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آموختگان رشته مامایی  مندي از حرفه مامایی در بین دانش انگیزه اشتغال به کار و میزان رضایت
  1386-88سال  ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  سردبیر محترم
آموختگان مامایی است  ل مورد توجه در خصوص دانشیمسئله انگیزه اشتغال به کار و رضایت افراد از شغل خود یکی از مسا

همچنین توجه به رضایت .)2(بخش از شرایط اساسی ایجاد انگیزش در انسان است  رفی فراهم آوردن عوامل رضایتاز ط).1(
از ) مادران و کودکان(پذیر  ه خدمات به دو قشر آسیبیهاي بهداشتی جهت ارا ثر در سیستمؤم ییعنوان جز به ماماهاشغلی 

 مندي از حرفه مامایی در تف تعیین انگیزه اشتغال به کار و میزان رضایمطالعه حاضر با هد). 3(اي برخوردار است  اهمیت ویژه
  .انجام شد 1386-88آموختگان رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال  بین دانش

هاي  مامایی که در فاصله سال) اعم از روزانه و شبانه(آموختگان مقطع کاردانی  مقطعی بر روي کلیه دانش -این مطالعه توصیفی
نامه بود که با مراجعه  پرسش ،آوري اطالعات ابزار جمع. انجام شد 1386-88هاي  وارد دانشگاه شده بودند طی سال 85-1375

 ،در دوره زمانی موردنظر. شد ها در اختیار افراد قرار داده می نامه دست آوردن آدرس، این پرسش به بایگانی اداره آموزش و به
 افزار ها توسط نرم مورد پرسشنامه عودت داده شد و اطالعات موجود در آن 203 ،شد که در مجموع مورد پرسشنامه ارسال 324

SPSS و با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .  
عالقه به  ،کار بیشترین انگیزه اشتغال به. تمایل به اشتغال در رشته مامایی داشتند ،درصد از افراد مورد بررسی 9/89 ،در مجموع

ر بررسی د .اي بود مربوط به استقالل حرفه%) 9/38(ترین میزان  و کم%) 14/65(و  خدمت به بیماران %) 4/67(رشته تحصیلی 
الزم به .)4(اند  ترین انگیزه اشتغال را کسب درآمد و امرار معاش ذکر کرده قوي ،افراد درصد 4/68مطالعات مشابه دیده شد که 

هاي ورودي رشته مامایی جهت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر شرکت کرده  در آزمونآموختگان  دانش رصدد 2/88ذکر است 
مندي از حرفه مامایی در حد متوسط بود  بیشترین درصد رضایت .بودندپذیرفته شده  ها آزموناین در  آنان درصد 7/44بودند که 

براي حرفه مامایی، خط مشی نامناسب بر محیط کار و نبود امنیت بیشترین علت عدم رضایت، نداشتن پایگاه مشخص %). 9/37(
ترین عامل جهت عدم  عنوان  ضعیف شغلی ذکر شده و عالقه نداشتن نسبت به شغل مامایی و عدم کفایت حقوق و دستمزد به

از شغل خود واحدهاي پژوهش هرگز  درصد 4/54مطالعه میرموالیی و همکاران نشان داد که . مندي عنوان گردید رضایت
واتسون و ) 3(احساس رضایت نداشتند و رضایت ماماها در ابعاد جایگاه شغلی و امنیت شغلی در باالترین سطح خود بود 

 .)5(اند  پرسنل مامایی از رضایت شغلی باالیی برخوردار بوده درصد 81همکاران در تحقیق خود در استرالیا اظهار داشتند که 
عدم وجود جایگاه مشخص براي حرفه مامایی، خط مشی نامناسب بر محیط کار و نبود امنیت این تفاوت شدید شاید مبین 

در مفهوم جدید امنیت شغلی، . شغلی و سایر مسایل مربوط به رضایت شغلی در ایران در مقایسه با سایر کشورها باشد
آموزي، رضایت شغلی، رفتار  ستر الزم براي توانمندي کارکنان خود را در ابعاد تخصصی، جسارت عملی، تجربهها باید ب سازمان

توانمند شدن . نان بتوانند انتظارات تخصصی و اجتماعی سازمان را برآورده سازندآارتباطی، تفکر و وجدان فراهم آورند تا 
  . یت شغلی استصورت خود تضمین کننده امن کارکنان یک سازمان بدین

  آموختگان، رشته مامایی مندي، دانش انگیزه اشتغال به کار، رضایت :ها کلیدواژه
  »29/1/1391: پذیرش     15/12/1390 :دریافت«

  3اعظم باخته ؛3مستانه کامروامنش ؛2رعنا رضائی سپاسی ؛*1زینت صفدري

  شکی قزوین، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزمامایی مربی گروه .1
  پرستاري، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین مربی گروه .2
    مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه .3
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