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آراء الطالب يف كلية طب األسنان يف جامعة دمشق حول أسباب اختيارهم مهنة طب 
األسنان 

عامر حممود مشلح

Dentistry students’ reasons for choosing dentistry as a career in Damascus University

ABSTRACT This cross-sectional questionnaire survey assessed the motives for choosing dentistry as a profession 
among dentistry students at Damascus University, Syrian Arab Republic. A total of 408 undergraduate students 
(233 males and 175 females) aged 18–23 years were selected randomly from students in the second, third and 
fourth years of dentistry study. They completed a questionnaire that enquired about their reasons for studying 
dentistry as well as their sociodemographic characteristics. The number of admissions in females had increased 
over the 3 years. Most parents of the students were university-educated. The main motivation for choosing 
dentistry was as a means to achieve personal goals, including getting a good job abroad, having financial 
independence, and attaining a good reputation. There were significant differences between the sexes with 
regard to the reasons for choosing dentistry.
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اخلالصة: قّيم هذا االستبيان املقطعي العريض دوافع اختيار الطلبة لطب األسنان كمهنة بني طلبة كلية طب األسنان يف جامعة دمشق، يف اجلمهورية 
العربية السورية. اختري عشوائيًا 408 طالبًا )233 من الذكور، 175 من اإلناث( يف عمر 18-23 سنة، من بني طلبة السنة الثانية والثالثة والرابعة يف 
السامت االجتامعية  لدراسة طب األسنان، وكذلك االستفسار عن  التي دفعتهم  استبيانًا يستفرس عن األسباب  الطلبة  كلية طب األسنان. وأكمل 
ل التحاق الفتيات بدراسة طب األسنان خالل السنوات الثالث األخرية. وأن معظم آباء الطلبة كانوا  والديموغرافية هلم. وقد اتضح أنه زاد معدَّ
متعلمني ومتخرجني من اجلامعات. وكان الدافع الرئييس الختيارهم طب األسنان هو حتقيق طموحاهتم الشخصية، بام يف ذلك احلصول عىل عمل يف 

اخلارج، واالستقالل املادي، والسمعة احلسنة. وكان هناك اختالفات ُيْعَتدُّ هبا بني اجلنسني يف ما خيص أسباب اختيار دراسة طب األسنان.

Motifs du choix de l’odontologie par les étudiants de l’Université de Damas

RÉSUMÉ La présente enquête transversale par questionnaire a évalué les motifs du choix de la profession 
de dentiste chez des étudiants en odontologie de l’Université de Damas (République arabe syrienne). Au 
total, 408 étudiants de premier cycle (233 hommes et 175 femmes) âgés de 18 à 23 ans ont été sélectionnés 
aléatoirement dans des promotions d’étudiants des deuxième, troisième et quatrième années de la Faculté 
dentaire. Ils ont rempli un questionnaire portant sur les motifs du choix de leurs études ainsi que sur leurs 
caractéristiques sociodémographiques. Le nombre d’admissions de femmes a augmenté au cours des trois 
dernières années. La majorité des parents des étudiants avaient reçu une formation universitaire. La réalisation 
d’objectifs personnels, tels qu’obtenir un bon poste à l’étranger, être financièrement indépendant et acquérir 
une bonne réputation, était la motivation principale du choix de la faculté dentaire. Les hommes et les femmes 
choisissaient la profession de dentiste pour des motifs très différents.



EMHJ  •  Vol. 18  No. 5  •  2012 Eastern Mediterranean Health Journal
La Revue de Santé de la Méditerranée orientale

509

املقدمة 

اختيار  كيفية  توضح  التي  الدراسات  تبني 
العديد من األشخاص جيدون  األفراد مهنتهم أن 
عن  فكرة  لدهيم  ليس  اختصاصات  يف  أنفسهم 
السبب الذي دفعهم إليها. البعض اآلخر يتخذون 
قرارهم بام يتعلق بمهنتهم عرب اختيار املسار األقل 
صعوبة مثل ابتاع مسار مهنة خيتارها اآلباء أو ابتاع 

نفس اخلطى التي اختذها أشقاؤهم ]1–3[. 
املجتمع  يف  هامة  مكانة  األسنان  أطباء  حيتل 
حيث   ،  ]4٫1[ جمازين  صحية  رعاية  كمقدمي 
حلظة  منذ  االحرتايف  املجتمع  مع  االختالط  يبدأ 
التقدم بطلب لكلية طب األسنان وتستمر طوال 
استطالع  كشف  وقد   ،  ]5٫1[ الدراسة  فرتة 
الدوافع الختيار طب األسنان كمهنة  للرأي عن 
أهنم  املستقبليني  األسنان  طب  طالب  لدى 
يتمتعون بعدد من السامت املميزة ]8٫6٫2٫1[. 
إن احلاجة للوصول إىل مكانة وسمعة جيدة تبدو 
، وهذا  ينبغي حتقيقه  منهم مطلبًا مرغوبًا  للعديد 
واحد  يكون  أن  ممكن  املال  امتالك  أن  إىل  يشري 
من أهم العوامل التي تقع ضمن الصورة الرفيعة 
طب  جمال  هبا  يوحي  التي  واملحسوسة  املستوى 

األسنان ]2٫1[. 
تأثري  ذو  حرج  قرار  هو  املهنة  اختيار  إن 
املهم  ومن  املستقبلية.  احلياة  نمط  عىل  مبارش 
االجتامعية  واخللفية  األولويات  نفهم  أن  أيضًا 
دراسة  خيتارون  الذين  الطالب  هلؤالء  السكانية 
يمكن  االقتصادية  العوامل  ألن  األسنان،  طب 
املرء باختصاصه. ومن  التزام  أن تؤثر عىل درجة 
املثري لالهتامم أيضًا املدى الذي تؤثر فيه التغيريات 
األسنان  طب  اختيار  عىل  احلضارية  االجتامعية 
أسباب  يف  بحثت  التي  الدراسات  إن  كمهنة. 
الطالبات  عدد  أن  أظهرت  األسنان  طب  اختيار 
يف  ازداد  قد  األسنان  طب  دراسة  خيرتن  اللوايت 
أن  أيضًا  التقارير  أظهرت  وقد  املايض،  العقد 
معظم الفتيات خيرتن طب األسنان ألهنن يعتقدن 
أنه سوف يكون بمقدورهن أن حيققوا التوازن بني 
حياهتن الشخصية واملهنية كطبيبات أسنان ]9[. 
يف  الفتيات  عدد  لزيادة  األخرى  األسباب  ومن 
الناس،  مع  للعمل  الفرصة  األسنان  طب  دراسة 
والربح املادي، والسمعة، والتوقعات بني الفتيات 
بأهنن قادرات عىل خدمة املجتمع كطبيبات أسنان 

.]8٫6٫2٫1[
يتأثر بشكل  املهنية  اختيار  فإن  وبشكل عام، 
واألصدقاء  واألقارب  األهل  بنصيحة  أسايس 
االختالفات  أن  ويبدو  واملستشارين.  واألستاذة 

تظهر بني بلد وآخر. ففي معظم البلدان املتطورة 
فإن   ،]9[ املتحدة  واململكة   ]4[ فنلندا  مثل 
طب  بمجال  واألصدقاء  األقارب  مع  احلديث 
يف  أما  تأثريًا،  األكثر  العوامل  من  كانت  األسنان 
األساتذة  من  النصيحة  فإن  النامية  الدول  معظم 
 .]12–10[ ارتباطا  األكثر  هي  كانت  واألهل 
كام كانت املكانة واألمان االقتصادي من العوامل 
بني  كمهنة  األسنان  طب  باختيار  ارتباطًا  األكثر 

طالب جنوب أفريقيا ]6٫2[.

اخللفية  تقييم  إىل  احلالية  الدراسة  هتدف 
األسنان  والديموغرافية لطالب طب  االجتامعية 
–2010 الدرايس  العام  خالل  دمشق  جامعة  يف 
طب  الختيار  الدوافع  تقييم  وكذلك  2011م، 
التي  النتائج  تساعد  أن  وتأمل  كمهنة.  األسنان 
توصلت إليها الدراسة يف توجيه من سينتسب من 
الطالب إىل كلية طب األسنان مستقباًل، وختطيط 

برامج الدراسة يف علوم طب األسنان.

مواد وطرائق البحث

تم استخدام استبيان الستطالع الرأي، يمكن 
وتم  الدراسة،  هذه  يف  ذايت  بشكل  عليه  اإلجابة 
اختبار االستبيان مسبقًا عىل عينة من طالب طب 
إلزالة  التعديالت  بعض  أجريت  وقد  األسنان. 
الغموض يف بعض مواد االستبيان النهائي، كام تم 
إعالم الطالب حول طبيعة الدراسة، وكذلك تم 

التأكيد عىل اخلصوصية لدى املشاركني.

يتألف االستبيان من 19 بندًا مغلقًا، )اإلجابة 
كل  يتضمن   )... ربام،  ال،  أو  بنعم،  حمددة  عليه 
طب  مهنة  اختيار  أسباب  أحد  حول  سؤاالً  منها 
األسنان لكل طالب وطالبة يف عينة البحث. وقد 
ليكرت(  طريقة  )عىل  اخلاميس  املقياس  اعتامد  تم 
وفقًا  تصاعديًا  متدرجة  فئات  مخس  من  املؤلف 
إعطاء  تم  إذ  البحث،  استبيان  يف  املوافقة  لدرجة 

كل فئة قيمة متزايدة تصاعديًا وفقًا لدرجة املوافقة 
كام يف اجلدول التايل:

وقد تم حتديد القيمة املعيارية )3( يف املقياس 
الفئة  تقابل  ألهنا  احلايل  البحث  يف  املستخدم 
)عىل  املستخدم  اخلاميس  املقياس  من  الوسطى 

طريقة ليكرت(.

النتائج

تم مجع 408 استبيانًا من 233 طالبًا و175 
طالبة ) 57 % ذكور و 42 % إناث( من طالب كلية 
طب األسنان يف جامعة دمشق تراوحت أعامرهم 
 ± أعامرهم )19.9  18و23 سنة، ومتوسط  بني 
1.0 لإلناث(، وقد تم  0.8 للذكور، و20.5 ± 
السنوات  طالب  من  عشوائي  بشكل  اختيارهم 
اجلامعية  املرحلة  من  والرابعة  والثالثة  الثانية 
كامل  توزع   )2( رقم  اجلدول  ويوضح  األوىل، 
االستبيان  هذا  عىل  اإلجابة  متت  حيث  العينة، 
وكانت  النهائي،  بالتحليل  شملها  وتم  بالكامل 

نسبة االستجابة النهائية حوايل %89.55. 
t- ستيودنت،  قمنا باستخدام كل من اختبار 
يف   Mann–Whitney U و   ،Kruskal–Wallis

الدراسة اإلحصائية للبحث احلايل.
 الحظت الدراسة بعد إجراء اختبار T ستيودنت
لدراسة   one sample t-test الوحيدة  للعينة 
داللة الفروق بني القيمة املعيارية 3 )وهي القيمة 
القيم  من  وكل  »ربام«(  اإلجابة  لفئة  املوافقة 
األسنان  طبيب  مهنة  اختيار  ألسباب  املتوسطة 
يف عينة البحث )اجلدول رقم 3( أن طالب عينة 
البحث كانوا غري موافقني عىل كل من األسباب 
و13  و12  و7  و4  و3   1( البنود  يف  املتضمنة 
األسنان طبيب  مهنة  الختيار  و19(  و16   و14 
من  كل  عىل  موافقني  كانوا  بينام   ،)P > 0.05(
الباقية  األخرى  البنود  يف  املتضمنة  األسباب 
البحث،  عينة  يف  األسنان  طبيب  مهنة  الختيار 
البحث  عينة  أن طالب  رقم 6، حيث  البند  عدا 
مهنة  يف  العمل  ساعات  انتظام  أن  يرون  كانوا 

اجلدول 1 يبني فئات اإلجابات عن البنود املتعلقة بدرجة املوافقة يف استبيان عينة البحث والقيم املوافقة املعطاة لكل فئة
القيمة املعطاةإجابة البنود املغلقة يف االستبيان

1ال، أبدًا

2ال

3ربام

4نعم

5نعم بالتأكيد
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التي  األسباب  أحد  تكون  )ربام(  األسنان  طب 
وكانت  األسنان،  طبيب  مهنة  اختيار  إىل  أدت 
 )1.26( نسبيًا  مرتفعة  املعياري  االنحراف  قيمة 
لدى  املذكور  البند  حول  اآلراء  تفاوت  يعني  ما 

طالب عينة البحث.
اختبار  إجراء  بعد  الدراسة  بينت  وكذلك، 
يف  الفروق  داللة  لدراسة   Kruskal–Wallis

كل  عىل  الطالب  موافقة  درجة  فئات  تكرارات 
من بنود االستبيان بني جمموعات السنة الدراسية 
درجة  أن   )4 رقم  )اجلدول  املدروسة  الثالثة 
كل  مضمون  عىل  الرابعة  السنة  طالب  موافقة 
من البنود )6 و7 و8 و9 و10 و15 و17( كانت 
الثانية  السنة  منها يف كل من جمموعة طالب  أقل 

البحث  عينة  يف  الثالثة  السنة  طالب  وجمموعة 
البنود  باقي  من  لكل  بالنسبة  أما   .)P > 0.05(
درجة  عىل  الدراسة  للسنة  تأثري  فال  املدروسة 
موافقة الطالب عىل كل من البنود املعنية يف عينة 

.)P > 0.05( البحث
 Mann–Whitney U اختبار  بني  وقد 
درجة  فئات  تكرارات  يف  الفروق  داللة  لدراسة 
بني  االستبيان  بنود  من  كل  عىل  الطالب  موافقة 
الطالبات  وجمموعة  الذكور  الطالب  جمموعة 
ذات  فروق  وجود   )5 رقم  )اجلدول  اإلناث 
داللة إحصائية يف درجة موافقة الطالب عىل كل 
 17 و15  و13  و11  و9  و6  و4   2( البنود  من 
وجمموعة  الذكور  الطالب  جمموعة  بني   ) و18 

 ،)P > 0.05( البحث  عينة  يف  اإلناث  الطالبات 
وكذلك لوحظ أن درجة موافقة جمموعة الطالب 
الذكور عىل مضمون البند رقم 4 املتعلق باملردود 
منها  أعىل  كانت  األسنان  طب  ملهنة  اجليد  املادي 
الطالبات  موافقة  درجة  وأن  اإلناث،  جمموعة  يف 
اإلناث عىل كل من البنود )2 و6 و9 و11 و13 
جمموعة  يف  منها  أعىل  كانت  و18(   17 و15 
الطالب الذكور يف عينة البحث. أما بالنسبة لكل 
من باقي البنود املدروسة فال تأثري جلنس الطالب 
البنود  من  كل  عىل  الطالب  موافقة  درجة  عىل 

.)P > 0.05( املذكورة يف عينة البحث
 Kruskal–Wallis اختبار  إجراء  وبعد   
درجة  فئات  تكرارات  يف  الفروق  داللة  لدراسة 

اجلدول 2 يوضح توزع كامل عينة البحث
املجموعاملستوى الثقايف للوالَدْيننوع املدرسة الثانويةاجلنستوزع أفراد العينة

 مدرسةطالبةطالب
حكومية

 مدرسة خارجمدرسة خاصة
القطر

 ابتدائي أوال يوجد
إعدادي

جامعيثانوي

10492112582612/237/2844/23103/143196سنة ثانية

57466726105/120/1826/2052/64103سنة ثالثة

72377320165/422/723/1959/79109سنة رابعة

2331752521045222/779/5393/62214/286408عينة البحث كاملًة

اجلدول 3 يبني نتائج اختبار ستيودنت للعينة الوحيدة one sample t-test لدراسة داللة الفروق بني القيمة املعيارية )3( وكل من القيم املتوسطة ألسباب اختيار مهنة طبيب األسنان يف 
عينة البحث وفقًا للسنة الدراسية.

رقم 
البند

القيمة املعيارية = 3البيان
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

قيمة مستوى الداللةقيمة t املحسوبة
P-value

0.0001 >25.511-1.721.01ألن أحد أفراد عائلتي أو أحد أصدقائي طبيب أسنان.1

0.0001 >3.221.123.972إن عالمايت العالية يف الثانوية العامة شّجعتني ألختار مهنة طبيب األسنان.2

0.0001 >9.665-2.431.18لقد اخرتت مهنة طبيب األسنان ألن أهيل كانوا يرغبون بذلك.3

0.0001 >6.175-2.661.12ألن املردود املادي لطبيب األسنان أعىل من املردود املادي لباقي املهن.4

0.0001 >3.611.1910.356ألين أريد أن أعمل عماًل مهنيًا خاصًا.5

3.011.260.1180.906األخرى.ألن ساعات العمل يف مهنة طب األسنان منتظمة أكثر من غريها من املهن الطبية 6

0.0001 >8.285-2.461.31ألن حلمي كان أن أصبح طبيب أسنان يومًا ما.7

0.0001 >3.611.0112.108ألين أستطيع ممارسة طب األسنان بشكل مستقل وخاص بعد التخّرج مبارشًة.8

0.0001 >3.730.9815.064ألين أحّب التعامل مع الناس وخدمتهم.9

0.0001 >3.611.0511.830ألن مهنة طبيب األسنان تعتمد عىل العلم.10

0.0001 >4.040.8823.942ألن مهنة طبيب األسنان حمرتمة من الناحية االجتامعية.11

0.0001 >9.360-2.421.25لقد تشكلت لدي الرغبة باختيار مهنة طبيب األسنان يف مرحلة الدراسة الثانوية.12

0.0001 >11.977-2.291.18ألن طبيب األسنان ال يتعرض حلاالت فيها حياٌة أو موٌت عادًة.13

0.0001 >40.857-1.480.75ألين عملت يف جمال طب األسنان سابقًا وأريد اآلن أن أصبح طبيب أسنان.14

0.0001 >3.230.944.961ألن مهنة طبيب األسنان من املهن املستقّرة نسبيًا.15

0.0001 >3.687-2.801.11ألين أستطيع العمل كطبيب أسنان دون احلاجة إىل التخصص باختصاص معنّي.16

0.0001 >3.551.0410.783ألين أحب معاجلة الناس وحتسني مظهرهم اجلاميل.17

0.0001 >3.980.9420.699ألين أريد أن أعمل عماًل خاصًا يب ذاتيًا.18

0.0001 >23.146-1.811.04ألن طبيب أسنان عائلتي نصحني أن أختار مهنة طبيب األسنان.19
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اجلدول 4 يبني نتائج اختبار Kruskal-Wallis لدراسة داللة الفروق يف تكرارات فئات درجة موافقة الطالب عىل بنود االستبيان بني جمموعات السنة الدراسية يف عينة البحث.
 رقم
البند

 قيمة كايمتوسط الرتبالوسيطالبيان
مربع

 قيمة مستوى
الداللة

 سنة
ثانية

 سنة
ثالثة

 سنة
رابعة

سنة رابعةسنة ثالثةسنة ثانية

111195.73210.65212.662.3830.304ألن أحد أفراد عائلتي أو أحد أصدقائي طبيب أسنان.1

343206.15216.83188.033.5830.167إن عالمايت العالية يف الثانوية العامة شّجعتني ألختار مهنة طبيب األسنان.2

222211.57200.21194.041.8170.403لقد اخرتت مهنة طبيب األسنان ألن أهيل كانوا يرغبون بذلك.3

333194.56207.09217.963.0750.215ألن املردود املادي لطبيب األسنان أعىل من املردود املادي لباقي املهن.4

444212.46197.61194.902.1350.344ألين أريد أن أعمل عماًل مهنيًا خاصًا.5

ألن ساعات العمل يف مهنة طب األسنان منتظمة أكثر من غريها من املهن 6
333222.62193.38180.4610.6460.005الطبية األخرى.

222221.54180.26191.2810.4380.005ألن حلمي كان أن أصبح طبيب أسنان يومًا ما.7

444215.69198.22183.146.2230.045ألين أستطيع ممارسة طب األسنان بشكل مستقل وخاص بعد التخّرج مبارشًة.8

444217.33207.01175.1710.3250.006ألين أحّب التعامل مع الناس وخدمتهم.9

444220.82204.77169.7715.0770.001ألن مهنة طبيب األسنان تعتمد عىل العلم.10

444204.50213.76193.961.7810.410ألن مهنة طبيب األسنان حمرتمة من الناحية االجتامعية.11

222204.47202.26199.150.1580.924لقد تشكلت لدي الرغبة باختيار مهنة طبيب األسنان يف مرحلة الدراسة الثانوية.12

222196.90206.66202.870.5530.759ألن طبيب األسنان ال يتعرض حلاالت فيها حياٌة أو موٌت عادًة.13

111204.74196.98203.550.4210.810ألين عملت يف جمال طب األسنان سابقًا وأريد اآلن أن أصبح طبيب أسنان.14

433219.98194.04180.439.8540.007ألن مهنة طبيب األسنان من املهن املستقّرة نسبيًا.15

333204.09203.78196.440.3500.839ألين أستطيع العمل كطبيب أسنان دون احلاجة إىل التخصص باختصاص معنّي.16

443206.19225.38177.789.7420.008ألين أحب معاجلة الناس وحتسني مظهرهم اجلاميل.17

444207.38209.08183.454.0060.135ألين أريد أن أعمل عماًل خاصًا يب ذاتيًا.18

1.521203.48214.91192.542.2670.322ألن طبيب أسنان عائلتي نصحني أن أختار مهنة طبيب األسنان.19

اجلدول 5 يبني نتائج اختبار Mann–Whitney U لدراسة داللة الفروق يف تكرارات فئات درجة موافقة الطالب عىل بنود االستبيان بني جمموعة الطالب الذكور وجمموعة الطالبات 
اإلناث يف عينة البحث.

رقم 
البند

قيمة مستوى الداللةقيمة Uمتوسط الرتبالوسيطالبيان
P-value طالبةطالبطالبةطالب

11209.76196.3618963.00.201ألن أحد أفراد عائلتي أو أحد أصدقائي طبيب أسنان.1

34189.25223.5616877.00.002إن عالمايت العالية يف الثانوية العامة شّجعتني ألختار مهنة طبيب األسنان.2

22207.84198.9119409.50.433لقد اخرتت مهنة طبيب األسنان ألن أهيل كانوا يرغبون بذلك.3

32219.02183.8816770.50.002ألن املردود املادي لطبيب األسنان أعىل من املردود املادي لباقي املهن.4

44197.17213.0518716.00.160ألين أريد أن أعمل عماًل مهنيًا خاصًا.5

33188.68224.3116745.00.002ألن ساعات العمل يف مهنة طب األسنان منتظمة أكثر من غريها من املهن الطبية األخرى.6

22200.46206.4019479.50.602ألن حلمي كان أن أصبح طبيب أسنان يومًا ما.7

44202.30202.7719905.50.966ألين أستطيع ممارسة طب األسنان بشكل مستقل وخاص بعد التخّرج مبارشًة.8

44192.87217.5317756.50.025ألين أحّب التعامل مع الناس وخدمتهم.9

44200.72206.0619538.00.628ألن مهنة طبيب األسنان تعتمد عىل العلم.10

44193.64217.7417895.50.026ألن مهنة طبيب األسنان حمرتمة من الناحية االجتامعية.11

22199.45206.5819276.50.525لقد تشكلت لدي الرغبة باختيار مهنة طبيب األسنان يف مرحلة الدراسة الثانوية.12

22187.25219.1216588.00.005ألن طبيب األسنان ال يتعرض حلاالت فيها حياٌة أو موٌت عادًة.13

11202.39202.6419957.00.980ألين عملت يف جمال طب األسنان سابقًا وأريد اآلن أن أصبح طبيب أسنان.14

34188.94221.4716892.00.003ألن مهنة طبيب األسنان من املهن املستقّرة نسبيًا.15

33193.47213.2317969.00.081ألين أستطيع العمل كطبيب أسنان دون احلاجة إىل التخصص باختصاص معنّي.16

34185.93226.7016153.00.000ألين أحب معاجلة الناس وحتسني مظهرهم اجلاميل.17

44191.92213.9317687.50.044ألين أريد أن أعمل عماًل خاصًا يب ذاتيًا.18

12205.01201.5019863.00.745ألن طبيب أسنان عائلتي نصحني أن أختار مهنة طبيب األسنان.19
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اجلدول 6 يبني نتائج اختبار Kruskal–Wallis لدراسة داللة الفروق يف تكرارات فئات درجة موافقة الطالب عىل بنود االستبيان بني جمموعات املدرسة الثانوية للطالب يف عينة البحث.
 رقم
البند

 قيمة كايمتوسط الرتبالوسيطالبيان
مربع

 قيمة
 مستوى
الداللة

P-value

 مدرسة
حكومية

 مدرسة
خاصة

 مدرسة
 خارج
القطر

 مدرسة
حكومية

 مدرسة
خاصة

 مدرسة
 خارج
القطر

112197.09207.80229.764.3860.112ألن أحد أفراد عائلتي أو أحد أصدقائي طبيب أسنان.1

343208.30219.50152.2313.2630.001إن عالمايت العالية يف الثانوية العامة شّجعتني ألختار مهنة طبيب األسنان.2

222210.48192.27196.192.1690.338لقد اخرتت مهنة طبيب األسنان ألن أهيل كانوا يرغبون بذلك.3

333201.61210.54202.610.4620.794ألن املردود املادي لطبيب األسنان أعىل من املردود املادي لباقي املهن.4

444198.88213.53209.651.3900.499ألين أريد أن أعمل عماًل مهنيًا خاصًا.5

6
ألن ساعات العمل يف مهنة طب األسنان منتظمة أكثر من غريها من املهن 

333209.32199.57187.181.8150.404الطبية األخرى.

223198.82188.75251.5211.4910.003ألن حلمي كان أن أصبح طبيب أسنان يومًا ما.7

444200.12200.00219.191.3250.515ألين أستطيع ممارسة طب األسنان بشكل مستقل وخاص بعد التخّرج مبارشًة.8

444207.57186.68217.143.5420.170ألين أحّب التعامل مع الناس وخدمتهم.9

444204.18198.42206.400.2570.879ألن مهنة طبيب األسنان تعتمد عىل العلم.10

444206.90203.08191.530.8700.647ألن مهنة طبيب األسنان حمرتمة من الناحية االجتامعية.11

12
لقد تشكلت لدي الرغبة باختيار مهنة طبيب األسنان يف مرحلة الدراسة 

222198.74189.98246.219.4240.009الثانوية.

222200.44209.83186.501.5160.469ألن طبيب األسنان ال يتعرض حلاالت فيها حياٌة أو موٌت عادًة.13

111202.07197.93213.710.8880.641ألين عملت يف جمال طب األسنان سابقًا وأريد اآلن أن أصبح طبيب أسنان.14

334214.23166.19221.9215.6750.000ألن مهنة طبيب األسنان من املهن املستقّرة نسبيًا.15

323212.89176.55199.797.5500.023ألين أستطيع العمل كطبيب أسنان دون احلاجة إىل التخصص باختصاص معنّي.16

444212.26190.36187.673.9990.135ألين أحب معاجلة الناس وحتسني مظهرهم اجلاميل.17

444199.88205.66200.970.2080.901ألين أريد أن أعمل عماًل خاصًا يب ذاتيًا.18

111.5205.52201.47197.790.2710.873ألن طبيب أسنان عائلتي نصحني أن أختار مهنة طبيب األسنان.19

االستبيان  بنود  من  بند  كل  عىل  الطالب  موافقة 
املدروسة  الثالث  الثانوية  املدرسة  بني جمموعات 
عىل  املوافقة  درجة  أن  نستنتج   )6 رقم  )اجلدول 
املدارس  خرجيي  الطالب  جمموعة  يف   2 رقم 
كل  يف  منها  أقل  كانت  القطر  خارج  الثانوية 
الثانوية  املدارس  خرجيي  الطالب  جمموعة  من 
املدارس  خرجيي  الطالب  وجمموعة  احلكومية 
الثانوية اخلاصة، ونستنتج أن درجة املوافقة عىل 
7 والبند رقم 12 يف جمموعة  البند رقم  كل من 
القطر  خارج  الثانوية  املدارس  خرجيي  الطالب 
الطالب  جمموعة  من  كل  يف  منها  أعىل  كانت 
وجمموعة  احلكومية  الثانوية  املدارس  خرجيي 
اخلاصة،  الثانوية  املدارس  خرجيي  الطالب 
البند  من  كل  عىل  املوافقة  درجة  أن  ونستنتج 
الطالب  جمموعة  يف   16 رقم  والبند   15 رقم 
خرجيي املدارس اخلاصة كانت أقل منها يف كل 
الثانوية  املدارس  خرجيي  الطالب  جمموعة  من 
املدارس  خرجيي  الطالب  وجمموعة  احلكومية 
الثانوية خارج القطر يف عينة البحث، أما بالنسبة 
أنه  فُيالحظ  املدروسة  البنود  باقي  من  لكل 
درجة  عىل  للطالب  الثانوية  للمدرسة  تأثري  ال 

يف  الواردة  البنود  من  كل  عىل  الطالب  موافقة 
أن  لوحظ  وكذلك   .)P > 0.05( البحث  عينة 
يف  و15   1 البندين  من  كل  عىل  املوافقة  درجة 
املستوى  من  الوالَدْين  ذوي  الطالب  جمموعة 
من  كل  يف  منها  أعىل  كانت  اجلامعي  الثقايف 
املستوى  من  الوالَدْين  ذوي  الطالب  جمموعة 
الثقايف إعدادي أو أقل وجمموعة الطالب ذوي 
كانت  بينام  الثانوي  الثقايف  املستوى  من  اآلباء 
1 فقط يف جمموعة  درجة املوافقة عىل البند رقم 
الثقايف  املستوى  من  األمهات  ذوي  الطالب 
الطالب  منها يف كل من جمموعة  أعىل  اجلامعي 
اإلعدادي  الثقايف  املستوى  من  األمهات  ذوي 
من  األمهات  ذوي  الطالب  وجمموعة  أقل،  أو 
املوافقة  درجة  أن  كام   ، الثانوي  الثقايف  املستوى 
عىل البند رقم 9 يف جمموعة الطالب ذوي اآلباء 
من  األمهات-  لذوي  بالنسبة  احلال  -وكذلك 
أكرب  كانت  أقل  أو  اإلعدادي  الثقايف  املستوى 
اآلباء،  ذوي  الطالب  جمموعة  من  كل  يف  منها 
من  األمهات،  لذوي  بالنسبة  احلال  وكذلك 
املستوى الثقايف الثانوي، وجمموعة الطالب ذوي 
األمهات،  لذوي  بالنسبة  احلال  وكذلك  اآلباء، 

البحث،  عينة  يف  اجلامعي  الثقايف  املستوى  من 
فال  املدروسة  البنود  باقي  من  لكل  بالنسبة  أما 
تأثري للسنة الدراسة عىل درجة موافقة الطالب 
البحث عينة  يف  الواردة  البنود  من  كل   عىل 

)P > 0.05( )اجلدولني 7٫8(.

املناقشة 

طالب  دوافع  احلالية  الدراسة  َقيَّمت 
بجامعة  األسنان  طب  كلية  يف  األسنان  طب 
باإلضافة  وذلك  حكومية،  جامعة  وهي  دمشق، 
اختيار  إن  والسكانية.  االجتامعية  ألوضاعهم 
واضح  تأثري  له  الذي  احلاسم  القرار  هو  مهنة 
أغلب  أن  لوحظ  املستقبل.  يف  احلياة  نمط  عىل 
العالمات  بسبب  املهنة  هذه  اختاروا  الطالب 
العالية التي خولتهم دخول هذا الفرع الدرايس، 
هلذه  اجليد  الدخل  عىل  للحصول  فرص  ووجود 
املهنة، والعمل املهني اخلاص الذي يمكن ممارسته 
الناس،  مساعدة  حب  وكذلك  مستقل،  بشكل 
الدراسات األخرى  ملاوجدته بعض  وهذا مشابه 
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اجلدول 7 يبني نتائج اختبار Kruskal–Wallis لدراسة داللة الفروق يف تكرارات فئات درجة موافقة الطالب عىل بنود االستبيان بني جمموعات املستوى الثقايف لألب يف عينة البحث.
رقم 
البند

قيمة كاي متوسط الرتبالوسيطالبيان
مربع

قيمة 
مستوى 
الداللة إعدادي 

أو أقل
إعدادي أو جامعيثانوي

أقل
جامعيثانوي

111171.68185.46214.8410.7300.005ألن أحد أفراد عائلتي أو أحد أصدقائي طبيب أسنان.1

433225.25206.59198.992.7220.256إن عالمايت العالية يف الثانوية العامة شّجعتني ألختار مهنة طبيب األسنان.2

222208.81212.43201.190.6180.734لقد اخرتت مهنة طبيب األسنان ألن أهيل كانوا يرغبون بذلك.3

333185.32191.34210.693.3890.184ألن املردود املادي لطبيب األسنان أعىل من املردود املادي لباقي املهن.4

444185.83203.66207.891.8960.387ألين أريد أن أعمل عماًل مهنيًا خاصًا.5

6
ألن ساعات العمل يف مهنة طب األسنان منتظمة أكثر من غريها من املهن 

333223.31178.38205.574.8250.090الطبية األخرى.

222190.61191.54208.021.8860.389ألن حلمي كان أن أصبح طبيب أسنان يومًا ما.7

444190.23203.72204.840.8700.647ألين أستطيع ممارسة طب األسنان بشكل مستقل وخاص بعد التخّرج مبارشًة.8

444244.34197.13196.269.6840.008ألين أحّب التعامل مع الناس وخدمتهم.9

444225.99197.88199.243.0910.213ألن مهنة طبيب األسنان تعتمد عىل العلم.10

444219.26217.06197.953.0020.223ألن مهنة طبيب األسنان حمرتمة من الناحية االجتامعية.11

222200.40191.19205.420.8520.653لقد تشكلت لدي الرغبة باختيار مهنة طبيب األسنان يف مرحلة الدراسة الثانوية.12

222183.97201.37204.561.6840.431ألن طبيب األسنان ال يتعرض حلاالت فيها حياٌة أو موٌت عادًة.13

111207.20218.00198.092.2000.333ألين عملت يف جمال طب األسنان سابقًا وأريد اآلن أن أصبح طبيب أسنان.14

333192.17168.08212.959.1440.010ألن مهنة طبيب األسنان من املهن املستقّرة نسبيًا.15

333216.18205.73198.211.3200.517ألين أستطيع العمل كطبيب أسنان دون احلاجة إىل التخصص باختصاص معنّي.16

434219.28192.07202.621.8450.398ألين أحب معاجلة الناس وحتسني مظهرهم اجلاميل.17

444187.77182.05208.674.1730.124ألين أريد أن أعمل عماًل خاصًا يب ذاتيًا.18

1.51.51205.12208.64202.040.2070.902ألن طبيب أسنان عائلتي نصحني أن أختار مهنة طبيب األسنان.19

اجلدول 8 يبني نتائج اختبار Kruskal–Wallis لدراسة داللة الفروق يف تكرارات فئات درجة موافقة الطالب عىل بنود االستبيان بني جمموعات املستوى الثقايف لألم يف عينة البحث.
 رقم
البند

 قيمة كايمتوسط الرتبعدد اإلجاباتالبيان
مربع

 قيمة
 مستوى
الداللة  إعدادي

أو أقل
 إعداديجامعيثانوي

أو أقل
جامعيثانوي

111181.89195.60218.159.0090.011ألن أحد أفراد عائلتي أو أحد أصدقائي طبيب أسنان.1

333211.63192.87205.271.3890.499إن عالمايت العالية يف الثانوية العامة شّجعتني ألختار مهنة طبيب األسنان.2

222215.22204.25198.651.4500.484لقد اخرتت مهنة طبيب األسنان ألن أهيل كانوا يرغبون بذلك.3

333198.64201.29207.680.5020.778ألن املردود املادي لطبيب األسنان أعىل من املردود املادي لباقي املهن.4

444192.30213.42205.371.7550.416ألين أريد أن أعمل عماًل مهنيًا خاصًا.5

6
ألن ساعات العمل يف مهنة طب األسنان منتظمة أكثر من غريها من املهن 

333214.34214.66194.543.0760.215الطبية األخرى.

222200.99202.29204.250.0610.970ألن حلمي كان أن أصبح طبيب أسنان يومًا ما.7

444203.16204.28201.420.0470.977ألين أستطيع ممارسة طب األسنان بشكل مستقل وخاص بعد التخّرج مبارشًة.8

444227.54211.10188.719.0740.011ألين أحّب التعامل مع الناس وخدمتهم.9

444211.46209.63196.101.7670.413ألن مهنة طبيب األسنان تعتمد عىل العلم.10

444212.58221.03192.505.3690.068ألن مهنة طبيب األسنان حمرتمة من الناحية االجتامعية.11

222201.88196.92205.210.3590.836لقد تشكلت لدي الرغبة باختيار مهنة طبيب األسنان يف مرحلة الدراسة الثانوية.12

222185.19214.01202.943.2930.193ألن طبيب األسنان ال يتعرض حلاالت فيها حياٌة أو موٌت عادًة.13

111204.95205.32200.120.2570.879ألين عملت يف جمال طب األسنان سابقًا وأريد اآلن أن أصبح طبيب أسنان.14

333200.94215.79198.431.6460.439ألن مهنة طبيب األسنان من املهن املستقّرة نسبيًا.15

333213.85206.62194.372.2280.328ألين أستطيع العمل كطبيب أسنان دون احلاجة إىل التخصص باختصاص معنّي.16

444220.65210.73192.294.8640.088ألين أحب معاجلة الناس وحتسني مظهرهم اجلاميل.17

444187.25196.84210.333.2910.193ألين أريد أن أعمل عماًل خاصًا يب ذاتيًا.18

121203.87209.11200.900.3750.829ألن طبيب أسنان عائلتي نصحني أن أختار مهنة طبيب األسنان.19
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املراجع

يف  الطالب  غالبية  كان  وقد   ]13٫7٫3٫2٫1[
الدراسة اإليرلندية ]14[ منجذبني لدراسة طب 
العمل،  لظروف  االجيايب  التفهم  بسبب  األسنان 
وحتسني  الناس،  ملساعدة  اإليثارية  واحلوافز 
أن   ]5[ أخرى  دراسات  بينت  بينام  مظهرهم، 
الطالب اختاروا طب األسنان كبديل عن الطب 
البرشي. كام كانت هناك اختالفات بني اجلنسني 
فيام يتعلق بأسباب اختيار طب األسنان، وكانت 
للذكور،  القبول  عدد  يف  ملحوظة  زيادة  هناك 
وهبذا نختلف مع نتائج بعض الدراسات يف اهلند 
دراستنا  يف  اجلنسني  فكال   .]13٫5[ ونيجرييا 
أراد أن يعمل عماًل مهنيًا خاصًا به، كام مال نحو 
العمل بيده، كام تأثر كل منهم باألقارب أو األهل، 
وتتفق هذه النتائج مع ما ذكر يف بعض األدبيات 
طب  عىل  اإلناث  طلب  ازداد  حني  يف   ،]7–5[
العامة،  الثانوية  عالمات  جمموع  بسبب  األسنان 
بساعات  اجتامعيًا، وتسمح  املهنة الئقة  ألن هذه 
أكثر مرونة، مما قد جيعلهن يستطعن حتقيق  عمل 
اليومية  حياهتن  ومتطلبات  مهنتهن  بني  التوازن 
وهذه التقارير مشاهبة لالستنتاجات التي ظهرت 
املزيد  اختار  حيث   ]13٫5[ أخرى  دراسات  يف 
العمل  ساعات  بسبب  األسنان  طب  اإلناث  من 
املهنة  هذه  اختيار  أسباب  اختلفت  كام  املحددة. 
بني الطالب بحسب املدارس الثانوية التي خترج 

ألسباهبا  أكرب  هلا  امليل  كان  حيث  الطالب،  منها 
الثانوية  املدارس  من  املتخرجني  لدى  االجتامعية 
اخلاصة ومدارس خارج القطر، وربام يعود ذلك 
احلياة االقتصادية والتي تكون  إىل طبيعة ظروف 

أكثر جودة عادة لدى طالب هؤالء املدارس.
اآلباء  معظم  أن  الدراسة  هذه  الحظت  كام 
وعملت  جامعية،  شهادات  ومحلة  مثقفني  كانوا 
االستنتاجات  إن  ختصصية.  جماالت  األمهات يف 
ديموغرافية  عن  احلالية  الدراسة  وجدهتا  التي 
التي  تلك  عن  خمتلفة  كانت  الطالب  عائالت 
وعندما  الصناعية.  الغربية  البلدان  يف  وجدهتا 
نقارن نتائج هذه الدراسة مع التقارير املنشورة يف 
دراسات منشورة أخرى ]8٫6٫5٫2[ فإننا نجد 
نسبة أكرب من الطالب يف هذه الدراسة ينحدرون 
من عائالت تعمل يف مهن اختصاصية، ووالَدْين 
بأن  ذلك  تفسري  ويمكن  جيد.  بشكل  مثقفني 
دورًا  يلعبون  أعامهلم  الناجحني يف  األهايل  معظم 
هذه  اختيار  لقرار  أبنائهم  اختاذ  عملية  يف  رئيسيًا 
ارتباط  من  هناك  يكن  مل  حال،  كل  عىل  املهنة. 
لألب  أو  لألم  الثقافية  احلالة  بني  احصائيًا  هام 
باملرتبة  الطالب  خيتارها  التي  واملهنة  لكليهام  أو 

األوىل. 
صحية  خدمات  إليصال  السعي  سياق  ويف 
أيضًا  املهم  من  فإنه  احلدود،  ألقىص  فعالة  فموية 

احتياجات  وحتديد  العملية  املامرسة  يف  البحث 
أطباء األسنان.

اخلالصة

الدوافع  أن  الدراسة  من  تبني  وأخريًا، 
من  املجموعة  هذه  يف  األسنان  طب  الختيار 
كوسيلة  األسنان  طب  بصورة  متعلقة  الطالب 
يتضمن  وهذا  الشخصية،  األهداف  لتحقيق 
اجليد،  املادي  واملردود  جيدة،  عمل  فرص 
وندعو  احلسنة.  والسمعة  املستقل،  والعمل 
تقبُّل  مدى  لتقييم  أخرى  دراسات  إجراء  إىل 
رغبتهم  األسنان  طب  يكن  مل  الذين  الطالب 
يتم  أن  ننصح  كام  االختصاص،  هلذا  األوىل 
طب  لرؤية  الثانوية  املدارس  خرجيي  تشجيع 
عرب  إما  األسايس،  املصدر  من  كمهنة  األسنان 
املامرسة العامة أو عرب أيام خمصصة هلذه الغاية يف 
كليات طب األسنان أو املشايف. وجيب أن يؤكد 
العمل  أنامط  وتنوع  التفاصيل  عىل  املوجهون 
أخرى  عوامل  إىل  باإلضافة  األسنان  طب  يف 
املطلوبة  اليدوية  واملهارة  الثقايف  التحدي  مثل 
التي جيب أن يتمتع هبا طبيب األسنان أكثر من 

اهتاممه باملردود املايل. 


