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Article Type:

Background and Objective: Interest and motivation in a field of study are
essential for success in that field. One of the factors that influences this interest
is the educational environment. The purpose of this study
was evaluation of Babol dental students' interest in dentistry and it's
relation with variables in the educational environment.
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Methods: In this analytical study, 151 students at Babol Dental School from
2013 to 2017 were selected using the census method and evaluated with a
questionnaire whose validity and reliability had previously been established in
other studies. Participants determined demographic characteristics, field of study
interest, and educational environment factors, and by assigning scores from zero
to four to the participants' responses,regression analysis was used to determine
the effects of different variables on interest in their field of study and their
evaluation of the academic environment.
Findings: Based on Result, 86.38 % of students were interested in dentistry. In
addition, 52.39 % of students believed that professors use new teaching methods
in their classes. Seventy percent of students stated , their involvement in making
decisions which affects their academic ability is low.
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Conclusion: Dental students in Babol were generally enthusiastic about
their Field of study, and the faculty's teaching environment reflected positive
qualities and capabilities in different fields.
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بررسی میزان عالقه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل نسبت به رشته تحصیلی و ارزیابی
عوامل مرتبط با آن در محیط آموزشی در سال تحصیلی 0911-0011

یگانه کمالی( ، 1)Dentistry Studentرضا قربانی

پور(* 2)DDS

 ،هدی

شیرافکن(3)PhD

 .9کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران.
 .0گروه ارتودنسی ،دانشکده دندانپزشکی ،مرکز تحقیقات سالمت و بهداشت دهان ،پژوهشکده سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران.
 .4گروه آمار زیستی ،دانشکده پزشکی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،پژوهشکده سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران.

نوع مقاله:

سابقه و هدف :داشتن عالقه و انگیزه نسبت به رشته تحصیلی شرط الزم براي موفقیت در آن رشته بوده و
محیط آموزشی یکی از عوامل تأثیرگذار بر این عالقهمندي است .این مطالعه باهدف بررسی میزان عالقهمندي
دانشجویان دندانپزشکی بابل به رشته دندانپزشکی و ارتباط آن با عوامل مربوط بـه محیط آموزشی انجام شد.
مواد و روشها :در این مطالعه توصیفی  -تحلیلی 959 ،دانشجوي ورودي  9420-29در دانشکده دندانپزشکی
بابل با استفاده از روش سرشماري انتخاب و با یک پرسشنامه که روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی تأیید
گردیده بود ،ارزیابی شدند .خصوصیات دموگرافیک ،عالقهمندي نسـبت بـه رشـته تحصـیلی و عوامل مربوط
به محیط آموزشی توسط شرکتکنندگان تعیین و با اختصاص امتیازات از صفرتا  3به پاسخهاي شرکتکنندگان
از آنالیز رگرسـیون براي تعیین اثرات متغیرهاي مختلف بر عالقهمندي به رشته تحصیلی و ارزیابی آنها از
محیط آموزشی استفاده شد.
یافتهها :بر اساس یافتههاي تحقیق 99/49% ،دانشجویان به رشته دندانپزشکی کامالً عالقهمند بودند.
همچنین 50/42%معتقد بودند اساتید از روشهاي نوین در برنامه آموزشی خود استفاده میکنند02% .
دانشجویان میزان مشارکت خود را در اتخاذ تصمیمات مؤثر بر شرایط تحصیلی خود کم میدانستند.
نتیجهگیری :دانشجویان دندانپزشکی بابل به رشته تحصیلی خود عالقمند بوده و محیط آموزشی دانشکده در
حیطه هاي مختلف توانایی و قابلی هاي مثبت و سازنده اي داشت.
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واژههای کلیدی :عالقهمندی ،دانشجویان دندانپزشکی ،دانشکده دندانپزشکی

استناد :یگانه کمالی ،رضا قربانی پور ،هدي شیرافکن .بررسی میزان عالقه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل نسبت به رشته تحصیلی و
ارزیابی عوامل مرتبط با آن در محیط آموزشی در سال تحصیلی  .9422-9322دو فصلنامه آموزش پزشکی .سال 9329؛ شماره ( 92دوره  :)0صفحه -40
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سابقه و هدف

عالقه ترکیبی از انگیزه و کنجکاوي است و فرد عالقهمند براي کسب موفقیت و آگاهیهاي بیشتر پافشاري و ممارست میکند(.)0 ,9
دانشجویان بهعنوان ارکان اصلی دانشگاهها در آینده پیکره اصلی سازمانها و ارگانهاي مختلف جامعه را تشکیل میدهند و عالقهمندي
آنها نسبت به رشته تحصیلی خود نقش مؤثري درزمینه ارتقا دانش آنها و فعالیتهاي آینده در زمینه بهداشت و درمان دارد( .)4تحصیل
و یادگیري یکی از اساسیترین فعالیتهاي زندگی در جوامع پیشرفته است و بقا و پایداري جوامع به کسب اطالعات و بهکارگیري آن
به بهترین شکل است .درعینحال عالقه و انگیزه نسبت به آموزش از مهمترین ابزار یادگیري و کسب موفقیت است .همچنین رابطه
مستقیمی بین عالقه و موفقیت در تحصیل و کار در آینده وجود دارد( .)9عالقهمندي نسبت به رشته تحصیلی باعث میشود که فرد با
تمایل بیشتري به جستجو ،کشف ایدههاي نو ،گسترش باور ،اندیشه و عمل بپردازد .عوامل مختلفی بر میزان عالقه و نگرش دانشجویان
به رشته تحصیلی تأثیر میگذارد .ازجمله کمک به هم نوع ،جایگاه اجتماعی ،فرصت شغلی ،عالقه و امکان تحصیل در مقاطع باالتر
( .)0از مهمترین دالیلی که باعث ایجاد انگیزه در فرد میشود ،آگاهی داشتن به رشته تحصیلی است .عدم شناخت و آگاهی کافی نسبت
به رشته تحصیلی و بیعالقگی به آن ،اثرات سوء بر نظام آموزشی و سیستم سالمت جامعه دارد .درحالیکه شناخت رشته تحصیلی و
عالقه به آن ،منجر به افزایش حس مسئولیتپذیري و کارایی دانشجویان در ارائه خدمات سالمت خواهد شد( .)3هرچند دانشجویان
پزشکی با آگاهی و عالقه کافی این رشته را انتخاب میکنند ،اما طوالنی شدن سالهاي تحصیل موجب کاهش عالقه آنان و ایجاد
نگرش منفی به تحصیل میشود( .)5در آینده داشتن شغلی که بر اساس عالقه انتخابنشده باشد باعث تنش ،اضطراب ،بیماريهاي
جسمی و روحی میشود و درنهایت باعث هدر رفتن سرمایههاي مادي و معنوي خواهد شد( .)9بر اساس نتایج حاصل از یک پژوهش
ششساله  94/93%از دانشجویان ایرانی به رشته تحصیلی خود عالقهمند بودند .در مطالعهاي دیگر در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در
سال  9492که به بررسی نگرش دانشجویان سال اول پزشکی نسبت به این رشته و آینده آن پرداخته است  93/0 %از دانشجویان با
شناخت کافی این رشته را انتخاب کردند و تقریباً نیمی از آنها( ،)39/9%اعتقاد داشتند که این رشته سبب رفاه آنان خواهد شد( .)0با

را براي تغییرات مثبت در نگرش دانشجویان فراهم آورد تا سبب ایجاد رغبت بیشتر براي یادگیري در آنان گردد .براي ایجاد رغبت
بیشتر ،وجود اطالعات توصیفی درباره وضع موجود و نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی خود ضروري است .با استفاده از این
اطالعات میتوان عوامل مثبت را تقویت و عوامل منفی را اصالح کرد تا زمینه رضایت بیشتر دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی ایجاد
شود ( 9و  .)2ازآنجاییکه چنین مطالعاتی در دانشجویان دندانپزشکی بهندرت انجامشده است و با توجه به اهمیت عالقهمندي بهعنوان
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عامل مهم در یادگیري و موفقیت دانشجویان ،مطالعه حاضر باهدف بررسی میزان عالقه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی
بابل نسبت به رشته تحصیلی خود و ارتباط آن با عوامل مربوط به محیط آموزشی انجام شد.

مواد و روشها
در این مطالعه توصیفی-تحلیلی  959نفر از دانشجویان سال چهارم تا ششم رشتهي دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال
 9422موردبررسی قرار گرفتند .گردآوري اطالعات با استفاده از یک پرسشنامه انجام شد که در مطالعه قبلی طراحی و پایایی و روایی
آن به تأیید رسیده بود .لیست دانشجویان ورودي سالهايمختلف از اداره آموزش دانشکده دندانپزشکی بابل اخذ و پرسشنامه تحقیق
نیز در موقعیتهاي مختلف نظیرکالسهاي درس و بخش هاي بالینی در اختیار آنان قرارگرفته و پس از تکمیل ،جمعآوري شد.
پرسشنامه در سه بخش مختلف طراحیشده بود .بخش اول شامل مشخصات فردي شامل سال ورود به دانشگاه ،سن ،جنس ،وضعیت
تأهل ،وضعیت بومی بودن (منظور از غیربومی سکونت در خوابگاه یا خانه دانشجویی است) ،معدل کل تا این ترم و هفت سؤال باز
پیرامون سابقه تغییر رشته ،تعداد دفعات شرکت در کنکور ،نوبت انتخاب دانشکده محل تحصیل در فرم انتخاب رشته ،نوبت انتخاب
رشته دندانپزشکی در فرم انتخاب رشته ،نیز وجود دندانپزشک در میان اعضاي خانواده یا بستگان و تغییر عالقهمندي به رشته تحصیلی
مورد پرسش قرار گرفت .بخش دوم پرسشنامه مربوط به بررسی میزان عالقهمندي دانشجویان دندانپزشکی نسبت به رشته تحصیلی
آنها است .بخش سوم پرسشنامه هم مربوط به ارزیابی محیط آموزشی بود .در قسمت ارزیابی محیط آموزشی نیز نمره میانگین دادهشده
به تفکیک هفت حیطه موردنظر گزارش میگردد .درصد بیشترین پاسخی که دانشجویان به هر سؤال دادهاند نیز گزارش گردید .دادهها
با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  00مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .آمار توصیفی با استفاده از میانگین و انحراف معیار (براي دادههاي
کمی) فراوانی و درصد فراوانی (براي دادههاي کیفی) ارائه شد .جهت بررسی روابط خواستهشده از آزمونهاي  t-testو

chi-square

شد .سطح معنیداري  2/25در نظر گرفته شد.
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یافتهها
در این مطالعه  959دانشجو موردبررسی قرار گرفتند .دادههاي دموگرافیک دانشجویان در جدول شماره  9ارائهشده است .اکثر دانشجویان،
رشته دندانپزشکی را با میل و عالقه شخصی خود انتخاب کرده ( 35/50%و  49/04%کامالً موافق و موافق) و بعد از ورود به رشته
دندانپزشکی عالقه آنها به این رشته بیشتر شده بود( 49/42%و 45/40%کامالً موافق و موافق) .اکثر آنها در صورت امکان انتخاب
مجدد رشته در کنکور ،بازهم دندانپزشکی را انتخاب میکردند ( 30/90%و  43%کامالً موافق و موافق) .همچنین اکثر آنها براي ادامه
تحصیل در رشته دندانپزشکی در مقاطع باالتر از دکتراي عمومی انگیزه زیادي داشتند( 00/2%و  49/00%کامالً موافق و موافق) .درصد
بسیار کمی از دانشجویان( )2/99%به انصراف از رشته تحصیلی فکر میکردند .بهطورکلی اکثر دانشجویان به رشته تحصیلی خود
عالقهمند بودند( 32/94%و 39/05 %کامالً موافق و موافق) .در بررسی محیط آموزشی(انعطاف برنامه آموزش) مشخص گردید ،بیشتر
اساتید از روشهاي نوین تدریس در برنامه آموزشی خود استفاده کرده ( 50/42%و  40/39%اکثر اوقات و بعضیاوقات) و طرح درس
هم قبل از کالس در اختیار نماینده دانشجویان قرار داده میشد( 40/9%و 42/99 %اکثر اوقات و بعضیاوقات) .همچنین در دانشکده به
عالیق خارج از حیطه دندانپزشکی دانشجویان توجه مناسبی شده است ( 09/2%و 2/5%اکثر اوقات و بعضیاوقات) .برنامهریزي آموزشی
در طول تحصیل انعطافپذیري کمتري داشته ( 90/9%بهندرت و  09/4%بعضیاوقات) و دانشجویان در اتخاذ تصمیمات مؤثر بر شرایط
تحصیلی خود کمتر مشارکت داده میشدند(به ترتیب بعضیاوقات و بهندرت برابر 43 %و .)50/9%هیچیک از متغیرهاي؛ ترم تحصیلی،
سن ،جنس ،وضعیت تأهل و وضعیت بومی یا غیربومی اثرات معنیداري در پیشبینی میزان عالقهمندي دانشجویان در بررسی محیط
آموزشی نداشته است(جدول  0و .)4
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جدول .1اطالعات دموگرافیک شرکتکنندگان

جنس

دختر

90

53/3

پسر

92

35/9

9429

39

49/4

9425

50

43/2

9423

35

42/9

9424

5

4/3

9420

9

2/0

سراسري

90

50/9

پردیس

59

49/9

بدون پاسخ

9

5/9

90

42

09/5

99

00

99/3

92

02

92/0

2

04

93/4

9

09

92/2

0

5

0/2

متأهل

92

99/9

مجرد

940

99/3

بله

90

53/3

خیر

92

35/9

سال ورود

نوع سهمیه ورود به دانشگاه

ترم

وضعیت تأهل

وضعیت بومی بودن
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سابقه تغییر رشته از رشتههاي دیگر به رشته تجربی

خیر

943

92/9

9

24

90/9

0

39

40/2

4

9

3/9

3

0

2/0

92-9

935

20/00

02-99

3

0/23

34-09

0

2/0

92-9

904

94/2

32-99

95

2/50

902-39

9

3/09

بدون پاسخ

5

0/0

بله

90

33/0

خیر

93

55/9

میزان عالقه نسبت به رشته دندانپزشکی بعد از ورود به این

کمتر

03

95/2

رشته

بدون تغییر

34

09/9

بیشتر

93

09/5

بله

02

99/3

خیر

900

99/9

تعداد دفعات شرکت در کنکور

دندانپزشکی انتخاب چندم بوده است؟

دانشکده انتخاب چندم بوده است؟

اشتغال به دندانپزشکی در بین خانواده یا دوستان

مؤثر بودن شیوع کووید 92-در عالقه نسبت به دندانپزشکی
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92/0
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جدول .2نتایج آنالیز رگرسیون بررسی عالقهمندی به رشته تحصیلی

ضرایب غیراستاندارد
B

خطاي معیار

ضریب ثابت

-90/24

55/90

عدد تی

ضرایب استاندارد

سطح معنیداري

بتا

-2/429

2/092

سن

-2/902

2/005

-2/292

-2/954

2/595

جنسیت

2/294

2/229

2/229

2/293

2/292

سال ورودي

2/520

2/594

2/290

2/929

2/405

وضعیت تأهل

2/230

9/39

2/250

2/999

2/529

وضعیت بومی

-2/909

2/295

-2/294

-2/043

2/393

بودن
معدل کل(تا این

-2/930

2/393

-9/40

-2/993

2/999

ترم)

جدول .3نتایج آنالیز رگرسیون بررسی محیط آموزشی

ضرایب غیراستاندارد
B

خطاي معیار

ضریب ثابت

-999/40

999/33

ضرایب استاندارد

عدد تی

سطح معنیداري

بتا

-2/993

2/539

سن

2/200

2/929

2/220

2/203

2/299

جنسیت

9/029

0/29

2/259

2/920

2/535

سال ورودي

0/39

9/94

2/903

9/45

2/902
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وضعیت تأهل

-9/520

3/929

-2/202

-2/435

2/042

وضعیت بومی

-4/034

0/290

-2/.22

-9/299

2/002

بودن
معدل کل(تا این

2/929

9/509

2/233

2/594

2/922

ترم)

بحث و نتیجهگیری
طبق نتایج مطالعه حاضر ،اکثر دانشجویان ،رشته دندانپزشکی را با میل و عالقه شخصی خود انتخاب کرده اکثر آنها در صورت امکان
انتخاب مجدد رشته در کنکور ،بازهم دندانپزشکی را انتخاب میکردند .در تحقیق شیرازي و همکاران که به بررسی عالقه دانشجویان
دندانپزشکی قزوین نسبت به رشته تحصیلی خود و ارزیابی محیط آموزشی پرداخته بودند نیز همین نتیجه حاصل شد .در این مطالعه
اکثریت دانشـجویان ،رشته دندانپزشکی را با میل و عالقه شخصی خود انتخاب کرده بودند و اکثریت در صورت امکان انتخاب مجدد
رشته در کنکور بازهم دندانپزشکی را انتخاب میکردند( .)5همچنین یافتههاي پژوهش حاضر نشان داد؛ بعد از ورود به رشته دندانپزشکی
عالقه دانشجویان به این رشته بیشتر شده و این در حالی بود که تنها درصد بسیار کمی از دانشجویان به انصراف از رشته تحصیلی خود
فکر میکردند و بهطورکلی اکثر دانشجویان به رشته تحصیلی خود عالقهمند بودند .در تحقیق سیفی و سام ،اکثریت شرکت کنندگان
اعالم کردند در صورت شرکت مجدد در کنکور سراسري باز رشته دندانپزشکی را انتخاب کرده و فقط تعداد کمی از آنها به انصراف از
تحصیل فکر میکردند( .)92البته در بررسی دیگري که بر دانشجویان پزشکی انجام شد ،دانشجویان بیشتري بـه انصراف از تحصیل
فکر میکردند که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی ندارد( .)99به نظر میرسد دانشجویان دندانپزشکی در مقایسه با دانشجویان پزشکی
با سرعت بیشتري جذب بازار کارشده و طوالنی بودن دوره پزشکی عمومی و سپس تخصص زمان زیادي را میطلبد که این موضوع
میتواند باعث کاهش عالقهمندي دانشجویان پزشکی گردد .در مطالعه فتاحی و همکاران ،اکثریت دانشجویان میزان عالقه به رشته

دانشجویان ،رشته دندانپزشکی را به دلیل موقعیت کاري ثابت و درآمد باال و سهولت پیدا کردن کار مناسب انتخاب کردهاند( .)90علیرغم
کم بودن فراوانی دانشجویانی که به انصراف از تحصیل فکر میکنند ،باید توجه داشت با افزایش میزان شناخت رشته تحصیلی قبل از
انتخاب رشته بر مبناي توانمندي و دور از فشارهاي خانواده و اطرافیان ،میتوان در راستاي کاهش این مقادیر اندك نیز گام
برداشت(5و .)94طبق نتایج تحقیق حاضر اکثر دانشجویان براي ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی در مقاطع باالتر از دکتراي عمومی
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انگیزه زیادي داشتند .این نتایج مشابه بامطالعه شیرازي و همکاران ( )5بود که در آن بیش از نیمی از دانشجویان موافق ادامه تحصیل
در رشته دندانپزشکی در مقاطع باالتر از دکتراي عمومی بودهاند .تمایل به ادامه تحصیل ممکن است تحت تأثیر شرایط محیطی هر
دانشگاه ازجمله؛ تشویق اساتید ،حضور دستیاران دوره تخصصی بهعنوان یک عامل مشوق و نیز سطح علمی دانشجویان قرار گیرد(.)93
در نتایج بررسی صادقی و باقري( ،)0294تعداد باالیی از دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تمایل داشتند ادامه
تحصیل دهند( .)95طبق برآورد مجرد و همکاران( )99نیز اکثریت دانشجویان دندانپزشکی همدان عالقهمند به ادامه تحصیل در
رشتههاي تخصصی بودهاند .طبق گزارش انجمن آموزش دندانپزشکی آمریکا ،کمتر از نصف دانشآموختگان دندانپزشکی در این کشور
در دورههاي تخصصی وارد میشوند( .)90بدون تردید ،ضوابط و برنامهریزيهاي آموزشی میتواند بر نگرش دانشجویان نسبت بـه
رشته تحصیلی خود تأثیرگذار باشد .هرگاه برنامههاي درسی چه بهصورت نظري یا عملی بر اساس اصول استاندارد و معتبر ،مدنظر قرار
نگیرد ،دانشجویان به دلیل دارا نبودن آمادگیهاي شناختی ،عاطفی یا روانی ممکن است در مسیر تحصیل خود دچار شکست شده و با
توجه به اصل پیوستگی تجربه ،این تجارب منفی بر تفکر ،احساس و رفتار آنان اثر گذاشته و آنچه درواقع برایشان جالب بوده است،
منفی و بد جلوه میکند( .)99دانشجویان زمانی که آموزشدهنده انتظارات باالتري دارد و کالس را بهصورت فضاي باز مدیریت و از
روشهاي آموزشی چندبعدي استفاده میکند ،انگیزه باالتري در کالسها دارند( .)92ازاینرو ،آشنا شدن با دیدگاه دانشجویان و نظرات
آنها ،رضایتمندي و عدم رضایتمندي و علل آن میتواند در جهت بهبود کمی و کیفی امور آموزشی و پژوهشی در دانشگاهها کمککننده
باشد .در تحقیقی که قادري و همکاران( )02در بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نسبت
به رشته پزشکی انجام دادند ،ضوابط و برنامهریزيهاي آموزشی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل ایجادکننده نگرش منفی در دانشجویان
پزشکی اعالم گردید .طبق نتایج تحقیق حاضر ،حدود نیمی از دانشجویان اعالم کردند در میان اعضاي خانواده و دوستان آنها ،افرادي
در حرفه دندانپزشکی اشتغال داشتهاند که با مطالعه شیرازي و همکاران ( )5همراستا بود .وحید دستجردي و همکاران نشان دادند ،والدین
پزشک یا دندانپزشک نقش مؤثري در افزایش انگیزه فرزندان خود جهت ورود به رشته دندانپزشکی داشتهاند( .)09این مشاهدات در

میباشد بههرحال ،تأثیرپذیري از والدین میتواند عامل مثبتی براي انتخاب شغل باشد ،چراکه بر روي شیوه زندگی و آینده افراد تأثیرگذار
است .از طرف دیگر ،کاریب و همکاران در بررسی دانشجویان دندانپزشکی ژاپنی دریافتند بیش از نیمی از آنانی که در یک دانشکده
دندانپزشکی غیردولتی تحصیل میکردند ،حداقل یکی از والدینشان دندانپزشک بودهاند( .)04در بررسی نعمت الهی و همکاران نیز یک
چهارم پدران دانشجویان پزشک بوده یا در یکی از حرفههاي وابسته به پزشکی مشغول به کار بودهاند ( .)03در بررسی محیط
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آموزشی(انعطاف برنامه آموزش) مشخص گردید ،بیشتر اساتید از روشهاي نوین تدریس در برنامه آموزشی خود استفاده کرده و طرح
درس هم قبل از کالس در اختیار نماینده دانشجویان قرار داده میشد .همچنین در دانشکده دندانپزشکی بابل به عالیق خارج از حیطه
دندانپزشکی دانشجویان توجه مناسبی شده است که این نتایج نیز با نتایج مطالعهي انجامشده در قزوین توسط شیرازي و همکاران()5
مطابقت داشت .طبق نتایج تحقیق مشخص گردید هیچیک از متغیرهاي؛ ترم تحصیلی ،سن ،جنس ،وضعیت تأهل و وضعیت بومی یا
غیربومی اثرات معنیداري در پیشبینی میزان عالقهمندي دانشجویان و بررسی محیط آموزشی نداشته است .این در حالی بود که در
مطالعه شیرازي و همکاران( )5باوجوداینکه هیچیک از متغیرهاي ترم تحصیلی ،سن ،جنس ،وضعیت تأهل و وضعیت بومی یا غیربومی
اثرات معنیداري در پیشبینی میزان عالقهمندي دانشجویان نداشت ولی متغیرهاي جنس و وضعیت بومی یا غیربومی دانشجو اثرات
معنیداري در پیشبینی ارزیابی دانشجویان نسبت به محیط آموزشی داشته است .این تفاوت احتماالً به علت اختالف در محیط آموزشی
و شرایط متفاوت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل و قزوین بوده است .با توجه به اینکه دانشجویان در مجموع عالقه زیادي براي
تحصیل در رشته دندانپزشکی داشتهاند ،به نظر میرسید نقش این عوامل در تعیین امتیازات عالقهمندي محدودشده است .البته با توجه
به برداشتها و دیدگاههاي مختلف دانشجویان و ازآنجاکه دانشجویان با زمینههاي متفاوتی وارد دانشگاه شده بودند ،تفاوت در ارزیابی
محیط آموزشی در مطالعه شیرازي و همکاران( )5قابل توجیه میباشد .بهعبارت دیگر ،دانشجویان بومی یا غیربومی و نیز دانشجویان
دختر و پسر ارزیابیهاي متفاوتی از محیط آموزشی دانشکده داشتند.
تقدیر و تشکر

بدینوسیله از معاونت محترم تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی بابل به خاطر حمایت مالی پژوهش حاضرسپاسگزاري میشود.
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