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Abstract
Background: Interest and motivation toward field of study is necessary for success in that field and
educational environment is an effective factor on this interest.
Objective: The aim of present study was to assess Qazvin Dental School students’ interest in their
field of study and its relationships with the educational environment.
Methods: In this cross-sectional descriptive trial study, 96 students with the entering years of 2010-
2013 were selected by the census sampling method in the Qazvin Dental School and assessed by
questionnaire that validity and reliability confirmed in previous studies. Demographic data, interests
toward field of study and factor of education environments were determined and reported by
frequency and percent indices. Scores of 0-4 were assigned to answers of the participants. The effects
of the parameters on the interest and education environments scores were analyzed by the regression
analysis.
Findings: Among students, 56.4% were interested in their field of study. Also, 56.4% believed that
most of the member of staff used new methods in their educational program. 86.1% of students
considered their participation on the educational decision-makings regarding their own status less.
The parameters of gender (P<0.023) and native or non-native of the students (P<0.012) had significant
effects on the students’ attitudes towards educations environment.
Conclusion: Totally Qazvin Dental Students were interested in their field of study and educational
environment of the school had its own advantages in different areas. However, in some areas some
revisions must be done.

Keywords: Interest, Dentistry students, Dental school
Citation: Shirazi M, Rahmani N, Lotfian M, Kheirandish A. The assessment of Qazvin Dental School
students’ interest in their field of study and the educational environment (2016-17). J Qazvin Univ
Med Sci 2018; 22(1): 61-69.



/ مقاله پژوهشی                          1397)، فروردین و اردیبهشت 96(پی در پی1، سال بیست و دوم، شماره ی قزوینمجله علمی دانشگاه علوم پزشک62

تحصیلی خود و ارزیابی محیط پزشکی قزوین نسبت به رشتهدانشجویان دندانررسی عالقهب
)1394-95ی (آموزش

2علی خیراندیشدکتر ، 1دکتر ملیحه لطفیان،1نفیسه رحمانیدکتر ، 1مریم شیرازيدکتر 

مرکز تحقیقات پیشگیري از پوسیدگی دندان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران1
، ایرانقزوینی، پزشک عمومدندان2

028-33353064هنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مرکز تحقیقات پیشگیري از پوسیدگی دندان، تلفن قزوین، بلوار شهید بال:آدرس نویسنده مسؤو
7/10/96؛ تاریخ پذیرش:23/6/96تاریخ دریافت:

چکیده
ثیرگذار بـر ایـن   أده و محیط آموزشی یکی از عوامل تآن رشته بودرموفقیته رشته تحصیلی شرط الزم براي انگیزه نسبت بداشتن عالقه و:زمینه

است. عالقمندي
ارتباط آن با عوامل مربوط بـه محـیط   وپزشکیدندانپزشکی قزوین به رشتهدانشجویان دندانعالقمنديبا هدف بررسی میزان این مطالعههدف:

آموزشی انجام شد.
سرشماري انتخاب و پزشکی قزوین با استفاده از روش دنداندانشکدهدر1389-92وروديدانشجوي96،تحلیلیتحقیقایندر:هاواد و روشم

تحصـیلی و  نسـبت بـه رشـته   عالقمنديخصوصیات دموگرافیک، ارزیابی گردیدند.در مطالعات قبلیهنامه با روایی و پایایی تأیید شدک پرسشیبا 
از آنـالیز رگرسـیون   دگانکننـ هاي شـرکت به پاسخ4ات از صفر تا ا اختصاص امتیازن و بکنندگان تعییمحیط آموزشی توسط شرکتمل مربوط بهعوا

ها از محیط آموزشی استفاده شد. آنتحصیلی و ارزیابیبه رشتهعالقمندير هاي مختلف بمتغیرتعیین اثرات براي
هاي نوین در برنامهتید از روشاسادرصد معتقد بودند4/56همچنین.قمند بودندعالکامالًپزشکی به رشته دندانن درصد دانشجویا4/56ها:یافته

دانسـتند. مـی کـم اتخاذ تصمیمات مؤثر بر شرایط تحصـیلی خـود  خود را در میزان مشارکتدانشجویاندرصد 1/86.کنندمیآموزشی خود استفاده 
ها از محیط آموزشی داشت.هاي آنداري در ارزیابی) اثرات معنی>012/0Pو وضعیت بومی یا غیربومی دانشجویان () >023/0Pهاي جنس (متغیر

هـاي مختلـف   بوده و محیط آموزشی دانشـکده در حیطـه  عالقمندتحصیلی خود قزوین به رشتهپزشکیدانشجویان دندانمجموعدر:گیرينتیجه
.داشتيادههاي مثبت و سازنتوانایی و قابلیت

پزشکی دنداندانشکدهپزشکی،دنداندانشجویان ، عالقمنديها:کلیدواژه

:مقدمه
عنـوان  هـا و بـه  دانشجویان از ارکان اصـلی دانشـگاه  

ــوده و      ــه ب ــمند جامع ــد و هوش ــوان، کارآم ــاي ج نیروه
تحصـیلی  ها نسبت به رشـته مندي آنو رضایتعالقمندي

می براي ارتقـاي دانـش آنـان،    در زمان تحصیل نقش مه
کشـور  هاي آینده و نیز بهداشـت، درمـان و آینـده   فعالیت

عالقمنـد در  پزشکان کارآمـد، متعهـد و   دارد. تربیت دندان
حیح بـراي  پزشکی نیازمند مدیریت صدندانهاي دانشکده

بنـــابراین ارزیـــابی       ارتقـــاي کیفیـــت آمـــوزش اســـت.
ر هر دانشگاه یکـی  رضایتمندي نسبت به رشته تحصیلی د

هـاي  ترین مباحث و یک بخش مهـم از فعالیـت  از اساسی
ــار ســازماندهی شــده   دانشــگاه در حیطــه عملکــرد و رفت

جایی کـه عالقـه و   از طرف دیگر از آن،شودمحسوب می
عوامـل ترین مهمیکی ازرضایت نسبت به رشته تحصیلی

باشـد ایـن   مـی مؤثر در تحصـیل و موفقیـت دانشـجویان   
)1(ریزي تحصیلی باشد.باید در اولویت اول برنامهموضوع 

پزشکـی نگـرش مثبتـیدنداناکثر دانشجویان رشتـه
هـا نیـز بـا    آنتحصیلی خود داشته و اکثـر  نسبت به رشته

کنند. دالیل ذکر شده براي عالقه این رشته را انتخاب می
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شخصـی، کمـک بـه    انگیـزه و عالقـه  ؛این عالقه شامل
جامعه، تشویق خانواده، استقالل و امنیت مـالی و  بهداشت 

تی، برخـورداري  شغلی، عدم نیاز و وابستگی به سیستم دول
هنر دست باالي اجتماعی و توانایی ارایههاز احترام و وجه

)2(بوده است.

تـرین عوامـل مـؤثر در یـادگیري، وجـود      یکی از مهم
ه داخلـی  عالقه و رغبت به آموزش است. در حقیقت انگیز

هـاي مهمـی در   هاي خارجی محـرك افراد و نتایج آزمون
نداشتن عالقه )3(باشد.موفقیت آکادمیک در سطوح باال می

ترین مشکالت دانشـجویان  به رشته تحصیلی یکی از مهم
ها در زمان بوده که دلیل آن هم عمدتاً به عدم آشنایی آن

بـا  تحصـیلی مطـابق   گردد. اگر رشـته انتخاب رشته برمی
هاي واقعی فرد نباشـد، دانشـگاه نـه تنهـا     عالیق و رغبت

تواند موجب پیشـرفت فکـري و شخصـیتی دانشـجو     نمی
گـردد.  شود، بلکه باعث خستگی فکري و روحی او نیز می

هـاي  اصوالً موفقیت دانشجویانی که در یکـی از انتخـاب  
عالقـه) از  شوند (پذیرش و انتخاب بااول خود پذیرفته می

هـاي چندگانـه بعـدي مـورد     ی کـه در انتخـاب  دانشجویان
تـر  گیرنـد (پـذیرش از روي اجبـار) بـیش    پذیرش قرار می

چند دانشجویان پزشکی با شـناخت  گزارش شده است. هر
کنند، امـا طـوالنی   کافی این رشته را انتخاب میو عالقه

هاي تحصـیل موجـب ایجـاد نگـرش منفـی و      شدن سال
هـاي پزشـکی   شـته آنان بـه تحصـیل در ر  کاهش عالقه

عنوان عوامل هاي پزشکی معموالً بهدانشکده)5و4(شود.می
زا موجب تأثیر منفی در عملکـرد تحصـیلی، سـالمت    تنش

بـراي ایجـاد   )6-8(گردنـد. جسمی و روانی دانشجویان مـی 
وضـع موجـود و   عالقه، وجود اطالعـات توصـیفی دربـاره   

حصـیلی  تنگرش دانشجویان نسبت به رشتهاطالع درباره
که با استفاده از این اطالعات طوريخود ضرورت دارد، به

توان با تقویت عوامل مثبت و اصـالح عوامـل منفـی،    می
تـر دانشجویـان را نسبـت بـه رشتـهرضایـت بیشزمینـه

)9(شان فراهم آورد.تحصیلی

جـو و محـیط حـاکم بـر آمـوزش در      مطالعات درباره
رد توجـه بـوده و در یـک مـرور     هاي بالینی نیز مـو عرصه

ثر بر جـو آموزشـی در   فاکتورهاي مؤ، رحمانعلمی توسط 
حساسـیت  با توجه به )01(ه است.هاي بالینی ذکر شدمحیط

هاي پزشکی به دلیل ارتباط مستقیم بـا  شغلی باالي گروه
جان و سالمت جامعـه، اهمیـت توانمندسـازي و احسـاس     

بـه  ملی که منجرچندان شده و هر عاها دورضایت در آن
از هــا شــودرضــایت آنافــزایش توانمنــدي و در نهایــت، 

)11(اي برخوردار خواهد بود.اهمیت ویژه

دانشـجویان  تحقیق حاضر بـا هـدف بررسـی عالقـه    
ین نسبت به رشتهپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزودندان

تحصیلی خود و ارتباط آن بـا عوامـل مربـوط بـه محـیط      
انجام شد.1394-95آموزشی در سال

هامواد و روش:
ــهدر  ــا1394ســال حلیلــی تایــن مطالع ــه؛95ت کلی

دکتـراي  دوره92تـا  1389هـاي  دانشجویان ورودي سال
بـا  پزشکی دانشگاه علـوم پزشـکی قـزوین   عمومی دندان

ــق وارد   ــاب و در تحقی ــماري انتخ ــتفاده از روش سرش اس
اي مختلف از ادارههشدند. لیست دانشجویان ورودي سال

نامـه و پرسـش پزشکی قزوین اخذ دندانآموزش دانشکده
هـاي  هـاي مختلـف نظیـر کـالس    تحقیق نیز در موقعیت

ار گرفته و پس هاي بالینی در اختیار آنان قردرس و بخش
آوري شد. گردآوري اطالعات با اسـتفاده از  ، جمعاز تکمیل

کـه در یـک   گر ساخته انجام شد پژوهشنامهیک پرسش
و پایایی و روایی آن به تأییـد رسـیده   قبلی طراحیمطالعه

ینـد روایـی محتـوا    نامـه از فرا . براي طراحـی پرسـش  بود
)content validity( ی آن ـپایایو براي محاسبهاستفاده

واحـد و  پایایی بین اجراي دوباره یـک آزمـون  از دو روش 
)12(ش همسانی درونی استفاده شد.رو

.ی شـده بـود  نامه در سه بخش مختلف طراحـ پرسش
(سال ورود به دانشگاه، مشخصات فردي بخش اول شامل 

ـ  ودن و معـدل  سن، جنس، وضعیت تأهل، وضعیت بومی ب
تغییـر رشـته،   ال باز پیرامون سابقهسؤ5کل تا این ترم) و 

تعداد دفعات شرکت در کنکـور، نوبـت انتخـاب دانشـکده    
شته، نوبت انتخـاب رشـته  محل تحصیل در فرم انتخاب ر
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ــدان ــود    دن ــز وج ــته و نی ــاب رش ــرم انتخ ــکی در ف پزش
بسـتگان مـورد   پزشک در میان اعضاي خـانواده یـا  دندان

نامـه مربـوط بـه    . بخـش دوم پرسـش  پرسش قرار گرفت
پزشکی نسـبت  ي دانشجویان دندانقمندبررسی میزان عال
اي نـه گزی5ال سـؤ 8ها بـود کـه در   آنبه رشته تحصیلی

خـالفم، کـامالً   (کامالً مـوافقم، مـوافقم، نظـري نـدارد، م    
م ـه هـ ـنامـ ده بود. بخش سوم پرسشمخالفم) طراحی ش

5ال سـؤ 48و از بـود  ربوط به ارزیابی محـیط آموزشـی   م
ـ   گزینه ات، بـه  اي (تقریباً همیشه، اکثر اوقـات، بعضـی اوق

شد. دانم) تشکیل ندرت و نمی
نامه فقط بـا هـدف   گردید پرسشبه دانشجویان تأکید 

هاي ارزشیابیتحقیق در اختیار آنان قرار گرفته و در مقوله
شود، قـرار  پزشکی انجام میدندانمعمول که در دانشکده

گیرد. همچنین آنان هیـچ الزامـی بـه درج نـام و نـامنمی
نامه نداشتند. خانوادگی در پرسش

موافقم، موافقم، نظـري  هاي کامالً به هر یک از پاسخ
ي بـه  لفم در قسـمت عالقمنـد  مخاندارم، مخالفم و کامالً

یشـه، اکثـر   تقریبـاً هم «هـاي  تحصیلی و بـه پاسـخ  رشته
در قسـمت  »دانـم نـدرت و نمـی  اوقات، بعضی اوقات، بـه 

تا صـفر اختصـاص   4ی از ارزیابی محیط آموزشی، امتیازات
بینی در پیشمختلفبراي تعیین نقش متغیرهايداده شد. 

تحصـیلی  ن نسـبت بـه رشـته   ندي دانشجویامیزان عالقم
آزمــون هــا از محـیط آموزشـی از   خـود و نیـز ارزیـابی آن   

ا ماهیــت منفــی رگرســیون اســتفاده شــد (در ســؤاالت بــ
صورت معکوس انجام شد). اختصاص امتیازات به

هایافته:
پزشـکی دندانرشته،کنندهدانشجو شرکت96بین در

6درصد) انتخـاب اول دانشـجویان و در   5/88نفر (77در 
اشتغال بـه حرفـه  .ها بوددرصد) انتخاب دوم آن9/6نفر (

پزشکی در میان اعضاي خانواده و دوستان در میـان  دندان
ــر (42 ــد.از دانشــجویان درصــد) 2/47نف ــزارش گردی گ

ارایـه  1هاي دموگرافیک دانشجویان در جدول شماره داده
است.شده

مشخصات دموگرافیک دانشجویان مورد -1جدول 
)95تا 1394سال تحصیلی (بررسی دانشکده

درصدتعدادطبقاتمتغیرها
1392سال ورودي

1391
1390
1389

21
23
26
260

87/21
24

08/27
08/27

دخترجنس
پسر

بدون پاسخ

60
35
1

5/62
4/36

04/1
مجردوضعیت تأهل

متأهل
ون پاسخبد

76
14
6

1/79
58/14
25/6

بومیوضعیت بومی
غیربومی

بدون پاسخ

26
64
6

08/27
6/66

25/6

پزشـکی را بـا میـل و    دنـدان رشـته ،اکثر دانشجویان
درصـد 6/26و4/56شخصی خود انتخـاب کـرده (  عالقه

بعـــد از ورود بـــه رشـــتهکـــامالً موافـــق و موافـــق) و
بـود تر شـده ها به این رشته بیشآنعالقهپزشکیدندان

ها در آناکثرموافق و موافق).کامالًدرصد1/35و 4/40(
بـاز هـم   ،صورت امکان انتخاب مجـدد رشـته در کنکـور   

درصـد 33و2/53کردنـد ( پزشـکی را انتخـاب مـی   دندان
کامالً موافق و موافق).

وزش) آمـ در بررسی محیط آموزشی (انعطـاف برنامـه  
هاي نوین تدریس تر اساتید از روشمشخص گردید، بیش

صـد  در4/40و 16آموزشی خود استفاده کـرده ( در برنامه
از کالس ل هم قبدرسو طرحاوقات)بعضیاوقات واکثر

و 3/22د (ـشرار داده میـان قـدانشجویدهـدر اختیار نماین
حـال در  اکثر اوقات و بعضی اوقات). بـا ایـن  درصد 9/31

ــه   ــارج از حیط ــق خ ــه عالی ــکده ب ــداندانش ــکی دن پزش
ونـدرت بهدرصد5/75(استتر توجه شدهدانشجویان کم

ریـزي آموزشـی در طـول    برنامه.درصد بعضی اوقات)17
درصـد  8/62داشـته ( تـري  کـم پـذیري  تحصیل انعطـاف 

) و دانشـجویان در  بعضـی اوقـات  درصـد 3/21ندرت و به
تـر  ؤثر بـر شـرایط تحصـیلی خـود کـم     اتخاذ تصمیمات م
نـدرت  بعضی اوقات و بهند (به ترتیب شدمشارکت داده می

).  درصد1/52و 34برابر 
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ترم تحصیلی، سن، جنس، وضـعیت  ؛هايمتغیریک از هیچ
داري یـــ رات معنـی اثـا غیربومـتأهل و وضعیت بومی ی

دانشـجویان نداشـته   عالقمنـدي زانـــ ی میــبیندر پیش
) و وضـعیت بـومی یـا    >023/0Pهـاي جـنس (  غیرمتولی 

داري در ) اثــرات معنــی >012/0Pغیربــومی دانشــجو ( 
بینی ارزیابی دانشجویان نسبت بـه محـیط آموزشـی    پیش

).3و 2شمارههايداشته است (جدول

تحصیلی به رشتهعالقمنديبررسی نتایج آنالیز رگرسیون -2جدول 

سطح تیعدد انداردضرایب استضرایب غیراستاندارد
داريمعنی Bبتاخطاي معیار

ضریب ثابت
ترم تحصیلی

سن
جنس

وضعیت تأهل
وضعیت بومی یا غیربومی

33/31
188/0 -
246/0 -
233/0 -
698/1 -
239/0 -

088/12
283/0
401/0
904/0
288/1
998/0

122/0 -
116/0 -
035/0 -
165/0 -
032/0 -

592/2
663/0 -
614/0 -
257/0 -
318/1 -
239/0 -

012/0
51/0
542/0
798/0
192/0
812/0

نتایج آنالیز رگرسیون بررسی محیط آموزشی -3جدول 

سطح عدد تیضرایب استانداردضرایب غیراستاندارد
داريمعنی Bبتاخطاي معیار

ضریب ثابت
ترم تحصیلی

سن
جنس

وضعیت تأهل
وضعیت بومی یا غیربومی

87/65
776/1 -
338/1
942/9
327/6
061/12-

745/56
328/1
882/1
245/4
047/6
683/4

234/0 -
128/0
301/0
124/0
324/0 -

161/1
337/1 -
711/0
342/2
046/1
575/2 -

25/0
186/0
48/0
023/0
3/0

012/0

گیريبحث و نتیجه:
حاضر، اکثریت دانشـجویان، رشـته  طبق نتایج مطالعه

شخصـی خـود انتخـاب   عالقـه ل و یپزشکی را با مدندان
در صـورت امکـان انتخـاب مجـدد     اکثریتو کرده بودند

کردنـد  پزشکی را انتخاب میرشته در کنکور باز هم دندان
کامالً موافق و موافق).درصد33و 2/53(

درصـد اعـالم   2/91)، 2015در تحقیق سیفی و سام (
ز بـا کردند در صورت شرکت مجـدد در کنکـور سراسـري    

درصـد  4/9فقـط  پزشکی را انتخـاب کـرده و   دندانرشته
البتـه در  )31(.کردنـد ها به انصراف از تحصیل فکـر مـی  آن

درصــد بــه 4/18دانشــجوي پزشــکی، 300بررســی روي 
تحقیـق  نتـایج  کردنـد کـه بـا    انصراف از تحصیل فکر می

رسـد دانشـجویان   نظـر مـی  بـه )14(.حاضر همخوانی نـدارد 
با سـرعت  مقایسه با دانشجویان پزشکیدر پزشکیدندان
تري جـذب بـازار کـار شـده و طـوالنی بـودن دوره      بیش

طلبد پزشکی عمومی و سپس تخصص زمان زیادي را می
ديـعالقمنش ــث کاهـد باعـتوانوع میـن موضـه ایـک

. گردددانشجویان پزشکی 
درصـد  3/74)، 2004فتـاحی و همکـاران (  در مطالعه

تحصیلی خود را زیـاد و  به رشتهمیزان عالقهدانشجویان
درصـد میـزان آن را متوسـط عنـوان     1/17خیلی زیـاد و  

د از درصـــ7/53ـردـــآگــاروال گــزارش ک )9(کردنــد.
دلیل موقعیت کاري پزشکی را بهرشته دنداندانشجویـان،
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علت بهدرصد 6/7علت درآمد باال وبهدرصد 7/38ثابت و 
)15(.انـد ار مناسـب انتخـاب کـرده   پیـدا کـردن کـ   سهولت 

رغم کم بودن فراوانی دانشجویانی که بـه انصـراف از   علی
کنند، باید توجه داشت با افـزایش میـزان   تحصیل فکر می

تحصیلی قبل از انتخاب، انتخـاب رشـته بـر    شناخت رشته
مبناي توانمندي و دور از فشـارهاي خـانواده و اطرافیـان،    

ش ایـن مقـادیر انـدك نیـز گـام      توان در راستاي کاهمی
)17و16(برداشت.

امروزه تحصیل نه فقط براي ارضاي نیازهاي معنـوي  
تر، درآمدزا بودن و تأمین بلکه راهی به سوي آسایش بیش

رفاه اجتماعی و ایجاد منابع مادي است. بدیهی است اگـر  
اي تحصـیل نماینـد کـه امیـد چنـدانی بـه       افراد در رشته

د نداشـته  هاي مختلف خوها و سلیقهاستهبرآورده شدن خو
ها براي یادگیري و آموزش مؤثر آنباشند، تمایل و انگیزه

آنان نیز تحـت  پذیري و کارآیی ار شده و مسئولیتدخدشه
)18(گیرد.تأثیر قرار می

موافق و درصد کامال6/26ًطبق نتایج تحقیق حاضر،
پزشـکی  دنـدان تحصیل در رشتهموافق ادامهدرصد2/37

تمایل به ادامه.انددر مقاطع باالتر از دکتراي عمومی بوده
تـأثیر شـرایط محیطـی هـر     تحـت  تحصیل ممکن اسـت  

ویق اسـاتید، حضـور دسـتیاران دوره   تشـ ؛دانشگاه از جمله
یز سـطح علمـی   تخصصی به عنوان یک عامل مشوق و ن

ریان نتایج بررسی صادقی و باقدر)19(.دانشجویان قرار گیرد
پزشـکی دانشـگاه   درصد دانشجویان دندان6/87)، 2013(

ادامـه تحصـیل   علوم پزشـکی رفسـنجان تمایـل داشـتند     
1/83) نیـز 2009و همکاران (طبق برآورد مجرد) 20(دهند.

ادامـه به مند پزشکی همدان عالقدرصد دانشجویان دندان
طبـق گـزارش   ) 19(.اندهاي تخصصی بودهتحصیل در رشته

ــ ــن آم ــدانانجم ــا، وزش دن ــکی آمریک ــد 6/38پزش درص
هـاي  ر در دورهپزشکی در این کشـو آموختگان دنداندانش

در بررســی از طــرف دیگـر )21(د.شـون تخصصـی وارد مــی 
اي ) روي دانشـجویان نیجریـه  2014فالیان و همکـاران ( 

را اعـالم  هـاي تخصصـی   درصد تمایل خود به دوره1/67
)22(ند.اهکرد

هـاي آموزشـی   ریـزي ضـوابط و برنامـه  بدون تردیـد،  
تحصـیلی  بر نگرش دانشجویان نسبت بـه رشـته  تواند می

ي درسـی چـه بـه    هـا هرگـاه برنامـه  خود تأثیرگذار باشد.
براساس اصول استاندارد و معتبـر،  صورت نظري یا عملی

مد نظـر قـرار نگیـرد، دانشـجویان بـه دلیـل دارا نبـودن        
ـ  آمادگی ی ممکـن اسـت در   هاي شناختی، عاطفی یـا روان

مسیر تحصیل خود دچار شکست شده و با توجه به اصـل  
تفکـر، احسـاس و   این تجارب منفی بـر  ،پیوستگی تجربه

چه که در واقع برایشـان جالـب   رفتار آنان اثر گذاشته و آن
)23(کند.بوده است، منفی و بد جلو می

دانشجویان در دوران تحصیل خود براي ارتقاي دانش
مهارت خـود نیازمنـد برخـورداري از وضـعیت     تخصصی و

باشند. عدم توجه بـه ایـن   مناسب آموزشی و پژوهشی می
پوشی از آن باعـث نارضـایتی دانشـجویان    موضوع و چشم

ناپذیري به جایگاه دانشگاه تواند خسارات جبرانشده و می
ــد. ــوزش )24(وارد نمای ــه آم ــانی ک ــجویان زم ــده دانش دهن

صـورت فضـاي بـاز    و کالس را بـه انتظارات باالتري دارد 
هــاي آموزشــی چنــد بعــدي اســتفاده مــدیریت و از روش

رو، از ایـن )52(.هـا دارنـد  کند انگیزه باالتري در کـالس می
ــرات آن   ــجویان و نظ ــدگاه دانش ــا دی ــدن ب ــنا ش ــا، آش ه

توانـد در  مندي و علـل آن مـی  ندي و عدم رضـایت مرضایت
پژوهشـی در  ر آموزشـی و جهت بهبود کمی و کیفـی امـو  

کننده باشد. کمکها دانشگاه
) در بررسـی  2003در تحقیقی که قادري و همکاران (

علـوم  عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان پزشکی دانشـگاه  
پزشـکی انجـام دادنـد،    پزشکی بیرجند نسـبت بـه رشـته   

عنـوان یکـی از   هـاي آموزشـی بـه   ریـزي ابط و برنامهضو
نگرش منفی در دانشجویان ندهترین عوامل ایجاد کنمهم

)26(پزشکی اعالم گردید.

ان درصـد دانشـجوی  2/63طبق نتایج تحقیق حاضـر،  
وانی دانشـجویان  تر از فراند که بیشمورد بررسی دختر بود

رسـد نقـش زنـان در رشـته    نظـر مـی  پسر بوده است. بـه 
اسـتدالل شـده کـه    پزشکی در حال افزایش اسـت. دندان

شـغلی بهتـر،   موقعیتمنزلت اجتماعی، افزایش؛یل این دل
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پذیري شغلی، امکان برقراري تعـادل بـین زنـدگی    انعطاف
بـراي  تـر ایـن رشـته   اي و جذابیت بـیش شخصی و حرفه

البتـه در بررسـی فتـاحی و همکـاران     )25(باشد.ها میخانم
ــدان2004( ــجویان دن ــوم  ) در دانش ــگاه عل ــکی دانش پزش

ند که بـا  دانشجویان پسر بوددرصد7/55پزشکی کرمان، 
)9(نتایج تحقیقات قبلی متفاوت است.

درصـد دانشـجویان   2/47طبق نتایج تحقیق حاضـر،  
هـا،  اعالم کردند در میان اعضـاي خـانواده و دوسـتان آن   

وحیـد  انـد. پزشـکی اشـتغال داشـته   دندانحرفهدر افرادي 
والدین پزشک،نشان دادند)2011دستجردي و همکاران (

فرزنـدان  زشک نقش مؤثري در افـزایش انگیـزه  پیا دندان
ایـن  )72(انـد. پزشکی داشتهدندانخود جهت ورود به رشته

ــاران (  ــامی و همک ــی خ ــاهدات در بررس ــم 2008مش ) ه
گر شناخت صحیح قشـر  که همگی بیان)28(گزارش گردید

باشـد.   ویش مـی خـ پزشک ایرانی از حرفهپزشک و دندان
توانـد عامـل مثبتـی    یرپذیري از والدین مـی هر حال، تأثبه

زنـدگی و  ب شغل باشد، چرا که بر روي شـیوه براي انتخا
افــراد تأثیرگــذار اســت. از طــرف دیگــر، کاریــب و آینــده

پزشـکی  ) در بررسـی دانشـجویان دنـدان   2009همکاران (
کـه در یـک دانشــکده  آنـانی  درصـد  60ژاپنـی دریافتنـد  

کردند، حداقل یکی از ل میپزشکی غیردولتی تحصیدندان
الهـی  نعمتدر بررسی)29(.اندپزشک بودهدندانشانوالدین

درصـد پـدران دانشـجویان    7/26) نیـز 2004و همکاران (
هاي وابسـته بـه پزشـکی    پزشک بوده یا در یکی از حرفه

)30(.اندمشغول به کار بوده

در مجموع، شناسایی عوامل مؤثر بر عالقه و نگـرش  
ضـروري اسـت تـا    پزشکی امري الزم وجویان دنداندانش

هـاي دقیـق   ریزيدست آمده براي برنامهبتوان از نتایج به
جهت فراهم نمودن امکانـات مناسـب و تـدوین مقـررات     

و نیـز  منـد  قعال، متعهد،پزشکان کارآمدبراي تربیت دندان
هــاي    رشــور و انگیــزه در دانشــکدهایجــاد یــک محــیط پ

)30(تفاده کرد.پزشکی اسدندان

یــک از هــیچطبــق نتــایج تحقیــق مشــخص گردیــد 
هاي ترم تحصیلی، سـن، جـنس، وضـعیت تأهـل و     متغیر

بینـی  داري در پـیش عنیوضعیت بومی یا غیربومی اثرات م
هاي جنس متغیردانشجویان نداشته ولی عالقمنديمیزان 

)023/0P<    ــجو ــومی دانش ــا غیرب ــومی ی ــعیت ب ) و وض
)012/0P<ــرات ــی) اث ــیشمعن ــابی داري در پ ــی ارزی بین

دانشجویان نسبت به محیط آموزشی داشته است. با توجـه  
زیـادي بـراي   قـه دانشـجویان در مجمـوع عال  کـه به این

رسـید  نظر مـی اند، بهپزشکی داشتهدندانتحصیل در رشته
ي محـدود  ین عوامل در تعیـین امتیـازات عالقمنـد   نقش ا

هـاي  هـا و دیـدگاه  بـه برداشـت  شده است. البته با توجـه 
هاي جا که دانشجویان با زمینهمختلف دانشجویان و از آن

متفاوتی وارد دانشگاه شده بودند، تفاوت در ارزیابی محیط 
عبـارت  باشـد. بـه  ها قابل توجیـه مـی  آموزشی در میان آن

دیگر، دانشجویان بومی یا غیربومی و نیز دانشجویان دختر 
ی از محـیط آموزشـی دانشـکده    تفاوتهاي مو پسر ارزیابی

ریـزي مناسـب آموزشـی در    هند. تردیدي نیست برنامداشت
تواند موجب اغنـاي آمـوزش در   پزشکی میدنداندانشکده

درونـی  ها را که از انگیـزه مند شده و آندانشجویان عالقه
مناسـبی هــم بـراي دریافــت آمـوزش برخــوردار هســتند،    

نماید.تر به این رشته عالقمندبیش
رغم گزارش نکات مثبت متعدد در ارزیابی محیط علی

پزشـکی قـزوین، ضـرورت دارد    دنـدان آموزشی دانشـکده 
نکات محدود ضعف این محیط توسط مسئوالن دانشـکده  
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