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 چکیده

:انتخاب شغل و رشته تحصیلی یکی از مهم ترین قدم های هر شخص در طول زندگی است.چراکه فرد برای آینده خودتصمیم زمینه و هدف 

.دربین رشته های علوم پزشکی،رشته دندان پزشکی جایگاه ویژه ی می گیرد پس باید انتخاب رشته با دقت وآگاهی زیادی صورت بگیرد

ه  دارد،چراکه اکثر افراد باتوجه به آینده شغلی ومزایای دیگر آن،آن را به عنوان یکی ازرشته های تحصیلی خود برای ادامه تحصیل دردانشگا

 انتخاب می کنند لذاباید انگیزه افراد از انتخاب  این رشته مشخص شود.

نفر می باشند 22:این پروژه که ازنوع مطالعات توصیفی می باشددربین دانشجویان سال اول رشته دندان پزشکی دانشگاه اردبیل کهکارروش 

گزینه درمورد اولویت افراد می باشد استفاده گردیده است ونتایج مورد 22انجام گرفته است.دراین مطالعه ازپرسش نامه پایا وروا که حاوی 

 قرار گرفته است. تحلیل وبررسی

درصد  عالقه به رشته دندان را اولویت اول   43درصد آن راآقایان تشکیل می دهد، 54درصدآن را خانم هاو45نفر، که  22:دراین بررسی ازنتایج

در بین درصدو 45خود انتخاب  کرده اند و  اولویت دوم که بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده  خدمت به مردم است.دربین پسران

 درصد عالقه به رشته دندان  اولویت اول است.44دختران

 :دربین دانشجویان رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،عالقه به رشته دندانپزشکی اولویت اول را دارا می باشد.نتیجه گیری

:انگیزه،دندانپزشکی،دانشجویانواژه های کلیدی  
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 ینه و هدف مز

انگیزه عامل اصلی انجاام ویاادگیری بسایاری از کارهاا وباه       

خصوص عامل اصلی  دربحث آموزشگاهی مای باشاد.انتخاب   

رشته باید باآگاهی صورت گیرد چراکه فارد بارای آیناده ی    

خود تصمیم می گیردباید مواردوعوامل مواثردر انتخاب رشته 

زشای  را در نظر بگیرد، وبا توجه به ایان عوامال و ماوارد انگی   

اقدام به انتخاب رشته نماید.ممکن اسات ایان عوامال بع ا      

دربین دختران وپسران یکسان ویا متفاوت باشاد،گاه  دیاده   

می شود که دانشجویان بعد از یک یا دو ترم اداماه تحصایل   

اقدام به تغییر رشته می نمایند کاه ایان امار نشاان دهناده      

ت صحیح نبودن انتخاب است.تغییررشاته عاالوه بار مشاکال    

خاص خود هزینه بر و وقت گیر می باشدوگاه  غیرممکن،لذا 

برای جلوگیری از این موارد باید با آگاهی اقادام باه انتخااب    

 رشته کرد.

درمیااان رشااته هااای علااوم پزشااکی، رشااته دندانپزشااکی   

عالقمندان خاص خاود را دارد.باه منظاور شاناختن عوامال      

یان مااواثر در انتخاااب رشااته دندانپزشااکی توساا  دانشااجو 

مطالعات وتحقیقات زیادی صورت گرفته اسات ازجملاه مای    

توان به بررسی انگیزه های ورود باه رشاته داندانپزشاکی در    

میان دانشجویان دانشگاه های تهاران وشهیدبهشاتی اشااره    

کرد که در آنجا عامل اصلی و اولین انگیزه موقعیت اجتماعی 

(باه هماین منظاور    13توس  دانشجویان عنوان شده اسات  

برای دانستن انگیزه اصالی دانشاجویان رشاته دندانپزشاکی     

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، که بارای اولاین باار اقادام باه      

پذیرش دانشجو دراین رشته کارده اسات مطالعاه ای انجاام     

داده ایم،تااااا بااااا شااااناخت ایاااان عوامل خاااادمت بااااه 

جامعه،درآمد،عالقه به رشته دندانپزشاکی،موقعیت اجتمااعی   

آنها بتوان کیفیت خدمات ارائاه شاده باه ماردم     و...(وتقویت 

 توس  دندانپزشکان را باالبرد.

  روش

این مطالعه یک پروژه آماری ازنوع کیفی و مقطعی می باشاد  

. جامعه آماری ما در این مطالعه دانشجویان سال اول رشاته  

دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  اردبیل می باشد .چاون  

موردنظر  محادود باود لاذا باه صاورت      که تعداد نمونه های 

نفر(انتخاب گردیدند. الزم به یاد آوری می باشد کاه  22کلی 

چون دانشگاه برای اولین بار اقدام به پذیرش دانشجو در این 

رشااته کاارده اساات لااذا آگاااه شاادن از  عواماال انگیزشاای   

دانشجویان خیلی مهم می باشد چراکه هنوز این دانشجویان 

ه اند چراکه محی  عملی سبب تغییار  وارد محی  عملی نشد

 کردن عوامل انگیزشی دانشجویان نسبت به قبل می گردد.

به همین منظور پرسش نامه ای طراحی گردیاد ودر اختیاار   

نفر(قرار گرفت.در ایان پرساش ناماه  گزیناه     22دانشجویان 

هااایی درمااورد شاارای  اقتصادی،فرصاات شااغلی،موقعیت    

توزیع دربین دانشجویان  اجتماعی و.. وجود داشت که قبل از

پویایی وروای آن توس  اساتید تاییدگردید،این پرسش ناماه   
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مشابه سواالت مطالعه واگنوم بود ولی معیار های ارزیابی این 

 (15مطالعه با نمونه واگنوم فرق داشت 

از دانشجویان خواسته شده بود که ازبین بیست وسه گزیناه  

ب رشته دندان پزشاکی  مورد نظرده گزینه ای را که در انتخا

سهم عمده ای داشت باا شاماره گازاری مشاخص کنناد ده      

 اولویت خود را مشخص کنند(

 نتایج

درایااان پاااژوهش تماااامی دانشاااجویان مجااارد .میاااانگین 

نفربااااااومی  2نفاااااار، 22سااااااال ،از  19/21ساااااانی

 می باشد.24/11نفرغیربومی،میانگین معدل دانشجویان25و

ی گردید که در پرسشنامه،تمامی پرسشنامه هاجمع آور22از

نفر آن آقاامی باشاد.باتوجه باه    15نفر آن خانم و12این میان

گزینه ارائاه  22جداول ارائه شده ونمودارهای ارائه شده،دربین

شده برای دانشجویان   عالقه به رشاته دنادان پزشاکی((به    

عنوان اولویات اول کاه دارای بیشاترین فراوانای مای باشاد       

م که بیشترین فراوانای  انتخاب گردیده است،اولویت دوم وسو

رادارند  خدمت به مردم ((مای باشادو  اولویات چهاارم کاه      

بیشترین فراوانی را دارند  ارتباط باا ماردم وامکاان کاار باه      

صورت مستقل(( می باشد،اولویت پنجم  موقعیت اجتمااعی  

وداشتن مطب((می باشد،اولویت ششام ،هفاتم ،هشاتم ، باه     

رشته دندانپزشاکی((  شناخت کافی از -درآمد-ترتیب  درآمد

نهاام ودهم  امکااان ادامااه تحصاایل در مقاااطع باااالتر((می   

باشد.درمقایسه بین انگیازه هاای باین دختاران وپساران در      

اولویاات اول درهااردو گااروه   عالقااه بااه رشااته دناادان      

پزشکی((حرف اول را می زند.یک نفرازآقایان که بومی شاهر  

(رااولویت اردبیل می باشد   عالقه به رشاته دنادان پزشاکی(   

اول خود معرفی میکند ار میاان خاانم هاا هام   ارتبااط باا       

 مردم((توس  یک نفر از بومی های شهر اردبیل انتخاب می گردد.

دریک نمونه ازپژوهش های انجاام گرفتاه دردانشاگاه علاوم     

  ارتباط با مردم((به عنوان اولویت 15پزشکی کرمان در سال

د توسا  دانشاجویان   اول که دارای فراوانی بیشتری می باشا 

 (11انتخاب گردیده است. 

دراسترالیا،انگیزه هایی که بیشترین علل انتخاب رشته دندان 

پزشکی توس  دانشجویان می باشدعواملی مثل،داشتن مطب 

مستقل،خدمت باه ماردم،و جاذابیت هاای ایان رشاته مای        

 (7باشد. 

 امکاان  دندانپزشاکی،  حرفه انتخاب بر مؤثر عوامل میان  در

  بر را ت ثیر کمترین پزشکی دندان حرفه در بادست کار

 این . است داشته حرفه انتخاب در دانشجویان گیری تصمیم

 دنادان  زیارا  رساد  مای  نظر به کننده نگران مقداری مطلب

 علمای،  معلوماات  کسب بر عالوه که است ای حرفه پزشکی

 باه  دسات  مهاارت  به نیاز و بوده هنری ذوق با همراه کاری

.بناابراین در انتخااب رشاته    دارد کلینیکای  دشاوار  کار علت

دندان پزشکی باید به این مسئله توجه شود.شاید باه هماین   
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دلیل است که دانشاجویان ساوئد امکاان کاار بادسات را باه       

 (12عنوان اولویت اول خود انتخاب می کنند 

 دنادان  زناان  ح اور  نسابت  کشاورها  از بسیاری در اگرچه

درجامعاه در حاال افازایش اسات ودر دانشاگده هاا        پزشک

نسبت بین مردان وزنان در حال تغییر است،اما این نسبت در 

پروژه ما نسابتا مشاابه هسات ودارای کمتارین تفااوت مای       

(نتیجه جالب توجه دیگر درپروژه  میزان کم باودن  19باشد. 

سهم مشااوران ومعلماین و والادین در انتخااب رشاته مای       

ضااوع شاااید نشااان دهنااده عملکاارد نادرساات باشااد،،این مو

 واشتباه مشاوران دربخش مشاوره رشته می باشد.

انجام چنین پروژه های در سراسرکشور،مشخص شدن انگیزه 

های انتخاب رشته توس  دانشجویان،یک دید کلی نسبت به 

 تمامی کسانی که می خواهندانتخاب رشته کنند میدهد.

دانپزشااکی دربااین نتیجااه گیااری کلی:عالقااه بااه رشااته دن 

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل کاه   13دانشجویان ورودی سال

برای نخستین بار اقادام باه پاذیرش دانشاجو درایان رشاته       

راکرده است، به عنوان یکی از انگیازه هاا،دارای اولویات اول    

 می باشد.
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