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يادگيري ها و از جمله  عاليتانگيزه، عامل انجام بسياري از ف 
شـديد بـين    امـروزه، بـه جهـت رقابـت    ). 1(باشـد   آموزشگاهي مي

جوانان براي كسب تحصيالت عالي، افـراد از طبقـات گونـاگون    
هاي مختلف و گاهي بدون شناخت، آگـاهي و   جامعه و با انگيزه
ومسـلم  ) 2(شـوند  هاي مختلف آموزشـي مـي   عالقه، وارد رشته

از آنجـا  . ي نيز از اين قاعده مستثني نيستاست كه رشته ماماي
اي در تـأمين نيازهـاي دو    كه اين حرفه نقـش حسـاس و ويـژه   

پـذير مـادران و نـوزادان دارد، ماماهـا مسـؤوليت       گروه آسيب
به همين جهت، فراگيران . خطيري در قبال جامعه به عهده دارند

در گيـري   آن بايد از علم، عالقه، انگيزه، آگاهي و قدرت تصـميم 
). 3(ســطح بــاال در ايفــاي نقــش آتــي خــود برخــوردار باشــند  

هـاي انتخـاب    بنابراين، مطالعه حاضر به منظـور تعيـين انگيـزه   
هاي علوم پزشكي تهـران در   رشته مامايي دانشجويان دانشگاه

  .انجام شد 1384-85سال 
اي شــامل دو بخــش  در ايـن مطالعــه توصــيفي، پرسشـنامه  

هـا   انگيزهه و بخش مربوط به گزين 16مشخصات دموگرافيك با 
 13فـردي بـا    هـاي  حيطه به صورت انگيزه 4گزينه در  41در قالب 

سؤال،  8سؤال و اجتماعي  12سؤال، شغلي  8سؤال، آموزشي 
در تعيين اعتبار ابزار از روش اعتبار محتـوي و  . طراحي گرديد

. اسـتفاده گرديـد   =9/0rدر تأييد پايايي آن از آزمون مجدد با 
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 19/10/86به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  29/3/86اين مقاله در تاريخ 
  .پذيرش گرديده است 30/10/86صالح شده و در تاريخ ا

ها از مقياس ليكـرت اسـتفاده شـد،     دهي به پاسخ گزينه هدر نمر
 4بطوري كه پاسخ هيچ، نمره صفر و پاسخ بسيار زيـاد نمـره   

در نهايت، ميانگين هر حيطه در بـازه  . را به خود اختصاص داد
محاسـبه   4و ميانگين هر گزينه در بازه صـفر تـا    100صفر تا 
ــد ــين  280از . گردي ــع شــده در ب ــنامه توزي جويان دانشــپرسش

. بازگشت داده شـد ) درصد 93(مورد  260هاي مختلف مامايي،  ترم
ها از آمار توصيفي بـه صـورت فراوانـي و     در تجزيه وتحليل داده

mean±SD استفاده گرديد.  
) درصد 2/84( يافته نشان داد كه اكثريت دانشجويان مجرد 

و ) درصــد 2/97(، ســاكن شــهرها 85/20±73/1بــا ميــانگين ســني 
درصد رشـته مامـايي را    9/31دارند و  23/18±51/1معدل ميانگين 

هـاي   انگيـزه . انتخاب خود قرار داده بودنـد  در بيست اولويت اول
هـاي   تـرين عامـل و انگيـزه    مهـم  51/35±50/7فردي بـا ميـانگين   
تـرين عامـل در انتخـاب     اهميت كم 44/13±12/6اجتماعي با ميانگين 

  .دانشجويان مامايي بوده است رشته
ــزهدر ح ــه انگي ــردي  يط ــاي ف ــم«ه ــانگين » كســب عل ــا مي ب

استفاده از خوابگاه و امكانـات  «ترين انگيزه و  مهم 93/0±28/3
در . ها بودند ترين انگيزه اهميت كم 89/0±2/0با ميانگين » رفاهي

» اي با روابـط انسـاني   داشتن حرفه«هاي اجتماعي،  حيطه انگيزه
ــا ميــانگين   ــرين و  مهــم 54/2±7/1ب راهنمــايي  تشــويق و«ت

تــرين  اهميــت كــم 65/0±2/0بــا ميــانگين » اي گروهــيهــ رســانه
مامايي «هاي شغلي،  در حيطه انگيزه. ها محسوب گرديدند انگيزه
بـا  » شـود  ايست كه در بيشتر مراحل زندگي مفيد واقع مي حرفه

ايست كه داراي اوقات فراغـت   مامايي حرفه«و  06/3±1/1ميانگين 
تـرين   اهميـت  ترين وكم به ترتيب مهم 48/1±5/0 با ميانگين» است

هـاي آموزشـي،    و بـاالخره، در حيطـه انگيـزه   . هـا بودنـد   انگيزه
 75/2±18/1با ميانگين » اهميت و اعتبار دانشگاه محل تحصيل«

با ميانگين » ارتباط اين رشته با دروس دبيرستاني«ترين و  مهم
 بـدون . ها محسـوب گرديدنـد   ترين انگيزه اهميت كم 26/0±93/0

اي در انتخاب  عوامل انگيزهاولويت اول  7ها،  در نظر گرفتن حيطه
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، )28/3±93/0(» كسـب علـم  « :رشته مامـايي بـه ترتيـب زيـر بـود     
، )06/3±12/0(» مراحـل زنـدگي  اي مفيـد در تمـام    مامايي حرفـه «
اي داراي تجربيــات  مامــايي حرفــه«، )91/2±08/1(» رشــد اخالقــي«

عالقـه  «، )88/2±08/1(» اد به نفـس ايجاد اعتم«، )89/2±96/0(» مهيج
  ).85/2±1/1(» خدمت به جامعه«و ) 86/2±1/1(» به كار باليني

هـا،   با توجه به نتايج اين پژوهش، بدون درنظر گرفتن حيطه
هـاي   ترين انگيزه و تشـويق و راهنمـايي رسـانه    كسب علم مهم

. ترين انگيزه در انتخاب رشته مامـايي بودنـد   اهميت گروهي، كم
ــزه در مط ــورد انگي ــه طهماســبي در م هــاي انتخــاب رشــته   الع

هـاي گروهـي    ترين و تأثير رسانه پرستاري، كمك به مردم مهم
، )4(ها در انتخاب رشـته پرسـتاري بودنـد    ترين انگيزه اهميت كم

هـاي   نقش رسانه) Hamsley(در حالي كه در پژوهش هامسلي 
جـه  هاي انتخاب شـغل قابـل تو   دهي به انگيزه -گروهي در جهت

رسـد كـه    هاي اين پژوهش به نظـر مـي   با توجه به داده). 5(بود
هاي فردي در انتخاب رشته دانشجويا ن اولويـت داشـته    انگيزه

. انـد  هاي اجتماعي از اهميت چنداني بر خـوردار نبـوده   و انگيزه
) 6(و منيـري ) 4(هاي پژوهش طهماسبي اين يافته مشابه با يافته

بنـابراين،  . ته دانشـجويان بـود  هاي انتخاب رشـ  در مورد انگيزه
توان قضاوت كرد كه بيشتر دانشـجويان در انتخـاب رشـته     مي

بطور مستقل عمل نموده و كمتر تحـت تـأثير اجتمـاع و محـيط     
اند و ايـن بـر خـالف انتظـاري اسـت كـه از        پيرامون خود بوده

هــاي اجتمـاعي، خصوصــاً معلمــان و مشــاورين   بعضـي گــروه 

هاي  صيلي جوانان و ايجاد انگيزهمدارس در هدايت شغلي و تح
  .محرك شغل وجود دارد
اي باارزشـي ماننـد كسـب علـم، رشـد       هرچند عوامل انگيزه

، در اولويت انتخاب رشته مامـايي  ...اخالقي، خدمت به جامعه و
هـايي ماننـد    رنـگ بـودن انگيـزه    براي دانشجويان بود ولـي كـم  

داف رشته شناخت از اه«) 7/1±22/1(» عالقه به رشته مامايي«
، )87/1±2/1(» كسب منزلـت اجتمـاعي  «و ) 91/1±5/0(» مامايي

هـا در مـورد نقـش ايـن      كه بر خالف نتايج بسياري از پـژوهش 
عوامل انتخاب شغل و رشـته تحصـيلي   ترين  عوامل به عنوان مهم

توان اين گونه نتيجه گرفت كه ميزان شـناخت،   مي ،)8و7،5(است
ــه يــك رشــته آگــاهي و عالقــه كــه همگــي از الزامــا  ت ورود ب

آموزشي و كسـب موفقيـت و پيشـرفت در آينـده و در نهايـت،      
باشــند و در نبــود آنهــا، عــواقبي چــون  رضــايت از شــغل مــي

انصراف، افت تحصيلي و سرخوردگي و در نتيجه، عدم كارآيي 
 انتظار افراد است، در دانشجويان اين رشته، در حد مطلوبالزم در 

لــزوم شناســاندن ايــن رشــته بــه  بنــابراين،. آن ارزيــابي نشــد
ــوزش و     ــؤولين آم ــط مس ــگاه توس ــه دانش ــين ورود ب داوطلب

رسد تا افـراد   هاي جمعي ضروري به نظر مي پرورش و رسانه
با بصيرت و بر طبق نيازها و تمايالتشان نسبت به انتخاب ايـن  

  .رشته اقدام نمايند
ل گردد كه به دليل تأثير غير قابل كنتر در پايان پيشنهاد مي

هـاي مشـابه در    گذشت زمان در يادآوري همه مطالب، پژوهش
  .بدو ورود دانشجويان به دانشگاه انجام شود
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