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چكيده

منظور تعيين انگيزه است لذا پژوهش حاضر بهعوامل موثر بر آن مورد نيازها آگاهي از انگيزه دانشجويان وريزي صحيح آموزش در دانشگاهبراي برنامه:مقدمه

.انتخاب رشته پرستاري توسط دانشجويان ورودي جديد انجام گرفت

پرسشنامه شامل مشخصات دموگرافيك و هاابزار گردآوري داده.دانشجوي ورودي در چهارسال متوالي انجام گرفت۷۵اين مطالعه طولي روي :كارروش مواد و 

.مورد آناليز قرار گرفتspssتوسط نرم افزار هاداده.پرستاري بوده استداليل انتخاب رشته 

و انتخاب رشته پرستاري باشنددانشجويان بومي مي%۷/۸۰و۹۵/۱۶سال و ميانگين نمره معدل دبيرستان ۱۸در اين مطالعه متوسط سن دانشجويان :هايافته

ثير تشـويق والـدين  أانتخاب رشته پرستاري تحت ت.قرار داشت%۱/۹موقعيت اجتماعي خوب،%۴/۳۶جالب بودن رشته ،%۸۲ثير عوامل بشر دوستانه أتحت ت

.باشدمي%۳/۲۱ي بهداشتي هاشاغل بودن در رشتهو%۷/۲۲ي بهداشتي هاسابقه تحصيل در رشته%۱/۳۴تبليغ در مدرسهو۵/۷۰%

ولي موجب ارتقاء تحصيلي ،اگر چه مشكلهاكاري برخي از آندستثر است كه تغيير وؤمعوامل متعددي در كاهش انگيزه دانشجويان :نتيجه گيريبحث و 

.گرددميدانشجويان 

دانشجويان پرستاري،انتخاب رشته،انگيزه:يكليدهاي واژه

۱۳۸۷تابستان ،۷۱-۷۴ص ،شماره دوم،ششمدورهفصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، 

۰۹۱۵۵۳۱۹۱۸۳:تلفنو ماماييدانشکده پرستاري–حيدريه تربت:آدرس مكاتبه

E-mail: nadiab2006@yahoo.com

کارشناس ارشد پرستاري عضو هيأت علمي دانشکده پرستاري و مامايي١
کارشناس ارشد پرستاري عضو هيأت علمي دانشکده پرستاري تربت حيدريه٢

مقدمه

دارد و انگيزه عامل اساسي است كه انسان را به حركـت وا مـي  

كنـد و  هـدايت مـي  سوي هدف خـاص  بهرفتار وي را جهت و

شود افـراد  اولين عنصر تشكيل دهنده رفتار است كه باعث مي

.)۱(ها به فعاليتي مشغول باشند ساعت

تـرين عوامـل   شكي نيست كه باال بودن انگيزه يكي از اساسـي 

هـا نشـان   باشـد بررسـي  پيشرفت در هر كـاري مـي  موفقيت و

هـا يـت قو خالاتاكتشافات،توليد،هادهد كه اغلب نوآوريمي

نظـران آمـوزش و   صـاحب . باشدميناشي از همت و انگيزه باال 

دارند كه يادگيري و تغيير رفتار مطلوب پرورش نيز اذعان مي

شود كه فراگيران داراي انگيزه قـوي و كـافي   زماني حاصل مي

درصد قابـل تـوجهي از   باشند و بدون در نظر گرفتن اين مهم

.)۲(رود ميهاي آموزشي بيهوده به هدرهزينه

جايي كه مراكـز آموزشـي همـواره بـا فراگيرانـي مواجـه       از آن

شناسايي آنان درك و، باشندفاقد انگيزه ميهستند كه ظاهراً

ن كمـك  اانگيـزد بـه مدرسـ   و عواملي كه فراگيران را بـر مـي  

گيرد اي را كه انگيزه در آن شكل ميكند تا محيط پيچيدهمي

عاملي و يزه يك موضوع چندگر چه انگ. پيش بيني نمايند
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باشـد امـا همـواره    مـي گيرنده فراگير و كل محيط يـادگيري  بردر

جهـت  يي وجود دارد كه به تقويت انگيـزه دانشـجويان   هااستراتژي

براسـاس آمــار ســال .)۳(نماينــدمــيمهــم كمـك  كسـب اهــداف  

ي دانشـگاهي را  هـا از ظرفيـت رشـته  %۱۴/۱۳تنها ۱۳۷۶-۱۳۷۰

اند و بر اسـاس  عالقه داشتههاافرادي اشغال كردند كه به آن رشته

ــدون %۳۰مطالعــات انجــام شــده  دانشــجويان رشــته پرســتاري ب

ه اي بـه تحصـيل خـود در رشـته پرسـتاري ادامـ      گونه انگيـزه هيچ

اين مطالعه با هـدف بررسـي انگيـزه انتخـاب رشـته      .)۴(دهندمي

پرستاري توسط دانشجويان اين رشته در بدو ورود بـه دانشـگاه در   

.چهار سال متوالي انجام گرديد

كارمواد و روش 

منظـور  اسـت كـه بـه   تحليلـي -توصـيفي  اين پژوهش يك مطالعه 

شـجويان ورودي  بررسي انگيزه انتخاب رشته پرسـتاري توسـط دان  

جديد دانشكده پرستاري تربت حيدريه در چهار سال متوالي انجام 

انتخاب نمونه به روش در دسترس صورت گرفـت تمـام   .شده است

عنوان نمونه انتخاب شدند در دانشجويان ورودي جديد دانشكده به

۱۳۸۲،۱۹سالنفر۱۳۸۱،۲۱سالنفر۲۰(دانشجو ۷۵مجموع 

در ايـن مطالعـه شـركت    )۱۳۸۴سـال رنفـ ۱۵و۱۳۸۳سالنفر

.داشتند

و نامه اي شامل اطالعـات دموگرافيـك   پرسشهاابزار گردآوري داده

.االت مربـوط بـه داليـل انتخـاب رشـته پرسـتاري بـوده اسـت        سؤ

گـذاري بـا   آوري شده توسط پرسشنامه پـس از كـد  اطالعات جمع

.تر گرفامورد تجزيه و تحليل قرspssاستفاده از نرم افزار

هايافته

۱۸دانشـجويان ميانگين سنيي اين پژوهش نشان داد که هايافته

اين دانشـجويان  %۷/۸۰و۹۵/۱۶سال و ميانگين معدل دبيرستان 

ي شـامل داليـل انسـان    داليل انتخاب رشـته پرسـتار  .بودندبومي 

آينـده شـغلي   ،%۴/۳۶جالب بودن رشته پرسـتاري ،%۸۲دوستانه 

ــت اجتمــا،%۷۵خــوب  ــالي موقعي ل اقتصــادي مســائ،%۱/۹عي ع

ثير تشويق خـانواده  أانتخاب رشته پرستاري فعاالنه تحت ت،۳/۲۷%

ــاع ،۵/۷۰% ــغ در مدرســه و اجتم ــانوادگي ،%۱/۳۴تبلي ــابقه خ س

و سـابقه شـاغل بـودن در    %۷/۲۲ي بهداشـتي  هاتحصيل در رشته

در %۵/۷۰از اين دانشـجويان  .باشدمي%۳/۲۱ي بهداشتي هارشته

ــورت  ــاب     ص ــتاري را انتخ ــته پرس ــدد رش ــاب مج ــت انتخ فرص

.)۱جدول شماره (نمايندمي

سابقه ،شرايط كاريآگاهي از،تبليغ در مدرسه،اولويت انتخاب رشته بر اساس داليل بشر دوستانهمطلقتوزيع فراواني):۱(شماره جدول

آموزش بهداشتي و ديدگاه خانوادهخانوادگي

داليل انتخاب      

اولويت انتخاب

آگاهي از شرايط تبليغ در مدرسهبشردوستانه

كاري

سابقه خانوادگي 

آموزش بهداشتي

ديدگاه خانواده

ضعيفمتوسطعاليخيربليخيربليخيربليخيربلي

۱۰-۱۱۶۴۱۰۱۰۱۳۷۵۱۵۱۴۶۰

۲۰-۱۱۲۶۰۸۱۸۷۱۹۶۲۰۶۲۰۰

۳۰-۲۱۱۴۲۱۰۶۱۱۵۳۱۳۶۱۰۰

۳۰۱۳۰۲۱۱۱۱۲۳۱۰۳۸۲باالتر از 

=Df=۳   pنتايج ۰۵/۰Df=۳  p= ۰۳/۰Df=۳  p= ۰۳/۰Df=۳    p= ۰۳/۰Df=۳        p= ۰۰۱/۰
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گيريو نتيجهبحث

ست كه اولويت انتخاب رشـته  اگر آني پژوهش حاضر بيانهايافته

ه ي علوم پزشـكي در خـانواد  هاپرستاري با سابقه تحصيل در رشته

دانشـجوياني كـه در   .داردp،۳=df=۰۳/۰دار آمـاري  ارتباط معني

ي علـوم  هـا خانواده آنان سابقه تحصيلي و شـاغل بـودن در رشـته   

ي اول قـرار  هاپزشكي را داشتند انتخاب رشته پرستاري در اولويت

وكاسـتلي  ۲۰۰۰سـال ١و و همكارا نشنكه با مطالعه كستانتيدارد

.)۸،۶،۵(داردمطابقت ۲۰۰۷و نلسون ۱۹۹۹

ي ديگـر ايـن پـژوهش ارتبـاط اولويـت رشـته       هاچنين از يافتههم

و p،۳=df=۰۰۱/۰پرستاري با آگاهي از شرايط كاري ايـن رشـته   

و تبليـغ در  p،۳=df=۰۰۲/۰ديدگاه خانواده نسبت به اين رشـته  

ارتباط p،۳=df=۰۰۰و رتبه دانشگاهي p،۳=df=۰۳۸/۰مدارس 

دهـد طـوري كـه دانشـجوياني كـه از      مـي نشان را آماري دارمعني

ديدگاه خانواده آنان نسـبت  وشرايط كاري اين رشته آگاهي دارند

دانشجوياني كـه در مـدارس نسـبت بـه     به پرستاري مثبت است و

رشته پرستاري آشنايي قبلي پيدا كرده اند انتخاب رشته پرستاري 

٢همكـارانش ترس وي اوليه قرار دارد كه با مطالعـه بـا  هادر اولويت

1 Costantino & etal
2 Butters & etal

.)۸،۷،۵(مطابقت دارد۲۰۰۷و نلسون ۲۰۰۰و نستانتيو ك۲۰۰۲

ي ديگر اين پژوهش ارتباط انتخاب رشته با داليـل بشـر   هااز يافته

ــاعي p،۳=df=۰۵/۰دوســتانه  ــت اجتم p،۳=df=۰۳۷/۰و موقعي

طبق نتايج اين پژوهش دانشجوياني كه موقعيت اجتماعي .باشدمي

عالي ارزيابي كرده اند و دليل انتخاب پرستاري را ارشته پرستاري ر

رشـته  هـا تخـاب آن داليـل بشـر دوسـتانه بيـان كردنـد اولويـت ان      

۲۰۰۲و باترس۲۰۰۰و ننتيكه با مطالعه كستاپرستاري بوده است

.)۹،۷،۵(مطابقت داشت٣۲۰۰۰و اسپوس

ي بـين معـدل و رتبـه    دارمعنـي ارتبـاط  چنينهمدر اين پژوهش 

وضعيت شغلي وي وp،۳=df=۰۰۰با ميزان تحصيالت پدركنكور

عـددي در  عوامـل مت کـه تـوان نتيجـه گرفـت   ميلذا .وجود داشت

كاري برخي از تغيير و دستوثر است كاهش انگيزه دانشجويان مؤ

ي هـا ولين دانشـكده بسـيار مشـكل و خـارج از حيطـه مسـئ     هـا آن

اما مواردي نيز در باشدمينياز مند عزم اجتماعي پرستاري بوده و 

مـورد  هاتوان مسئولين مربوطه است كه اميد است در برنامه ريزي

.عنايت بيشتري قرار گيرد

3 Spouse
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