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  مقاله كوتاه
 

 مامايي دانشگاه علوم پزشكي بابلآموختگان  دانشوضعيت اشتغال 
  

  دالور آقاجاني مولود. اميدوار شبنم
  
  

  چكيده مقاله
بيني  راي پيشو اجتماعي كشور است و ب اقتصادييكي از مسائل مهم  ،آموختگان آموزش عالي اشتغال دانش مسأله .مقدمه
آموختگان مامايي دانشگاه علوم  اين مطالعه، با هدف تعيين وضعيت اشتغال بكار دانش .باشد هاي آينده ضروري مي برنامه

  .پزشكي بابل انجام شد
 ،دانشگاه 76تا  1371هاي  سال ورودي) نفر 120( آموختگان مامايي براي كليه دانش ،مقطعي - اين مطالعه توصيفي در .ها روش

به صورت توزيع فراواني و  SPSS-10افزار  ها با نرم داده. ت داده شدپرسشنامه بازگش 82گرديد كه  ارسالاي  پرسشنامه
  .ها با آزمون مجذور كاي تجزيه و تحليل گرديد مقايسه وضعيت اشتغال گروه

 .دادند ها تشكيل مي از اين شاغلين را طرحي شاغل بودند كه نيمي پژوهشياز واحدهاي  درصد پنجاه و يك و سه دهم .نتايج
بيست و دو و نيم . دادداري نشان  كار واحدهاي پژوهشي ارتباط معنيه سال فراغت از تحصيل با اشتغال ب نبيآزمون آماري 

 دولتيآموختگان شاغل در بخش  دانشاز  درصد 2/89 بودند، كاره غير مرتبط با مامايي مشغول ب مشاغلاز شاغلين در درصد 
آزمون آماري نشان داد . اشتندآموختگان دفتر كار ند دانش درصد 9/75بودند و در بخش خصوصي جذب شده  درصد 1/17و 

اكثريت ماماها تمايل به كار در . داري وجود دارد ارتباط معني محرومبين سهميه پذيرش با فراواني تمايل به كار در مناطق 
  .نمودند مناطق محروم نداشتند و در صورت امكان انتخاب مجدد، اين رشته را انتخاب نمي

آموختگان مامايي دانشگاه علوم پزشكي بابل نسبتاً باال و از مهارت آنان استفاده مطلوب  كاري در بين دانش بيآمار  .بحث
اي بهداشت  هاي مشاوره هاي مناسب اشتغال، و بخصوص امكان بكارگيري نيروهاي جوان در كلينيك الزمست زمينه. شود نمي

  .زنان و مادران، انجام گيرد
  مامايي ،آموختگان دانش ال،اشتغ. كليدي هاي واژه

  
  
  

  مقدمه

مراكز آموزش مامايي بيش از صد سال است كه به تربيت 
هاي الزم را در  آموختگان آن، مهارت پردازند تا دانش ماما مي

كسب و در جهت امور مراقبتي، آموزشي و تحقيقاتي مامايي 
يكي از اهداف  ).2و1(كاهش مرگ و مير مادران بكار بندند

، 2002در سال المللي مامايي  يزي شده در سطح بينر برنامه
                                           

، گروه مامايي، ) عضو هيأت علمي(شبنم اميدوار  .آدرس مكاتبه 
  .علوم پزشكي بابل، بابل دانشكده پزشكي، دانشگاه

  .مولود آقاجاني دالور، دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل

، 2015فعلي تا سال  كاهش مرگ و مير مادران به سه چهارم ميزان
  ).3(باشد توسط ماماها مي

براي بهبود وضعيت باروري و كاهش مرگ و مير مادران، 
مراكز آموزش مامايي گسترش يافت و بيش از  1358از سال 

ريزي  تأسفانه تغييري در برنامهاما م. ماما تربيت نمود 33000
, برخي از صاحب نظران. جذب نيروي كارآمد ماما به عمل نيامد
هاي تحصيلي بدون  رشته علت اين عدم جذب را گسترش كمي 

) 4(دانند هاي بازار كار و تقاضاي شغلي مي ارتباط با نيازمندي
در حالي كه در سيستم دولتي، همواره يكي از مسائل مطروحه 
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. باشد تباط با پايين بودن كيفيت، كمبود نيروي كارآمد ميدر ار
ها متحمل  از آنجايي كه براي تربيت نيروي كارآمد، دانشگاه

رود اين نيروها سريعاً  شوند، انتظار مي هاي هنگفتي مي هزينه
 بنابراين، در بخش آموزش پزشكي، پرداختن. بازار كار شوندجذب 

ه تصوير كشيده و نيازها را به تحقيقاتي كه وضعيت موجود را ب
با توجه به اهميت . نشان دهد، از اهميت خاصي برخوردار است

اين موضوع، مطالعه حاضر با هدف تعيين وضعيت اشتغال 
  .آموختگان مامايي دانشگاه علوم پزشكي بابل انجام شد دانش

  
  ها روش

بر روي  1381- 82مقطعي، در سال -اين مطالعه پيمايشي
گان مامايي دانشگاه علوم پزشكي بابل به روش آموخت كليه دانش

آموختگان رشته مامايي مقطع  كليه دانش. سرشماري انجام شد
 120به تعداد ) طي شش دوره( 1376تا 1371كارشناسي ورودي

الزم به . نفر از طريق پرسشنامه پستي مورد پرسش قرار گرفتند
ر بابل ذكر است كه تنها دانشجوياني كه در بابل پذيرش شده و د

  .آموخته شده بودند وارد مطالعه گرديدند نيز دانش
سن، سال ورود، سال : پرسشنامه شامل سؤاالتي در زمينه

فراغت از تحصيل، سهميه پذيرش، وضعيت اشتغال، محل 
خدمت، وضع طرح نيروي انساني، وضعيت ادامه تحصيل، دفتر 

مه، به اين پرسشنا. بود... كار و تمايل به كار در نقاط محروم و
ها در بايگاني موجود بود، ارسال  نمونه  آدرسي كه از پرونده

گرديد و از آنها خواسته شد تا پس از تكميل پرسشنامه، آن را 
الزم به ذكر  .در پاكت داراي تمبر به آدرس دانشگاه پست نمايند

است كه براي تعيين روايي و پايايي پرسشنامه، از روش اعتبار 
پس از ارسال ). =89/0r(استفاده گرديد محتوي و آزمون مجدد 

ها، در صورتي كه بعد از مدتي پاسخي دريافت  پرسشنامه
گرديد و در  گيري مي شد، دو مرتبة ديگر از طريق تلفن پي نمي

. نفر پرسشنامه را تكميل نموده و آن را ارسال كردند 82نهايت 
و به صورت توزيع  SPSS-10افزار  نتايج با استفاده از نرم

راواني و همچنين استفاده از آزمون آماري مجذور كاي براي ف
هاي مختلف، تجزيه و  ها در گروه مقايسه وضعيت اشتغال نمونه

  .تحليل شد
  

  نتايج
پرسشنامه بازگشتي نشان داد كه  82تجزيه و تحليل اطالعات

دانشگاه سالگي وارد  19اكثريت واحدهاي پژوهشي در سن 

فراواني  اغت از تحصيل، بيشترينبا توجه به سال فر. اند شده
كه پرسشنامه را تكميل نمودند، ) درصد 25(واحدهاي پژوهشي 

  .بود 80آموختگان سال  مربوط به دانش
درصد واحدهاي مورد پژوهش كه در زمان مطالعه  3/51از 

درصد افراد در حال گذراندن طرح  8/48مشغول به كار بودند، 
رصد به صورت رسمي، د 25تأمين و توزيع نيروي انساني، 

 7/48پيماني و يا قراردادي استخدام شده بودند در حالي كه 
هشتاد و دو و نه دهم . كار بودند آموختگان بي درصد دانش

آموختگان شاغل در بخش دولتي و سهم بخش  درصد از دانش
آزمون . درصد بود 1/17خصوصي در جذب اين نيروها فقط 

از تحصيل با اشتغال آماري مجذور كاي، بين سال فراغت 
، =01/0P(داري نشان داد  واحدهاي پژوهشي ارتباط معني

18df=  5/36و=X2 .( ،درصد در بخش  5/42از بين شاغلين
درصد نيز  5درماني و  - درصد در مراكز بهداشتي 30زايشگاه، 

درصد نيز در مشاغل  5/22كار اشتغال داشته و در بخش زنان به 
، آموزش و پرورش و منشي ها كار در شركت( غير مرتبط

درصد در استان مازندران  6/31از ميان شاغلين . بودند) ادارات
  .اند درصد در استان تهران شاغل بوده 3/26و 

از  در مورد تمايل به كار در مناطق محروم، تقريبا نيمي
آموختگان مايل به كار در مناطق محروم نبودند و اين عدم  دانش

كاران نيز قابل مشاهده بوده است،  بيتمايل در قريب به اتفاق 
بيشترين فراواني تمايل به كار در مناطق محروم در افراد با 

آزمون آماري نشان داد كه . ديده شد 3سهميه پذيرش منطقه 
بين سهميه پذيرش با فراواني تمايل به كار در مناطق محروم 

و  =3dfو  >001/0P(داري وجود داشت  ارتباط معني
8/13=X2.(  

آموختگان حداقل يك بار در آزمون  تاد درصد دانشهف
درصد در اين  5/12كارشناسي ارشد شركت نموده كه فقط 

بيشترين فراواني پذيرش در مقطع . مقطع قبول شده بودند
از اين . كارشناسي ارشد از داوطلبان سهميه منطقه دو بوده است

ن آموخته گشته كه به عنوا پذيرفته شدگان، فقط يك نفر دانش
  .جذب دانشگاه گرديده بود هيأت علمي

دفتر كار نداشتند و از ) درصد 9/75(آموختگان  اكثريت دانش
درصد به صورت مستقل  2/63ميان افرادي كه دفتر كار داشتند، 

درصد زير نظر يك پزشك دفتر خود را  8/36نمودند و  كار مي
ند از درصد افرادي كه دفتر كار داشت 88بالغ بر . كردند اداره مي

وضعيت آن رضايت نداشتند و صرفاً براي جلوگيري از اتالف 
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نكته . شدند وقت و بدور ماندن از مامايي در دفتر كار حاضر مي
آموختگان اعالم كردند كه  درصد از دانش 76جالب توجه اينكه 

اگر يك بار ديگر بخواهند در آزمون سراسري انتخاب رشته 
اهند كرد و قريب به اتفاق آنها، كنند، هرگز مامايي را انتخاب نخو

علت آن را عدم وجود آينده شغلي و جايگاه مشخص براي حرفه 
  .مامايي عنوان كردند

  
  بحث

آموختگان مامايي در يكي از  در مطالعه حاضر، اكثر دانش
هاي دولتي يا غير دولتي شاغل بودند و سهم  مراكز يا مؤسسه

در . ده استبوبخش خصوصي در جذب اين نيروها بسيار كم 
 1367تا  1365 آموختگان اي بيان شده كه از ميان دانش مطالعه

مشغول به درصد در بخش خصوصي  3/6آموزش عالي تنها 
اگرچه اين درصد در مطالعه ما مقداري باالتر ). 5(كار هستند

است، ولي با اين وجود هنوز هم سهم بخش خصوصي در جذب 
از سويي، با توجه به اينكه . باشد نيروهاي جوان بسيار ناچيز مي

دهند و طرح  درصد شاغلين را نيروهاي طرحي تشكيل مي 8/48
باشد، با حذف اين افراد، نرخ  صرفاً يك دوره اشتغال موقت مي

  .درصد خواهد رسيد 80درصد به حدود  7/48بيكاري از
هاي اين مطالعه، بين سال فراغت از تحصيل و درصد  يافته

داري نشان داد،  اشتغال به كار افراد مورد مطالعه ارتباط معني
آموختگان جديد بيشتر  بدين ترتيب كه تعداد شاغلين در دانش

اين موارد اشتغال به صورت گذراندن طرح  تمامي بوده كه تقريبا
. باشد، بوده است نيروي انساني كه يك دوره اشتغال موقت مي

آموختگان دانشگاه علوم  در مورد وضعيت اشتغال به كار دانش
  ).6(پزشكي رفسنجان نيز وضعيت مشابهي وجود داشت
آموختگان در  در اين مطالعه حدود يك چهارم از دانش

برند كه نشاندهنده  سمي، پيماني يا قراردادي بسر مياستخدام ر
 12/30اي  در مطالعه. كاري در بين ماماها است آمار باالي بي

يا   آموختگان پرستاري در استخدام رسمي درصد از دانش
درصد در استخدام  50اما در مطالعه ديگري ) 7(آزمايشي بودند

اند كه  دهو بقيه قراردادي و يا در مراكز خصوصي بو  رسمي
  ).8(دهد نسبت به مطالعه حاضر وضعيت بهتري را نشان مي

باتوجه به اينكه بيشترين فراواني تمايل به كار در مناطق 
آموختگان سهميه منطقه سه ديده شد و از  محروم در بين دانش

طرفي، نياز مبرم مناطق دوردست و محروم به ماما و پرسنل 
ادند، بنابراين، به نظر بهداشتي براي ارتقاي سطح بهداشتي د

دقت نظر بيشتري به عمل آيد رسد كه در پذيرش دانشجو بايد  مي
مسأله جذب و پذيرش دانشجو به  و مسؤولين امر، توجه خاصي

متناسب با نياز مناطق نموده و ترتيبي اتخاذ نمايند تا امكان ارائه 
آموختگان داوطلب و مايل به  توسط دانشدرماني  - بهداشتيخدمات 

اكثريت شاغلين در استان تهران و . فراهم گردد ار در اين مناطقك
به كار بودند كه احتماالً علت اين امر بيشتر به مازندران مشغول 

دانشجو و سهم بيشتر مناطق يك و دو در پذيرش  نحوه پذيرش
باشد و نتيجه آن خالي ماندن مناطق محروم از  دانشگاهي مي

درماني  -ماندن سطوح بهداشتيآموختگان و همچنان پايين  دانش
  .و مشكالت پرسنلي در اين مناطق است

ــد، در  در مطالعــه مــا، اكثريــت دانــش  آموختگــان بيــان كردن
رشـته  صورتي كه فرصتي مجدد بـراي انتخـاب رشـته داشـتند،     

از  درصــد 1/54اي  نمودنــد، در مطالعــه  مامــايي را انتخــاب نمــي  
شـركت مجـدد   دانشجويان پزشكي اعالم نمودند كه در صـورت  

در آزمــون سراســري، رشــته ديگــري بجــز پزشــكي را انتخــاب 
بـا توجـه بـه صـرف هزينـه هنگفتـي كـه بـراي         ). 9(خواهند كرد

گردد، ايـن عـدم تمايـل و     آموزش دانشجو در سراسر كشور مي
آموختگــان،  نگــرش منفــي نســبت بــه رشــته تحصــيلي در دانــش

بيشـتر  مشكلي است كه حائز اهميت بوده و جاي بحث و بررسي 
هـاي عـدم تمايـل بـه      شود كه در مورد انگيزه دارد و پيشنهاد مي

بـه عـالوه،   . انـد، پـژوهش گـردد    هايي كه فرا گرفتـه  كار در رشته
هاي مناسب براي اشتغال، از سـوي مسـؤولين    براي ايجاد زمينه

ــش     ــا در بخ ــارگيري ماماه ــد بك ــداماتي مانن ــه، اق ــاي   مربوط ه
هـاي بهداشـتي بـه زنـان و      هايي كه مشاوره خصوصي و كلينيك

همان طور كـه مطالعـات چنـدي در زمينـه     . شود مادران ارائه مي
خدمات ارائه شده از طريق مراكز بهداشتي و درمـاني، نشـان از   

اي و آموزشـي وجـود دارد،    هـاي مشـاوره   ناكافي بـودن زمينـه  
بنـــابراين، برقـــراري خـــدمات بهداشـــتي در منـــازل از جملـــه  

ــت ــاي دوره ويزي ــزل از وضــع بهداشــتي و بررســي  اي در م ه ن
تواند گام مؤثري در ارتقـاي   نيازهاي بهداشتي مادر و كودك مي
مند به كار  كاري ماماهاي عالقه بهداشت و همچنين رفع مشكل بي

 .باشد

  
  قدرداني

بدين وسيله از همكاري پرسنل محترم بايگاني آموزش 
 .گردد دانشگاه قدرداني و تشكر مي
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Employment Status of Midwifery Graduates of Babol University of Medical Sciences 
 

Omidvar Sh, Aghajani Delavar M 
 

Abstract 
 
Introduction. One of the important economical and social problems of our society is 
employment situation of higher education graduates which is necessary to consider for the 
development of future plans. This study aims to determine the employment situation of 
midwifery graduates in Babol University of Medical Sciences. 
Methods. In this cross-sectional survey, a questionnaire was sent to all midwifery graduates 
who had entered the university between 1992-1997 (n=120).  A  total  number  of  82  
filled questionnaires were returned. The data analysis was done with SPSS-10 software 
using frequency distribution and Chi2 test. 
Results. Based on the results, 51.3% of subjects were employed which nearly half of them 
were spending their mandatory services. Statistical data revealed a significant relationship 
between the year of graduation and being employed. Twenty two point five percent of 
employed graduates worked in jobs other than midwifery. Eighty two point nine percent of 
them were employed at government section, 17.1% at private section and 75.9% of them did 
not have any office. There was a significant relationship between quota of acceptance to the 
university and the desire to work in deprived areas. Most midwives did not have any desire 
to work in the deprived areas, and in the case of having the opportunity to choose again, 
they would not choose midwifery as their future career.  
Conclusion. The unemployment rate between midwifery graduates of Babol medical 
university is high. So, it is recommended to provide them with appropriate job opportunities, 
and employ young graduates in counseling clinics for maternity care  
 
Key words. Employment, Graduates, Midwifery. 
 
Address. Omidvar Sh. Department of Midwifery, School of Medicine, Babol University of 
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