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عوامل موثر در انتخاب رشتههای تخصصی دندانپزشکی در دستیاران دانشگاه
علوم پزشکی جندی شاپوراهواز
عبدالحسین شکورنیا ،1مرتضی گوران،*2پريسا جعفرنژادی
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تاریخ دریافت مقاله49/70/70 :

تاریخ پذیرش49/70/07:

چکیده
مقدمه :بررسی انگيزههای ورود به رشته تخصصی میتواند در تربيت دندانپزشکان متعهد به عنوان نيروی تاثيرگذار بر سالمت عموومی
جامعه موثر باشد .این مطالعه با هدف بررسی انگيزههای دستياران دندانپزشکی در انتخاب رشتههای تخصصی دانشوگاه علوو پزشوکی
جندی شاپور اهواز در سال 0040 -49انجا شد.
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روشها :این مطالعه توصيفی -مقطعی از نوع تحليلی بر روی کليه دستياران تخصصی رشتههای دندانپزشوکی دانشوگاه علوو پزشوکی

يافتهها  :درمجموع  09دستيار ( 02پسر 90 ،دختر) با ميانگين سنی  07/0 ±0/0پرسشنامهها را تکميل نمودند .نتایج نشوان داد کوه
دستياران مهمتورین عوامول مووثر در انتخواب تخصوا دندانپزشوکی را بوه ترتيوب :کسوب دانوب بيشوتر و توانوایی انجوا کوار بهتور
( ،)9/20±/7/07منزلت اجتماعی و دررمد باال ( ،)0/00 ±/7/09کمک به مورد و ارتقوای سوطه بهداشوت ( )0/00 ±/7/40و راحتوی و
نداشتن استرس شغلی( )0/00 ±/0/00میدانستند .همچنين یافتهها بيانگر وجود تفاوت معنیداری بين عوامل موثر بر انتخاب رشوته و
وضعيت تاهل بود .برای دستياران مجرد عامل راحتی و نداشتن استرس در انتخاب رشته دارای اهميت باالتری بود (.)p=7/720
نتیجهگیری :با توجه به عوامل تاثيرگذار بر انتخاب رشته دستياران دندانپزشکی و نقب دندانپزشکان در ارتقاء و بهبوود سوالمت رحواد
جامعه ،پيشنهاد میگردد اساتيد و رموزش دانشکدههای دندانپزشکی بر نقب این عوامل در تعيين راهبردهای مناسوب رموزشوی جهوت
ارتقای سطه بهداشت جامعه تاکيد بيشتری داشته باشند.
کلید واژهها :دندانپزشکی  ،دستياری ،انتخاب رشته تخصصی ،انگيزه

مقدمه
در دهههای اخير بر مسئوليتپذیری حرفهای کادر مراقبتهای
بهداشتی بهویژه دندانپزشکان و پزشکان ،برای حفظ و ارتقای
سالمت عمومی مرد تاکيد زیادی میشود .از رنجایی که
انگيزه یکی از عوامل مهم در موفقيت تحصيلی و حرفهای افراد
میباشد توجه به عوامل موثر بر انگيزه دندانپزشکان به عنوان
نيروی تاثيرگذار بر سالمت جامعه اهميت زیادی پيدا کرده
است .یکی از این عوامل تاثيرگذار تغييرات اجتماعی ،اقتصادی
و فرهنگی جامعه است که به صورت غيرمستقيم سيستم
بهداشت و درمان را تحت تاثير قرار میدهد و میتواند در
تربيت کادر پزشکی خبره و متعهد نقب داشته باشد (.)0-9
فرایند انتخاب رشته تحصيلی و عوامل موثر بر رن در بسيواری
* نويسنده مسئول :مرتضی گوران،گروه ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علو

پزشکی جندی شاپور اهواز ،ایران m.gouran_dent@yahoo.com .
عبدالحسين شکورنيا ،گروه ایمنیشناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشوگاه علوو پزشوکی جنودی
شاپور اهواز ،ایران.
جعفرنژادی پریسا ،گروه دندانپزشکی کودکان،دانشکده دندانپزشکی ،دانشوگاه علوو پزشوکی
جندی شاپور اهواز ،ایران.
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از کشورها مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و نتایج موید رن
بوده اسوت کوه بورای انتخواب رشوته دندانپزشوکی در جوامو
مختلف دالیل متنوعی وجود دارد .که از رن جمله میتووان بوه
مواردی از قبيل خدمت به مرد و جامعه ،منزلوت اجتمواعی و
دررمد مناسب ،امنيت اقتصادی و عالقه بوه علوم دندانپزشوکی
اشاره کرد (.)9-0
بررسیهای متعددی در این خصوو در ایوران انجوا گرفتوه
است .که در رن بررسیهوا عوواملی همچوون اعتبوار حرفوهای،
منزلت اجتماعی ،دررمد باال و داشتن یوک شوغل خصوصوی از
مهمترین دالیل انتخاب رشته دندانپزشوکی بوودهانود (.)0-07
دستجردی مهمتورین انگيوزههوای دسوتياران جهوت ورود بوه
رشتههای تخصصی دندانپزشکی را به ترتيب منزلت اجتمواعی،
اعتبار شغلی ،دررمد و استقالل کاری گزارش کرده است (.)00
دستياران تخصصی ارتودنسی در رمریکا نيوز رضوایت شوغلی و
شيوه زندگی را به عنووان عوامول مهوم جهوت انتخواب رشوته
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جندی شاپور اهواز ( 09نفر) در سال تحصيلی  40-49بهصورت سرشماری صوورت گرفوت .ابوزار گوردروری دادههوا پرسشونامه محقو
ساختهای بود مشتمل بر  22سوال ،که روایی محتوایی رن توسط اساتيد و روایی سازه رن با استفاده از تحليول عواملی بررسوی و پایوایی
پرسشنامه نيز با محاسبه ضریب رلفای کرونباخ تایيد شد .سپس داده ها با استفاده از رزمونهای  tمستقل و رنووا و از طریو نور افوزار
رماری  SPSSمورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.

روشها
این مطالعه توصيفی -مقطعی از نوع تحليلی بر روی دستياران
دندانپزشکی شاغل به تحصيل در دانشگاه علو پزشکی جندی
شوواپور اهووواز در سووال تحصوويلی  0040-49انجووا شوود .در
مجموع از  04پرسشنامه توزی شده 09 ،دستيار پرسشنامههوا
را بطور کامل تکميل و عودت دادند (درصود پاسوخدهوی 09/0
درصد) .نمونهگيری به روش سرشماری بود و پرسشونامههوا در
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گزارش نمودهاند ( .)02هدف از رموزش در دانشگاههوای علوو
پزشکی از جمله رموزش دندانپزشکی تربيت دانوبرموختگوان
متعهد و ماهری است که بتوانند در جامعه به نيازهای سيسوتم
سالمت و انتظارات مرد پاسخگو باشند و برای تحق این مهم
توجه به اهداف ،انگيوزههوا و انتظوارات دانشوجویان از اهميوت
شایانی برخوردار بوده و در دانشگاههای معتبور ایون عوامول در
برنامهریزیها در نظر گرفته میشوند (.)00-09
با توجه به اینکه انگيوزههوای کوادر بهداشوت و درموان کوه در
تامين و ارتقای سالمت در هر جامعوهای نقوب اساسوی دارنود
تحت تاثير عوامل زیادی از جمله تغييرات سياسی ،اجتماعی و
اقتصادی تغيير میکند ،شناسایی انگيوزههوای انتخواب رشوته
میتواند ضمن تقویت این انگيزهها ،زمينههوای تربيوت نيوروی
کار بهداشت و درمان موفو و کاررمود را فوراهم نمایود .نتوایج
مطالعوات پژوهشوگران نيوز ضوومن تایيود ارتبوا بوين انگيوزه
دانشجویان در انتخاب تخصا دندانپزشکی و رینوده حرفوهای
رنان ،ضرورت توجوه بوه نظورات و انتظوارات دندانپزشوکان در
تربيت نيروی کار با انگيزه در جامعه را موورد تاکيود قورار داده
است ( .)01-00از رنجایی که عالقوه دندانپزشوکان نسوبت بوه
رشته تحصيلی و رینده حرفهای خود یکوی از عوامول مووثر در
موفقيت تحصيلی و کيفيت ارائه خدمات بهداشتی توسط رنوان
میباشد ،بررسی انگيزههای ورود به دوره تخصا دندانپزشکی
میتواند ضمن کمک به مدیران نظا سالمت در سياسوتگذاری
و تربيت دندانپزشکان متعهد ،در ارتقای سالمت دهان و دندان
در جامعه نيز موثر باشد .همچنين با عنایت به اینکوه در ایوران
مطالعات کمی در برخی دانشگاهها در ارتبا با انگيزه ورود بوه
دورههای تخصا دندانپزشکی انجا گرفته است ،و قطعاً انجا
بررسیهای بيشتر در مناط و دانشگاههای دیگر با ویژگیهای
جغرافيووایی و فرهنگووی متفوواوت از جملووه اسووتان خوزسووتان
میتواند برای روشن شدن ابعاد مختلف این مساله کمک کنود.
بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعيين عوامل مووثر بور انتخواب
رشته تخصصی دستياران دانشکده دندانپزشکی دانشوگاه علوو
پزشکی جندی شاپور اهواز انجا گرفت.

اختيار کليه دستياران تخصصی شاغل به تحصيل در بخبهای
تخصصووی ارتودنسووی ،درمووان ریشووه ،پریودنتولووو ی ،پروتووز،
ترميمی ،کودکان ،جراحی و رادیولو ی دانشوکده دندانپزشوکی
قرار گرفت و از رنان خواسته شد در صورت تمایل به همکواری
با محققين پرسشنامهها را که بدون نا بودند تکميول نمووده و
عودت دهند .دسوتيارانی کوه تمایول بوه همکواری نداشوتند و
پرسشنامه ها را تکميل ننمودند از مطالعه حوذف شودند .ابوزار
گردروری دادهها پرسشنامه محق ساخته حاوی 22سوال بوود.
این پرسشنامه مشوتمل بور دو بخوب بوود ،کوه در بخوب اول
اطالعات فردی دستياران  1سوال شامل (سن ،جنس ،وضعيت
تاهل ،محل سکونت ،رشوته تحصويلی و اولویوتهوای انتخواب
رشته) و در بخب دو  01سووال مربوو بوه عوامول مووثر در
انتخاب رشته تخصصوی دندانپزشوکی بوا مقيواس  9درجوهای
ليکرت با ارزش نمرهگذاری ( 0خيلی کم) توا ( 9خيلوی زیواد)
بود .سواالت پرسشنامه بر اساس مطالعات مشوابه انجوا شوده
( )00-27طراحی و تنظيم شود .جهوت تودوین پرسشونامه در
ابتدا برای دستيابی به انگيزههای اوليه انتخاب رشته از تعدادی
از دستياران خواسته شود توا عوامول مووثر بور انتخواب رشوته
تخصصی را به صورت تشریحی بنویسند .سپس بوا جمو روری
برگهها و بررسی انگيزههای انتخاب رشته دستياران ،پرسشنامه
بررسی عوامل موثر بر انتخاب رشته طراحی شد .عوامل موثر بر
انتخاب رشته در چند گروه اصلی شامل انگيزههوای اجتمواعی،
عالقه به دانب پزشکی ،مزایای شوغلی و کسوب دررمود دسوته
بندی شدند .پایوایی پرسشونامه بوا اسوتفاده از ضوریب رلفوای
کرونبوواخ  7/009محاسووبه شوود .روایووی محتوووایی پرسشوونامه
توسط اساتيد و روایی سازه رن با استفاده از تحليل عاملی مورد
بررسی و تایيد گردید.
جهت دستهبندی سواالت پرسشنامه و تعيين عوامول بوا روش
تحليل عاملی ) (Factor Analysisاز رزموون کوایزر موایر و بوه
دست روردن ضریب  KMOاستفاده شد .برای این کار الز بود
ابتدا معيارهای تحليل عاملی در مطالعوه رعایوت شوده باشود و
سپس بر اساس نتایج تحليل عاملی سواالت در عوامل مختلوف
دستهبندی شوند .در مورد تعداد نمونه برای تحليول عواملی در
صورتی که  KMOبيشوتر از  7/9باشود ،نشوانه کفایوت تعوداد
نمونه است .اگر رزموون بارتلوت معنویدار شوود ،نشوانه وجوود
همبستگی بين متغيرهاست و امکوان تحليول عواملی وجوووود
دارد ( .)20در این مطالعه  KMOبرابر  7/100و رزمون بارتلوت
معنیدار بوود ( .)p>7/7770بورای تحليول عواملی از چورخب
واریماکس استفاده شد .بوا اسوتناد بوه نتوایج رزموون اسوکری
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شوود در صووورت تمایوول بووه شوورکت در مطالعووه ،پرسشوونامه را
تکميوول نماینوود .دادههووای حاصوول بووا اسووتفاده نوور افووزار
رماری  SPSS.Ver.18مورد تجزیوه و تحليول قورار گرفوت و از
روشهوای رموار توصويفی (ميوانگين ،انحوراف معيوار و توزیو
فراوانوی) و رمووار اسووتنباطی (رزمووونهووای رموواری  tمسووتقل و
) )ANOVAاسوتفاده شود .در هموه رزموونهوا سوطه رمواری
معنیداری  P>7/79در نظر گرفته شد.

يافتهها

جدول  -1نتايج آزمون تحلیل عاملی و چرخش واريماکس و ارزش ويژه و درصد واريانس عاملها
عامل 3
عامل 2
عامل 1
عوامل مورد بررسی
فاکتور ( 1کمک به مردم و ارتقای سطح بهداشت)
7/429
سوال .07کمک به بيماران
7/001
سوال  . 4خدمت به هموطنان
7/009
سوال  . 4کمک به ارتقای سطه بهداشت
فاکتور ( 2راحتی و نداشتن استرس شغلی)
7/094
سوال  . 1راحت و بی دردسر بودن
7/021
سوال  . 1نداشتن استرس
7/009
سوال  . 1نداشتن کشيک سنگين
7/071
سوال  . 1نداشتن اور انس
فاکتور (3منزلت اجتماعی و درآمد باال)
7/009
سوال  . 2عنوان و پرستيژ اجتماعی
7/000
سوال  . 0دررمد باال
7/142
سوال  . 0عالقه شخصی
فاکتور ( 4کسب دانش بیشتر و توانايی انجام کار بهتر)
سوال  . 02کسب مدرک تخصصی
سوال  . 00باال بردن دانب و رگاهی
سوال  . 09توانایی انجا کار بهتر
2/792
2/109
0/177
ارزش ويژه
09/000
27/199
20/149
واريانس کل توصیف شده در هر عامل
19/000
90/094
20/149
واريانس تجمعی عوامل
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عامل 4

7/010
7/101
7/949
0/779
0/020
00/099
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از مجموع دستياران شرکتکننده در مطالعه  90/0درصد زن و
 90/0درصد مرد بودنود .از ایون تعوداد  94/0درصود مجورد و
 97/0درصد متاهول  09/1درصود بوومی اسوتان خوزسوتان و
 19/9درصوود از سووایر اسووتانهووا بودنوود .ميووانگين سوون در
مردان 00/4±9/9و در زنوان  24/4±2/0و در کول 07/0±0/0
بود .از تعداد کل دستياران مورد بررسی  20درصود سوال اول،
 07درصد سال دو  20/9 ،درصود سوال سوو و  09/9درصود
سال چهار بودند 99/1 .درصد در اولين انتخواب خوود27/0 ،
درصد در دومين انتخاب خود 00/4 ،درصد در سومين انتخاب
خود و  4/0درصد در انتخواب چهوار بوه بعود پذیرفتوه شوده
بودنوود 92/9 .درصوود یووک نوبووت 90/4 ،درصوود دو نوبووت 1/4،
درصد سه نوبوت و  2/0درصود بويب از سوه نوبوت در رزموون
دستياری شرکت کرده بودند.
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(نمودار  )0و مقادیر ارزشهای ویژه ،وجود چهارعامل که ارزش
ویژه رنهوا بوه ترتيوب  2/792 ،2/109 ،0/177و  0/779بوود،
استنبا گردید .ارزشویژه اندازهای است که نشاندهنده مقدار
واریانس در مجموعه متغيرهای اوليه است که توسط یک عامل
تبيين میشود .هر چه این مقدار بيشتر باشد ،رن عامل واریانس
بيشتری را تبيين میکند .عاملهوایی کوه ارزش رنهوا از یوک
بيشتر باشد بهترین عاملها هستند ( .)22- 20مطواب جودول
شماره یک نتایج تحليل عاملی در  9گروه دستهبندی شد .این
عوامل با توجه به محتوای سواالت به صورت زیر نا گذاری شد:
عامل یک :کمک به مرد و ارتقای سوطه بهداشوت ،عامول دو:
راحتی و نداشتن استرس شغلی ،عامل سه ،منزلت اجتمواعی و
دررمد باال و عامل چهار ،کسب دانب بيشتر و توانایی انجا کار
بهتر .این چهار عامل جمعواً  00/099درصود کول واریوانس را
پوشب دادند .نتایج نشان داد  0سوال از پرسشنامه میبایسوت
حذف گردد ،زیرا از ضریب همبستگی پایينی برخوردار بودند و
به هيچ دستهای تعل نداشوتند .در ایون حالوت دادههوا بطوور
مناسبی دستهبندی شدند و ضریب رلفای کرونبواخ بوه 7/009
ارتقاء یافت .ضریب رلفای کرونباخ برای عوامل  0توا  9نيوز بوه
ترتيب بوه ميوزان  7/144 ،7/072 ،7/009و  7/004محاسوبه
شد .پرسشنامهها توسط مجریان بين دستياران توزی و از رنان
جهت تکميل پرسشنامه و همکاری در اجرای طرح دعوت شد.
ورود دستياران به ایون مطالعوه بوه صوورت داوطلبانوه بووده و
پرسشنامهها بینا در اختيار رنان قرار گرفت و از رنان خواسته
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دانشووگاههووای انتخووابی دسووتياران بووه ترتيووب 97/0 :درصوود

نتایج نشان داد که  27/0درصد دستياران از قبولی در دانشگاه

دستياران اهواز 21/9 ،درصد تهران 00/4 ،درصد اصفهان4/0 ،

علو پزشوکی جنودی شواپور اهوواز رضوایت 12/2 ،درصود توا

درصد شيراز 9/1 ،درصد شهيد بهشوتی 2/0 ،درصود مشوهد و

حدودی و  00/1درصد ناراضی بودند 10/9 .درصد دستياران از

 0/0درصوود دانشووگاه رزاد تهووران بووود .اولووين رشووته انتخووابی

رشتهای که در رن قبول شده بودند رضایت داشتند.

دستياران :ارتودنسوی ( 00/9درصود)  ،پروتوز ( 04/2درصود) ،

کسب دانوب بيشوتر و توانوایی انجوا کوار بهتور بوا ميوانگين

جراحی (00درصد) ،کودکان ( 4/1درصد)  ،پریودنتولو ی (4/1

 9/20 ±/7/07و راحتی و نداشتن استرس شوغلی بوا ميوانگين

درصوود)  ،ریشووه ( 0/2درصوود)  ،رادیولووو ی ( 0/2درصوود) و

 0/00±0/00به ترتيب با اهميتترین و کماهميت ترین عوامل

ترميمی ( 2 /0درصد) بود.

موثر در انتخاب رشته تخصصی بودند (نمودار.)2
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نمودار  :2میانگین عوامل موثر در انتخاب رشته تخصصی دندانپزشکی
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زن و مرد و همچنين مجرد و متاهول تفواوت معنویدار وجوود
ندارد.
براسواس رزمووون  ANOVAمقایسووه عواموول موووثر در انتخوواب
تخصا بين دستياران رشتههای مختلف نشان داد که بجز در
عامل) 2راحتی و نداشوتن اسوترس شوغلی) کوه بوين نظورات
دستياران تفاوت معنیدار وجود دارد (،)p=7/770

در جدول شماره دو عوامل موثر بر انتخاب رشته تخصصی بوه
تفکيک جنس و تاهل ذکر گردیده است .مقایسه ميوانگينهوا
نشان داد که بجز در عامل ( 2راحتی و نداشتن استرس شغلی)
که بين دستياران مجرد و متاهل تفاوت معنیداری وجود دارد
( .)p=7/720در هيچ یک از عوامل مورد بررسی بين دسوتياران

جدول  :2عوامل موثر در انتخاب رشته دستیاران به تفکیک جنس و وضعیت تاهل
جنس
متغيرها

P-value

کمک به مرد و
ارتقای سطه
بهداشت

0/09±0/70

0/29±7/44

7/199

0/09±0/72

0/90±7/41

7/004

راحتی و نداشتن
استرس شغلی

2/47±0/00

0/29±0/71

7/040

0/90±0/79

2/09±0/07

7/720

منزلت اجتماعی
دررمد باال

0/09±7/07

0/00±7/02

7/010

0/02±7/00

0/40±7/02

کسب دانب بيشتر و
توانایی انجا کار
بهتر

9/22±7/00

9/00±7/19

7/172

9/74±7/00

9/90±7/10

در بقيه عوامول بوين ميوانگين نظورات دسوتياران رشوتههوای
مختلف تفاوت معنیدار رماری وجود ندارد .راحتوی و نداشوتن
استرس برای دستياران رشتههای رادیولو ی با ميوانگين 9/00
و ارتودنسی با ميانگين  0/11بطوور معنویداری در مقایسوه بوا
دستياران رشوتههوای جراحوی بوا ميوانگين  0/99و پروتوز بوا
ميانگين  2/49اهميت بيشتری داشته است (.)p=7/7770
مقایسه ميانگين نظرات دستياران بوه تفکيوک سوال ورود بوه
دانشگاه نيز نشان داد که بجز در عامل ) 9کسب دانب بيشوتر
و توانایی انجا کار بهتور) کوه بوين نظورات دسوتياران تفواوت
معنیدار وجود دارد و در بقيوه عوامول بوين ميوانگين نظورات
دستياران ورودی سالهوای مختلوف تفواوت معنویدار رمواری
وجود نداشت .کسب دانب بيشتر و توانایی انجوا کوار بهتور از
نظر دستياران سال  9در مقایسه با دستياران سال  0از اهميت
باالتری برخوردار بوده اسوت ( .)p=7/7770بور اسواس رزموون
 ANOVAبين عوامل موثر در انتخاب تخصا با متغيور محول
سکونت دسوتياران و همچنوين بوين رضوایتمنودی از رشوته
تحصيلی و دانشگاه محل تحصيل بوين دسوتياران رشوتههوای
مختلف تفاوت رماری معنیداری مشاهده نشد.
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مجرد
(انحراف معيار)
ميانگين

متاهل
(انحراف معيار)
ميانگين

P-value
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7/249
7/710

بحث و نتیجهگیری
این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر انتخاب رشته
تخصصی دستياران دندانپزشکی دانشگاه علو پزشکی جندی
شاپور اهواز انجا شد .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که از نظر
دستياران شرکتکننده "کسب دانب بيشتر و توانایی انجا
کار بهتر" در ورود به دوره دستياری از اولویت باالیی برخوردار
است .نتایج مطالعه هاشمی در بررسی دیدگاه دانشجویان
دندانپزشکی دانشگاههای تهران به ادامه تحصيل در رشتههای
مختلف تخصصی نشان داد که افزایب معلومات و رسيدن به
رتبههای علمی باالتر مهمترین انگيزه دستياران در ورود به
دوره تخصصی دندانپزشکی بوده است ( .)20مطالعه گاالگر و
همکاران ( )2770در لندن نيز نشان داد کسب مهارتهای
حرفهای مهمترین عامل در انتخاب رشته دندانپزشکی است
( )29که این نتایج با یافته مطالعه حاضر همخوانی دارد.
دانشجویان پس از فارغالتحصيلی ناگزیر به داشتن دانب روز
رمد در مورد تکنيکهای جدید و علم و مهارت کافی در درمان
بيماران میباشند و قطعاً الزمهی موفقيت حرفهای
دندانپزشکان در جامعه منو به کسب صالحيتهای بالينی و
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مرد
(انحراف معيار)
ميانگين

زن
(انحراف معيار)
ميانگين

تاهل

] [ DOI: 10.18869/acadpub.rme.8.3.61

عبدالحسين شکورنيا و همکاران

پژوهش در آموزش علوم پزشكي  /پاییز 6315؛ / )3( 8

11

Downloaded from rme.gums.ac.ir at 6:30 IRDT on Wednesday August 22nd 2018

ارائه خدمات با کيفيت به بيماران خواهد بود .بنابراین بدیهی
است که کسب مهارتهای نظری و عملی از مهمترین اهداف
دستياران در طول دوره رموزشی بوده باشد.
از نظر دستياران دندانپزشوکی شورکتکننوده در ایون مطالعوه
"منزلت اجتماعی" و "دررمد بواال" جایگواه بواالیی در انتخواب
این رشته داشته است .این عامل در بيشتر مطالعات انجا شده
مانند مطالعات نعمت الهی،حامدی راد و  Orenugaدر بين سوه
انتخاب اول قرار داشته است( .)29- 20دستجردی بوا بررسوی
انگيزههای دستياران دندانپزشوکی در دانشوگاه علوو پزشوکی
شهيد بهشتی "موقعيوت اجتمواعی" و بعود از رن "دررمود" را
مهمترین انگيزه در ورود به رشتههوای تخصصوی دندانپزشوکی
گووزارش کوورده اسووت ( .)00در مطالعووه البيطووار ( )Al-bitarو
همکاران در دانشوگاه اردن در عموان نيوز منزلوت اجتمواعی و
پرستيژ شغلی مهمترین انگيزه ورود به رشته دندانپزشکی بوده
است (  .)20نوبل( )Nobelو همکاران در بررسی عوامول مووثر
در انتخوواب رشووته ارتودنسووی در دسووتياران کانووادا و امریکووا
انگيزههای مالی را مهمتورین عامول در انتخواب ایون تخصوا
گزارش نمودهاند ( .)24با توجه به اینکه بسوياری از جوانوان بوا
انگيزه یافتن شغل مناسب و دررمد باال برای ادامه تحصويل بوه
عرصه دانشگاه وارد میشوند و با این دیدگاه رشته دندانپزشکی
را به عنوان حرفه رینده خویب انتخاب میکنند .بنابراین کسب
شغل ربرومند و موقعيت اجتماعی بواال از علول پوذیرش رشوته
دندانپزشکی در جامعوه و مقبوليوت رن در بوين مورد بووده و
عاملی است که با رسودگی خاطر نسل جوان از اشتغال بعود از
فراغت از تحصيل باعث گرایب جوانان برای انتخاب این رشوته
میشود .بنابراین ضرورت توجه مسوئولين جهوت برناموهریوزی
برای اطمينان از رینده شغلی در تمامی رشتهها ضرورت دارد.
عليرغم اینکه در بسياری از مطالعات انگيزههای مادی و کسب
دررموود بوواال از مهوومتوورین عواموول موووثر در انتخوواب رشووته
دندانپزشکی معرفی شده است ( 21 ،04و  .)07بوا ایون وجوود
این عامل در برخی از پژوهبهوا از اولویوت بواالیی برخووردار
نبوده است .هاشمیپور در پژوهشوی درکرموان نشوان داد کوه
خدمت به جامعه و موقعيت اجتمواعی از مووثرترین عوامول در
انتخاب رشته دندانپزشکی بوده است ( .)00در مطالعوه رواقوی
در دانشگاه شهيد بهشتی نيز خدمت به جامعه ،پس از موقعيت
اجتماعی دومين انگيزه انتخاب حرفه دندانپزشوکی بوود (. )02
ویور ( )Weaverدر مطالعهای با بررسی انگيزههای دانشوجویان
دندانپزشووکی تنظوويم سوواعات کوواری و خوودمت بووه جامعووه را
مهوومترین عامل انتخاب رشته دندانپزشکی گزارش کرده است

( .)00مووریس ( )Morrissدر بریتانيوا و کریبوه ( )Karibeدر
اپن نيز مهمترین انگيزه دانشجویان دندانپزشوکی در انتخواب
رشته دندانپزشکی را کار برای مرد و خدمت به جامعه گزارش
نمودنود ( .)09-09دسوتياران شورکتکننوده در ایون مطالعوه
"کمک به مرد و ارتقای سطه بهداشت" را به عنوان سوومين
اولویت در انتخاب رشته تخصصی بيان داشتند .نتایج مطالعوه
خامی و همکاران نشان داد که انگيزه خدمت به مرد و جامعه
در انتخاب رشته دندانپزشوکی کمتور مطورح بووده اسوت (.)0
بررسیهای متعددی نشان میدهد کوه دالیول انتخواب رشوته
دندانپزشکی به عنوان یک رشته تحصيلی براساس اولویتها توا
حدی در مطالعات مختلف ،متفاوت بوده ،که این امر را میتوان
به تفاوتهای فرهنگی و اجتمواعی ،مسوائل اقتصوادی و ارزش
علمرموزی در جوام مختلف نسبت داد.
نتایج مطالعه حاضر حاکی از رن بود که پایينترین عاملی کوه
در انتخاب رشته دسوتياران تواثير داشوت "راحتوی و نداشوتن
استرس شغلی" بوود .کوه بوا نتوایج مطالعوات نعموت اللهوی و
هاليسی ( )Hallisseyکه سبکتر بوودن بوار مسوئوليت حرفوه
دندانپزشکی و شرایط کاری راحوت را بوه عنووان اولویوتهوای
پایين انتخاب رشته دندانپزشکی بيان داشوته بودنود ()09-01
همخوانی دارد .ایون عامول در انتخواب رشوته تخصصوی بورای
دستياران مجرد در مقایسه با دستياران متاهل اهميت بواالتری
داشت که شاید نشاندهندهی اثر نقب حمایتی خانواده و ثبات
بيشتر در ميزان تحمل تنبها بوده باشود .دسوتجردی نيوز در
دانشووگاه شووهيد بهشووتی بووا بررسووی انگيووزههووای دسووتياران
دندانپزشکی نشان داد که برای دستياران مجرد شرایط زندگی
و کاهب تنب شغلی در ورود بوه دسوتياری اهميوت بيشوتری
داشته است ( )00که توا حودودی بوا یافتوههوای ایون مطالعوه
همخوانی دارد.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بين انگيزههای انتخاب رشوته
تخصصی بين دسوتياران زن و مورد تفواوت معنویداری وجوود
ندارد .این یافته با نتایج مطالعوه خوامی و همکواران در ایوران،
برناب ( )Bernabeدر پرو و ارامووا ( )Avramovaدر بلغارسوتان
که بر اساس رن بين انگيزههای دختوران و پسوران در انتخواب
رشته دندانپزشکی تفاوت معنیداری مشواهده نشوده مطابقوت
دارد ( .)01،0،2اما با نتایج برخی مطالعات که بين انگيوزههوای
دختران و پسران بویژه در انگيزههای مادی و دررمد کوه بطوور
معنیداری در پسرها بيشتر بوده ،تفواوت معنویداری گوزارش
نموودهانود ( 07،00و  )09مغوایرت دارد .احتمواال تفواوتهوای
فرهنگی و اجتماعی بين مناط مورد بررسی و همچنين حجم
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ارتقای سطه بهداشت" و "راحتی و نداشتن استرس شغلی" را
بوه عنووان عوامول تاثيرگوذار بعودی در انتخواب رشوته خوود
 با توجه به نقب دندانپزشکان در ارتقواء و بهبوود.میشناختند
 شناسایی انگيزههوا و عوامول مووثر بور انتخواب،سالمت جامعه
رشته تخصصی دستياران میتواند برای مسوئولين مربوطوه در
تعيووين راهبردهووای مناسووب جهووت ارتقووای سووطه رموووزش و
.بهداشت در جامعه کمک کند

قدردانی
بدین وسيله از کليه دستياران دندانپزشکی کوه در ایون طورح
مشارکت داشتند و با تکميل پرسشونامه موا را در اجورای ایون
.مطالعه یاری نمودند صميمانه تقدیر و تشکر میشود

و نحوه نمونهگيری از جامعه مورد بررسی میتواند از علل ایون
.ناهمخوانی در نتایج این مطالعات بوده باشد
از محدودیتهای مطالعه حاضر میتوان به حجوم نمونوه موورد
 دستيار مورد بررسی قرار09 بررسی اشاره کرد که فقط نظرات
 ضمنا از رنجاییکوه ایون مطالعوه روی دسوتياران.گرفته است
شاغل به تحصيل در یک دانشگاه و در یک منطقوه جغرافيوایی
 بنوابراین نمویتووان نتوایج رن را بوه، محودود انجوا شوده
.دانشجویان دندانپزشکی کل کشور تعميم داد
 دو،بطوورکلی نتوایج نشوان داد کووه دسوتياران موورد مطالعوه
عامل"کسب دانب بيشتر و توانایی انجا کار بهتر" و "منزلوت
اجتماعی و دررمد باال" را به عنوان مهمتورین عوامول مووثر در
انتخاب رشته تخصصوی و عوواملی نظيور "کموک بوه مورد و
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Introduction: Assessment of dental residents motivation to study speciality course could be
effective in training committed dentists as productive forces in public health. The aim of this study
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was to evaluate the motivation in dental residents specialty choice in Ahvaz Jundishapur University
of Medical sciences in 2014- 2015.
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on all dental residents in Ahvaz
Jundishapur University of Medical sciences (75 persons) by census. Data was gathered by a
researcher made questionnaire including 22 questions in which content validity is confirmed by
experts and construct validity is evaluated by factor analysis as well,also,its reliability Confirmed
through Cronbach's alpha. Analyzing data have been done using descriptive statistics and
independent t- test and ANOVA through SPSS.
Results: A total of 75 dental residents (31 males, 43 females) with a mean age of 30.8±3.7
completed the questionnaire findings show that the most important motivations for choosing the
dental specialty fields were: the acquisition of knowledge and the ability to do the job better
(4.28±0.70), social status and income (3.87±0.75), to help people and promote health
(3.31±0.93) and the ease and lack of job stress (3.13±1.13). results showed a significant
differences between factors affecting the specialty choices and marital status.also, factors of ease
and lack of job stress were important in single residents (p =0.028).
Conclusion: considering the effective factors in dental residents speciality choice and dentists role
in promoting and improvement of public health, it is suggested authorities in dentistry schools
focus on the importance of theses factors in determining appropriate strategies for promotion of
community health .
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