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زمینه و هدف :داشتن انگیزه براي انجام هر كاري توسط انسان الزم است و هیچ يك از فعالیتهاي ارادي انسانها بدون داشتن انگیزه رخ نميدهد .هر چه
تطابق بین انگیزه فرد با عاليق و مهارتها بیشتر باشد ،شانس كسب نتايج موفقیت در تحصیل ،كار و رضايت شغلي بیشتر است .اين مطالعه با هدف بررسي
میزان انگیزه دانشجويان مامايي نسبت به انتخاب رشته خود و عوامل مرتبط با آن انجام شد.
روش کار :اين مطالعه توصیفي -تحلیلي به صورت مقطعي بر روي كلیه دانشجويان مامايي مشغول به تحصیل در مقطع كارشناسي دانشگاه آزاد اسالمي
رشت در نیمسال اول سال  1396-91انجام شد .روش گردآوري دادهها پرسشنامه محققساخته در دو بخش مشخصات فردي و سؤاالت سنجش انگیزه
نسبت به انتخاب رشته بود .دادهها با نرمافزار  SPSSنسخه  16و با استفاده از آمار توصیفي و تحلیلي مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :میانگین نمره انگیزش دانشجويان مورد مطالعه نسبت به انتخاب رشته تحصیلي  19/58 ± 6/11بود .نمره به دستآمده باالتر از نمره قابل قبول بود.
بین نمره انگیزه نسبت به رشته تحصیلي و متغیرهاي پژوهش (شغل و تحصیالت والدين ،وضعیت تأهل ،وضعیت اقتصادي ،سهمیه ورود به دانشگاه ،محل
سكونت ،معدل ديپلم و سن) ارتباط آماري معنيداري وجود نداشت.
نتیجهگیری :نتايج پژوهش حاكي از آن است كه دانشجويان مامايي ،از انگیزه بااليي براي تحصیل در اين رشته برخوردار ميباشند .بنابراين متصديان امر با
مغتنم شمردن اين مسأله ،بايد تالش الزم را در جهت ارتقاي سطح آموزشي دانشجويان مستعد و رسیدن به حداكثر بهرهوري ،به كار گیرند.
کلید واژهها :انگیزه ،انتخاب رشته ،رشته تحصیلي ،مامايي
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جامعه و نامتناسب با موقعیتهاي شغلي موجود در جامعه

انگیزه به عنوان مجموعه عواملي تعريف شده است كه

افزايش يافته است ( .)9اين مسايل باعث شده است كه افراد از

انسان را به سوي فعالیت و هدف به حركت وا ميدارد ،آن را

طبقات گوناگون جامعه با انگیزههاي مختلف و گاهي بدون

هدايت ميكند و سبب تداوم آن ميشود ( .)1داشتن انگیزه
براي انجام هر كاري توسط انسان الزم است و هیچ يك از
فعالیتهاي ارادي انسانها بدون داشتن انگیزه رخ نميدهد .از
جمله اين فعالیتها ،يادگیري است كه شاهراه اصلي آن داشتن

شناخت ،آگاهي و عالقه وارد رشتههاي مختلف آموزشي شوند
( .)5عدم شناخت كافي از رشته انتخابي ميتواند منجر به
بيعالقگي ،سرخوردگي و در نتیجه افت تحصیلي دانشجويان
شود (.)16

انگیزه ميباشد ( .)2بر طبق مطالعات ،هر چه تطابق بین انگیزه

بیشترين علت تغییر رشته دانشجويان ،عدم شناخت فرد از

فرد با عاليق ،مهارتها و شخصیت حرفهاي (نیازها ،تقاضاها و

رشته تحصیلي و يا عدم موفقیت در رشته مورد نظر است

ويژگيهاي محیطي) بیشتر باشد ،شانس كسب نتايج مثبت ،مثل

( .)11مطالعات مختلف نشان دادهاند كه دانشجويان گروههاي

موفقیت در تحصیل و كار و رضايت شغلي بیشتر است (.)3

مختلف علوم پزشكي انگیزههاي متفاوتي براي انتخاب رشته

انسانها همواره براي انجام كارهاي مختلف از جمله

خود دارند ( .)12دانشجويان رشته پزشكي مهمترين عوامل

يادگیري و تحصیل ،انگیزههاي متفاوتي داشتهاند كه به طور

انگیزشي خود را عوامل شخصیتي از جمله موقعیت و احترام

طبیعي ترتیب و تقدم آن در همه يكسان نیست ( .)1در همین

اجتماعي عنوان كردهاند ( .)9براي دانشجويان دندانپزشكي

راستا افراد در قشرهاي مختلف جامعه و با انگیزههاي گوناگون

بیشتر جنبههاي اقتصادي و درآمدزايي رشته اهمیت داشته است

وارد دانشگاه ميشوند ( )8و در واقع انتخاب شغل و رشته

( .)11دانشجويان داروسازي نیز مهمترين انگیزه انتخاب رشته

تحصیلي در راستاي ارضاي نیازهايي است كه متأثر از عوامل

خود را داشتن فرصت شغلي زياد و پس از آن عالقه به ساخت

مختلف از جمله نیازهاي رشد ،مقبولیت اجتماعي و

دارو و كسب موقعیت اجتماعي ذكر كردهاند ( Ulrich .)12نیز

فیزيولوژيك ميباشد ( .)6هر سازماني براي ايفاي وظايف خود

در مطالعه خود در دانشجويان مامايي ،عوامل انگیزشي آنها را

نیاز به نیروي انگیزه دارد .پس روشن است كه چنانچه فرد از

در انتخاب رشته مامايي عالقه به اين رشته و شغل ،تشويق

انگیزه كافي براي تحصیل در رشتهاي برخوردار نباشد،
نميتواند خود را ارضا كند و در نتیجه عوارضي چون
سرخوردگي ،عدم رغبت به آموزش و افت تحصیلي به وجود

اطرافیان به خصوص ماماها و حتي داشتن تجربه زايمان بیان
كرد (.)13
امروزه بهداشت و سالمتي مادران يك اولويت ملي در

خواهد آمد ( .)8با توجه به محدوديت يادگیرندگان در امر

بسیاري از كشورها است .دولتها و جوامع بینالمللي بايد

آموزش عالي طبیعي است كه هر كوششي كه در زمینه درک

سالمت مادران و كودكان را در باالترين اولويتهاي خود قرار

بهتر انگیزههاي رفتاري و عكسالعملهاي آنان انجام شود،

دهند ( .)11سالمت مادران ،نوزادان و كودكان ،شاخصهاي

منجر به بهتر اداره كردن امور خواهد شد (.)9

مهمي هستند كه از يك سو منعكس كننده وضعیت سالمت

ما در بحث تحصیالت دانشگاهي در كشورمان شاهد يك

جمعیت ميباشند و از سوي ديگر تعیین كننده وضعیت

پارادوكس هستیم؛ به گونهاي كه از يك طرف رقابت شديدي

بهداشت و سالمت نسل بعدي هستند ( .)18از آن جا كه رشته

بین دانشآموزان براي ورود به دانشگاه و كسب تحصیالت

مامايي يكي از رشتههاي است كه به جهت تأمین سالمت اقشار

عالي وجود دارد ( )5و از سوي ديگر ،ظرفیت پذيرش دانشجو

آسیبپذير جامعه (مادران و كودكان) از اهمیت ويژهاي در

در سیستم آموزش عالي بدون توجه به واقعیتها و نیازهاي

گروههاي آموزشي برخوردار است ( ،)16بنابراين از فراگیران
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اين رشته انتظار ميرود كه از حداكثر علم و آگاهي و

محل سكونت ،معدل ديپلم ،سهمیه ورود به دانشگاه) را مورد

مسؤولیتپذيري در انجام وظايف خود برخوردار باشند و

بررسي قرار ميداد و بخش دوم پرسشنامه ،سؤاالت سنجش

مهارتهاي مورد نیاز را در حد متعالي آن كسب نمايند تا

انگیزه افراد نسبت به انتخاب رشته تحصیلي مامايي بود .اين

بتوانند در برابر افراد جامعه پاسخگو باشند (.)19

پرسشنامه بر اساس مطالعه پژوهشهاي انجامشده در داخل و

ممكن است درک بهتر انگیزه دانشجويان براي ورود به

خارج از كشور ،طراحي شد ( .)16 ،16 ،15 ،19پاسخ سؤاالت

رشته مامايي به عنوان اولین قدم در راه حل مسأله تناسب بین

بر اساس مقیاس لیكرت و در  3درجه شامل موافقم ،نظري

ويژگيهاي داوطلبین مامايي و تطابق با پتانسیل فرد براي

ندارم و مخالفم تقسیمبندي گرديد .پاسخها از رتبه  1تا 3

داشتن يك شغل موفقیتآمیز و يكي از اساسيترين راهكارهاي

طبقهبندي شدند .بر اين اساس نمره  23نشانه كمترين نمره

ارزيابي آموزش مامايي باشد .با توجه به مطالب ذكرشده و

انگیزه و نمره  69نشانه باالترين نمره انگیزه افراد نسبت به

اهمیت انگیزه در موفقیت و پیشرفت تحصیلي و حرفهاي و نیز

انتخاب رشته تحصیلي مامايي بود .همچنین نمره  23تا 16

بیان اين موضوع كه عوامل مختلفي مانند فرهنگ ،شرايط

نشاندهنده انگیزه منفي و نمره  16تا  69نمايانگر انگیزه مثبت

اقلیمي ،سن ،وضعیت اقتصادي ميتواند بر انگیزههاي افراد،

نسبت به انتخاب رشته تحصیلي مامايي بود .پرسشنامه پس از

مؤثر باشد .همچنین انجام مطالعات ملي و منطقهاي از

تهیه براي بررسي از حیث روايي و محتوا در اختیار چند نفر از

ضرورياتي است كه هرگز نبايد از نظرها دور داشته شود.

اعضاي هیأت علمي قرار گرفت و پس از جمعآوري اطالعات،

به همین دلیل اين مطالعه با هدف بررسي انگیزه دانشجويان

اصالحات پیشنهادي اعمال شد .پايايي پرسشنامه نیز با استفاده

مامايي نسبت به انتخاب رشته خود و ارتباط آن با برخي عوامل

از آزمون آلفاي كرونباخ مورد بررسي قرار گرفت (= 6/529

مرتبط با آن در دانشگاه آزاد اسالمي رشت انجام شد.

.)α
دادهها پس از گردآوري با نرمافزار آماري  SPSSنسخه 16

روش کار
پژوهش حاضر از نوع توصیفي -تحلیلي بود كه به صورت
مقطعي ،انگیزه دانشجويان مامايي دانشگاه آزاد اسالمي رشت را
در سال  1396-91نسبت به انتخاب رشته تحصیلي خود،
بررسي كرد .نمونهگیري به روش سرشماري انجام شد و كلیه
دانشجويان مامايي مشغول به تحصیل مقطع كارشناسي در
نیمسال اول  1396-91دانشگاه آزاد اسالمي رشت در آن
شركت داده شدند .از مجموع  228نمونه (كل دانشجويان
مامايي مشغول به تحصیل اين دانشگاه) 39 ،نفر به اطالعات
پرسشنامه درخواستي پاسخ ندادند و در مجموع از  156نفر،
اطالعات جمعآوري گرديد.
ابزار گردآوري دادهها ،يك پرسشنامه محقق ساخته شامل

( )version 16, SPSS Inc., Chicago, ILمورد تجزيه
و تحلیل قرار گرفت .جهت تجزيه و تحلیل دادهها از آمار
توصیفي (توزيع فراواني ،میانگین و انحراف معیار) و آمار
تحلیلي (آزمونهاي  ANOVA ،Student-tو ضريب
همبستگي  )Pearsonاستفاده شد و ضريب اطمینان  98درصد
مد نظر قرار گرفت.
قابل ذكر است ،قبل از انجام مطالعه حاضر ،از تمامي
دانشجويان براي شركت در مطالعه ،رضايت شفاهي اخذ شد و
به ايشان اطمینان داده شد كه دادهها بدون نام و فقط براي
استفاده در پژوهش جمعآوري ميشوند.

یافتهها

دو بخش بود :بخش اول مشخصات فردي (شامل سن،

نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه  58/8درصد ( 189نفر)

وضعیت تأهل ،شغل و تحصیالت والدين ،وضعیت اقتصادي،

مجرد بودند .محدوده سني دانشجويان مورد مطالعه بین 15-32
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سال و با میانگین و انحراف معیار  21/35 ± 2/68سال بود.

اين میانگین نمره ،نشاندهنده انگیزه مثبت اكثر دانشجويان

همچنین  19/9درصد ( 33نفر) از دانشجويان ساكن خوابگاه و

رشته مامايي نسبت به رشته تحصیلي بود.

بقیه در كنار خانواده زندگي ميكردند .وضعیت اقتصادي 99/1

مهمترين انگیزه انتخاب رشته مامايي" ،مفید واقع شدن اين

درصد ( 111نفر) دانشجويان در حد متوسط بود .مادران 13

حرفه در زندگي فردي" و كم اهمیتترين انگیزه "راهنمايي و

نفر از جامعه مورد پژوهش ( 23/1درصد) شاغل بودند .پدران

تشويق رسانهها" بود.

 91نفر از افراد مورد مطالعه ( 86/3درصد) شاغل در ارگانهاي

عالقه به كار بالیني و فعالیتهاي درماني ،روابط انساني

دولتي بودند .همچنین پدران  182نفر از دانشجويان (51/9

موجود در حرفه ،نزديكي اين رشته به رشته پزشكي ،توجه به

درصد) و مادران  125نفر از دانشجويان ( 65/5درصد)،

نیاز جامعه و خدمت به مردم ،امكان تكامل شخصیت بیشتر و

تحصیالت ديپلم و باالتر را داشتند.

رشد اخالقي ،ارتباط انحصاري با قشر زنان و كودكان ،عالقه

میانگین و انحراف معیار نمره انگیزه افراد نسبت به انتخاب

شخصي به اين رشته و امكان تأسیس دفتر كار مستقل ،از ديگر

رشته تحصیلي مامايي  19/58 ± 6/11و حداقل نمره انگیزه

انگیزههاي اصلي انتخاب رشته توسط دانشجويان بود

دانشجويان نسبت به انتخاب رشته مامايي  25و حداكثر  61به

(جدول.)1

دست آمد .كه با توجه به تقسیمبندي انجام شده در اين مطالعه،
جدول  .1توزيع فراواني انگیزه دانشجويان مامايي دانشگاه آزاد اسالمي رشت نسبت به انتخاب رشته تحصیلي خود
زياد

متوسط

كم

انگیزه دانشجويان نسبت به انتخاب رشته مامايي
مفید واقع شدن اين حرفه در زندگي فردي

)51/1( 181

)19/3( 32

)1/6( 3

عالقه به فعالیتهاي درماني و كار بالیني

)99/6( 115

)15/5( 38

)1/6( 3

روابط انساني موجود در حرفه

)63/1( 115

)32/3( 66

)1/3( 5

نزديكي اين رشته به رشته پزشكي

)61/5( 118

)31/9( 66

)8/9( 11

توجه به نیاز جامعه و خدمت به مردم

)85/6( 169

)33/3( 62

)5/1( 18

امكان تكامل شخصیت بیشتر و رشد اخالقي

)89/8( 169

)35/2( 91

)1/3( 5

ارتباط انحصاري با قشر زنان و كودكان

)89/1( 166

)38/3( 66

)9/6( 11

عالقه شخصي به اين رشته

)81/6( 96

)16/3( 98

)5/1( 18

ايجاد اعتماد به نفس

)81/1( 96

)11/3( 52

)1/3( 5

)19( 55

)39/3( 69

)18/9( 29

كسب موقعیت اجتماعي و منزلت اجتماعي -شغلي

)18/9( 58

)12/8( 99

)11/5( 22

توصیه و صالحانديشي والدين و نزديكان

)11/9( 53

)11/9( 53

)16/3( 26

وجود امكان پیشرفت در زمینه علمي و امكان تحقیق

)35/6( 92

)15/9( 91

)12/8( 23

وجود تجربیات مهیج در حرفه مامايي

)25/6( 81

)16/8( 59

)21/9( 16

)21( 39

)82/9( 95

)26/3( 19

عدم ارتباط با بیماران و سالمندان

)16/8( 32

)16/9( 56

)36/5( 65

اين رشته را انتخاب كردم چون نمرات من فقط اجازه پذيرش در اين رشته را ميداد

)16/1( 36

)23/1( 13

)66/5( 113

ارتباط اين رشته با دروس دبیرستاني

)11/2( 29

)16/1( 98

)18/1( 51

حقوق و مزايا و درامد مناسب

)12/9( 21

)68/1( 121

)22( 11

ساعات كار قابل انعطاف

)11/9( 62

)62/2( 118

)28/9( 15

امكان تأسیس دفتر كار مستقل

بازار كار مناسب
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انگیزه انتخاب رشته مامايي و عوامل مرتبط...
تنها داشتن تحصیالت دانشگاهي

)9/6( 18

)21/9( 16

)69/6( 128

وجود اوقات فراغت كافي در كار

)6/8( 13

)61/1( 113

)32/1( 66

راهنمايي و تشويق رسانههاي گروهي

)1/3( 9

)38/9( 66

)66( 111

بدهند ،میانگین نمره داده شده توسط آنها به اين رشته 2/69
اكثريت دانشجويان ( 66/8درصد) در پاسخ به سؤال "در

 9/18 ±بود.

صورت شركت مجدد در آزمون سراسري آيا باز هم رشته

بر اساس آزمون آماري  ،Student-tارتباط آماري

مامايي را انتخاب ميكنید؟" جواب مثبت دادند و  63/5درصد

معنيداري بین نمره انگیزه دانشجويان نسبت به رشته تحصیلي

( 115نفر) دانشجويان اظهار كردند اين رشته را براي تحصیل

با متغیرهاي تحصیالت پدر ،تحصیالت مادر ،شغل پدر ،شغل

به ديگران توصیه ميكنند

مادر ،وضعیت تأهل و محل سكونت وجود نداشت .همچنین
بر اساس آزمون آماري  ،ANOVAبین نمره انگیزه

وقتي از دانشجويان خواسته شد تا به رشته مامايي در

دانشجويان نسبت به رشته تحصیلي با متغیرهاي سهمیه ورود

مقايسه با ساير مشاغل موجود در جامعه امتیازي از  1تا 16

به دانشگاه و وضعیت اقتصادي ارتباط آماري معنيدار به دست
نیامد (جدول .)2

جدول  .2میانگین نمره كلي انگیزه بر حسب برخي عوامل مؤثر در دانشجويان مامايي دانشگاه آزاد اسالمي رشت نسبت به رشته تحصیلي
نمره

متغیر
تحصیالت پدر
تحصیالت مادر
شغل پدر
شغل مادر
تاهل
محل سكونت
سهمیه ورود به
دانشگاه

وضعیت اقتصادي
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انحراف معیار  ±میانگین
زير ديپلم

81/12 ± 1/58

ديپلم و باالتر

19/85 ± 6/39

زير ديپلم

86/21 ± 8/19

ديپلم و باالتر

19/69 ± 6/12

آزاد

19/19 ± 6/55

دولتي

86/28 ± 8/38

شاغل

86/16 ± 8/98

خانهدار

19/95 ± 6/21

متأهل

86/33 ± 1/56

مجرد

19/99 ± 6/31

منزل

19/89 ± 6/23

خوابگاه

81/16 ± 8/66

آزاد

19/85 ± 6/65

شاهد و جانباز

19/96 ± 8/92

ساير

82/61 ± 6/99

خوب

19/36 ± 9/62

متوسط

86/61 ± 8/59

ضعیف

19/66

مقدار P
6/19
6/89
6/39
6/96
6/68
6/15

6/26

6/98
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مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشكي

نتايج پژوهش نشان داد كه بر اساس آزمون همبستگي

اهمیت ويژهاي قايل بودند كه انتظار ميرود مسؤولین آموزش

 Pearsonنمره انگیزه دانشجويان نسبت به رشته تحصیلي با

مامايي با هر چه پر بارتر كردن محتواي علمي اين رشته در

سن ( )P = 6/13و معدل دبیرستان ( ،)P = 6/56همبستگي

ارتقايء اين بعد تا حد ممكن بكوشند.

آماري معنيداري وجود نداشت.

عالقه به كار بالیني و فعالیتهاي درماني ،دومین عامل تمايل و
انگیزه دانشجويان نسبت به انتخاب رشته در مطالعه حاضر بود،

بحث و نتیجهگیری
بر اساس يافتههاي اين پژوهش ،دانشجويان مامايي نسبت
به انتخاب رشته تحصیلي خود ،از انگیزه به نسبت بااليي

كه با نتايج مطالعات ديگر همخواني داشت ( .)16 ،16 ،26اين
انگیزه رضايتبخش و مطلوب بود؛ چرا كه نگرش مثبت به
محیط كار يكي از ابعاد رضايتمندي شغلي است.

برخوردار بودند .بر اساس تحقیقات انجام شده ،انگیزه عامل

بر اساس يافتههاي مطالعه كنوني ،روابط انساني موجود در

مهمي در ايجاد محیط مناسب جهت يادگیري و انجام كار و

حرفه ،سومین انگیزه انتخاب رشته دانشجويان مامايي بود ،كه با

ايجاد خالقیت در يادگیري است ( .)15نتايج مطالعه ارفعي و

نتايج پژوهشهاي ديگر همخواني داشت (.)19 ،21

صوفي آبادي در سمنان بیانگر انگیزه باالي دانشجويان مامايي

نتايج مطالعه  Karaoğluو همكاران در تركیه نشان داد كه

نسبت به انتخاب رشته تحصیلي مامايي بود ( .)19به نظر

 61درصد دانشجويان مامايي ،كمك به مردم را به عنوان

ميرسد يكي از داليل انگیزه باال براي انتخاب رشته مامايي در

مهمترين علت انتخاب رشته تحصیلي مامايي بیان كردند و بعد

مطالعه حاضر و مطالعه ارفعي و صوفي آبادي در سمنان (،)19

از آن حفظ بهداشت عمومي و حفظ و ارتقاي سالمت خود را

نوع جامعه مورد پژوهش (دانشگاه آزاد اسالمي) بود كه

ذكر كردند ( .)22نتايج مطالعه  ،Pollardبیانگر آن بود كه

دانشجويان براي تحصیل خود مجبور به پرداخت هزينه

اكثر دانشجويان ( 83/8درصد) خدمت به جامعه و (11/9

هنگفتي ميباشند ،بنابراين مشتاقان تحصیل ،بدون عالقه اين

درصد) انجام مراقبت و حمايت از مردم در جامعه را به عنوان

رشته را انتخاب نميكنند ،اما نتايج مطالعه دلیر و همكاران در

انگیزه انتخاب رشته مامايي ذكر كردند ( .)23نتايج نشان دهنده

مشهد نشانگر اين مسأله بود كه دانشجويان پرستاري و مامايي

آن بود كه اين گزينه در راستاي برآورد كردن نیازهاي اجتماعي

نسبت به انتخاب رشته خود از انگیزه بااليي برخوردار نبودند
( .)15همچنین نتايج مطالعهاي در سطح دانشگاههاي علوم
پزشكي تهران ،مبین آن بود كه اكثر دانشجويان مامايي از عالقه
و انگیزه كافي در زمان انتخاب اين رشته برخوردار نبودند
(.)16

است ،بنابراين انتظار ميرود مسؤولین با رعايت هر چه بیشتر
موازين اخالقي و حرفهاي در حفظ و قداست اين عامل
بكوشند.
نزديكي اين رشته به رشته پزشكي ،چهارمین انگیزه
دانشجويان براي انتخاب رشته مامايي در اين مطالعه بود .كمالي

يافتههاي مطالعه حاضر نشان داد كه مهمترين عامل انگیزه

و همكاران نیز در نتايج مطالعه خود ،به اين عامل به عنوان

دانشجويان نسبت به انتخاب رشته تحصیلي خود ،مفید واقع

يكي از مهمترين عوامل دخیل در انتخاب رشته مامايي توسط

شدن اين حرفه در زندگي فردي بود كه اين يافته با نتايج

افراد مورد پژوهش اشاره كردند (.)16

برخي مطالعات ديگر در مورد انگیزه انتخاب رشته پرستاري و

از ديگر عوامل مؤثر در انتخاب رشته مامايي توسط افراد مورد

مامايي ،همخواني دارد ( .)16 ،16 ،19دانشجويان اطالعات

پژوهش در مطالعه حاضر ،توجه به نیاز جامعه و خدمت به

علمي و عملي را كه در رشته تحصیلي خود كسب ميكنند ،در

مردم ،ارتباط انحصاري با قشر زنان و كودكان ،امكان تكامل

زندگي شخصي خود مهم و كاربردي ارزيابي كردند و براي آن

شخصیت بیشتر و رشد اخالقي ،عالقه شخصي به اين رشته و
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امكان تأسیس دفتر كار مستقل بود .نتايج مطالعه ارفعي و

در مطالعه حاضر بین نمره انگیزه نسبت به رشته تحصیلي و

همكاران حاكي از آن بود كه امكان انجام كار به طور مستقل از

متغیرهاي پژوهش (شغل و تحصیالت پدر و مادر ،وضعیت

عوامل مورد توجه دانشجويان بود ( .)16در نتايج پژوهش

تأهل ،وضعیت اقتصادي ،سهمیه ورود به دانشگاه ،محل

 Rognstadو همكاران نیز امكان انجام كار مستقل ،يكي از

سكونت ،معدل ديپلم و سن) ارتباط آماري معنيداري وجود

اولويتهاي انتخاب رشته توسط دانشجويان مامايي بیان شده

نداشت؛ ولي در مطالعه دلیر و همكاران ،میزان انگیزه كلي در

است ( .)21امید به داشتن دفتر كار مستقل به جهت

دانشجوياني كه طبقه اجتماعي پايین داشتند ،به طور معنيداري

اشتغالزايي و ايجاد تنش كمتر نسبت به كار گروهي در نظر

بیشتر بود ( )15و با برخي مطالعات ديگر همخواني داشت

دانشجويان داراي اهمیت ويژهاي است و مبین نقش برجسته

( .)26-25همچنین در نتايج مطالعه دلیر و همكاران ،با باال

استقالل حرفهاي در انتخاب رشته و شغل ميباشد Bosco .و

رفتن سن ،میزان انگیزه دروني دانشجويان كاهش يافته است

همكاران نیز به اين نتیجه دست يافتند كه انگیزه اكثر

( ،)26كه ممكن است آگاهي بیشتر دانشجويان در سالهاي

دانشجويان پرستاري نسبت به انتخاب رشته خود ،مراقبت و

باالتر تحصیل نسبت به مسايل حرفهاي و مسنتر بودن آنها

كمك به ديگران بود .به ويژه اكثر پرستاران خواهان ادامه

دلیل آن باشد.

تحصیل و كار در رشته مامايي و پرستاري كودكان بودند (.)21
در مطالعه حاضر ،افراد مورد پژوهش ،راهنمايي رسانههاي

نتیجهگیري

گروهي را يكي از كم اهمیتترين انگیزهها براي انتخاب رشته

با توجه به نتايج به دست آمده ،خوشبختانه در مطالعه

مامايي بیان كردند كه نتايج مشابه مطالعه كمالي و همكاران

حاضر دانشجويان مامايي ،از انگیزه بااليي براي تحصیل در اين

بود Ward .و همكاران بیان كردند كه يكي از مهمترين

رشته برخوردار بودند .همچنین مهمترين انگیزه انتخاب رشته

انگیزههاي انتخاب رشته و ادامه تحصیل و كار در رشته

مامايي ،مفید واقع شدن اين حرفه در زندگي فردي بود.

پرستاري ،رسانهها و تبلیغات آنها بوده است ( .)28رسانههاي

بنابراين متصديان امر با مغتنم شمردن اين مسأله ،بايد تالش

گروهي و در رأس آنها صدا و سیما و حتي آموزش و

الزم را در جهت ارتقاي سطح آموزشي دانشجويان مستعد به

پرورش نقش خود را در معرفي و شناساندن رشتههاي

جهت نقش حساس اين رشته تحصیلي در نظام سالمت و

دانشگاهي به ويژه مامايي به دانشآموزان به خوبي ايفا

رسیدن به حداكثر بهرهوري و دستیابي به اهداف هزاره سوم

نميكنند.

(ارتقاي سالمت مادران ،كاهش مرگ و میر كودكان ،ارتقاي

بازار كار مناسب ،حقوق و مزايا و درآمد مناسب و ابعاد

توانمندسازي زنان و برابري جنسیتي) به كار گیرند.

اقتصادي از عوامل با اهمیت در انتخاب رشته نبودند .اين

بر طبق نتايج حاصل از اين مطالعه ،كم اهمیتترين انگیزه

يافتهها با مطالعه ارفعي و صوفي آبادي مطابقت داشت (،)19

در انتخاب رشته مامايي راهنمايي و تشويق رسانهها بود.

ولي با نتايج مطالعهاي مبتني بر اهمیت نیازهاي مادي و رفاهي

بنابراين انتظار بیشتري از رسانههاي گروهي و معلمان محترم

در انتخاب شغل و رشته تحصیلي در تضاد بود ( .)21اين نتايج

در شناساندن اين رشته تحصیلي به دانشآموزان براي انتخاب

گواه اين امر است كه مهمترين علل گرايش دانشجويان نسبت

اين رشته تحصیلي در دانشگاه ميرود.

به رشته تحصیلي مربوط به ابعاد فردي و حرفهاي است و ابعاد

پیشنهاد ميگردد مديران و مسؤولین آموزش مامايي با ارائه

اقتصادي و رفاهي آن نقش خاصي در تمايالت تحصیلي

راهكارهاي مناسب ،جايگاه واقعي اين رشته را در اذهان

دانشجويان نداشته است.

عمومي روشن سازند و موقعیت اجتماعي آنان را ارتقا بخشند

51

دوره دهم شماره اول

مجله گامهاي توسعه در آموزش پزشكي

و دانشجويان خود را با مسؤولیتها و توانمنديهاي خود آشنا
سازند و زمینههاي رشد بیشتر اين رشته آموزشي را فراهم
.آورند
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Background & Objective: Motivation is the driving force beyond all human activities. Without
motivation, human species are not capable of implementing any planned activity. The more one's
motivation is in line with her interests and skill sets, the higher chance the individual has to achieve
success in her professional and educational endeavors. This study was performed to determine
midwifery students' motivation and related factors about their field.
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on all midwifery students who
were studying at Islamic Azad University of Rasht in the first semester of academic year 20112012. The information was gathered through a questionnaire which has two parts, personal
information and questions about motivation for choosing field of study. The data was analyzed by
SPSS software version 16 using descriptive and analytical statistics.
Results: The mean score of students' motivation for choosing field of study was 49.85 ± 6.14,
which was higher than the acceptable score. There no significant relationship between score of
motivation and research variables (job and education of parents, marital status, and university entry
quotas, living place, diploma score, economic situation and students' age).
Conclusion: Our research shows that the students of midwifery are highly motivated and have
great enthusiasm for studying this academic discipline. Therefore, it is imperative for the authorities
to seize this opportunity and make an all-out effort to improve the educational standards of
promising students in order to maximize their productivity.
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