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با توجه به نیاز بیش از پـیش زنـان در   . ي شغلی اثر بگذاردتواند بر دیدگاه انسان نسبت به آیندهعوامل مختلفی می: چکیده

ي شغلی خـود  تمامی سطوح بهداشت و باروري به ماما، این مطالعه با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان مامایی نسبت به آینده

تحلیلی بر روي کلیه دانشجویان مامایی مشغول به تحصیل مقطع کارشناسی دانشـگاه آزاد  _ي توصیفیطالعهاین م. انجام شد

ساخته شامل مشخصات فـردي و  ي محققها پرسشنامهروش گردآوري داده. انجام شد 1390-91اسالمی رشت، نیمسال اول 

و آمار توصـیفی و تحلیلـی مـورد     SPSSافزار نرم 16ي ها با استفاده از نسخهداده. ي شغلی بودسؤاالت سنجش نگرش آینده

دست ي بهبود که نمره 95/34 ± 81/5ي شغلی ي نگرش دانشجویان نسبت به آیندهمیانگین نمره. تجزیه و تحلیل قرار گرفت

ن، ارتبـاط آمـاري   ي شغلی و وضعیت اقتصادي، سن دانشجویاي نگرش به آیندهبین نمره. ي قابل قبول بودآمده باالتر از نمره

بـا  . داري مشـاهده نشـد  ي شغلی، ارتباط آماري معنـا ولی بین سایر متغیرهاي پژوهش با نگرش آینده. داري وجود داشتمعنا

-که با در نظرگرفتن کثرت فارغ. ي شغلی خود، دیدگاه مثبتی داشتندتوجه به نتایج پژوهش، اکثر دانشجویان نسبت به آینده

اي هاي الزم جهت حل پارهریزيییرات اساسی در شرایط بازار کار، توزیع مناسب نیروي انسانی و برنامهالتحصیالن مامایی، تغ

ي شغلی درتقویت نگرش دانشجویان از مشکالت آموزشی و ایجاد مراکز مشاوره و حمایت از دانشجویان نسبت به توجیه آینده

  .باشدبه آینده شغلی مفید می

 .شغلی، دانشجو، مامایی، نگرشآینده  :واژگان کلیدي   

 

 

mailto:gelayolalizadeh@yahoo.com


   22                                                                                                                   علیزاده و همکاران                        

 13931393بهاربهار  ،،11ي ي شمارهشماره  ،،  پنجمپنجمسال سال   ،،شاپورشاپور  جنديجندي  آموزشآموزش  يي  توسعهتوسعه  پژوهشی پژوهشی ––مجله علمی مجله علمی 

  مقدمه

نـوعی   نیازمند ،و رسیدن به هدف تمام امورموفقیت در     

هـا در  رشنگـ  .باشـد نگرش مثبت به آن عمل یا هـدف مـی  

ــا محــیط اطــراف  ،هــاي مختلــف زنــدگیدوره هماهنــگ ب

بیشـتر تحقیقـات حـاکی از آن     .دنشـو دستخوش تغییر می

 ها در دوران دانشـجویی بیشـتر  است که امکان تغییر نگرش

ــادري و همکــاران، (اســت  ــونگی  ) .1382ق ــاهی از چگ آگ

بینی رفتارهـاي اجتمـاعی و تفسـیر    براي پیشافراد نگرش 

 همواره از آنجا که .واقع شودتواند مفید آن می پس از وقوع

هاي مختلف بوده ها منشاء تحوالت جامعه در عرصهدانشگاه

 ،است و در آینده دانشجویان به عنوان ارکان اصلی دانشـگاه 

هـاي مختلـف جامعـه را    هـا و ارگـان  پیکره اصـلی سـازمان  

  بـدیهی اسـت کـه بـا توجـه بـه اهمیـت         .دهندتشکیل می

دانشـجویان ایـن    مثبت بهداشتی، داشتن نگرش هايرشته

، از اهمیـت خاصـی برخـوردار    خودبه آینده شغلی  هارشته

نـرخ   از درصد 20حدود ). 1380شریفی و همکاران، ( است

    هـا اهگآموختگـان دانشـ  بیکاري در ایران مربـوط بـه دانـش   

ایجاد سـرخوردگی و بـروز احسـاس عـدم امنیـت       .باشدمی

هاي بهداشتی و درمانی، که تگان رشتهموخآشغلی در دانش

ها بکارگیري و وجود نیروهـاي متخصـص از اهمیـت    در آن

  توانـد منجـر بـه هـدر رفـتن     اي برخـوردار اسـت، مـی   ویژه

ملکوتی و همکاران، ( هاي مادي و معنوي کشور شودسرمایه

ــیش   .)1382 ــورهاي پ ــی از کش ــران، یک ــا در   ای رو در دنی

ي ي درخشـانی در ارائـه  و سـابقه ي تربیت ماما است زمینه

التحصیالن این رشـته  که فارغطوريبه .خدمات مامایی دارد

) 1388بهـادران،  ( باشـند  نفـر مـی   4700در ایران بیش از 

بیش از حد نیاز در جامعه وجـود   ،هنگامی که یک تخصص

 شـود آموختگان میداشته باشد، موجب کاهش درآمد دانش

ن رشـته کـاهش   آ یل و کار درل براي تحصیتدریج تماه و ب

  .)1384حامدي و همکاران، ( یابدمی

، نگرش دانشجویان يزمینهانجام شده در  يهمطالع    

دهد که در انگلستان نشان می شان،ي شغلینسبت به آینده

هایی که اخیراً افراد جوانتر و آن بسیاري از ماماها، خصوصاً

زیرا  .اندا رها کردهمامایی ر ي، حرفهاندالتحصیل شدهفارغ

 کردند،اند توسط این رشته به آنچه تصور میها نتواستهآن

ن بین تخصص مامایی و روهش یک عدم تقاژاین پ .برسند

 عه،مطال در طی این .دهدنقش ماماها را در جامعه نشان می

بسیار  ينشان داده شد که در ابتدا دانشجویان با انگیزه

اما  ،کردند مه تحصیل انتخاباین رشته را براي ادا ،قوي

دست آمده حاکی از آن است که دانشجویان ه نتایج ب

شغلی و  ياز آینده ي ماماییمشغول به تحصیل در رشته

هستند نگران  خود دیگران نسبت به رشته نگرش ينحوه

هاي بهداشتی، اطالع از در میان پژوهش .)2008پوالرد، (

 ينسبت به آینده دانشجویان این رشته دیدگاه و نظرات

ها و عوامل الزم است این نگرش. شغلی ارزشمند است

هاي حرفه يو در جهت ارتقا شده ن شناختهآمرتبط با 

ه گذاري به کار بستاستیبهداشتی در تنظیم برنامه و س

ل و مشکالت دانشجویان یشناخت مسااز طرفی  ،شود

 شغلی از وظایف نظام آموزشی است ينسبت به آینده

که در ارتباط با از آنجایی .)1389لی و همکاران، رجا(

ي شغلی خود در نگرش دانشجویان مامایی نسبت به آینده

از این رو اي صورت نگرفته است، ایران تاکنون مطالعه

با هدف بررسی نگرش دانشجویان مامایی دانشگاه  ايمطالعه

و عوامل مرتبط با  دشغلی خو يآزاد رشت نسبت به آینده

  .انجام شد 1390سال  آن در

  کارمواد و روش

 تحلیلـی بـوده کـه بـه     -ژوهش حاضر از نـوع توصـیفی  پ    

صــورت مقطعــی، نگــرش دانشــجویان مامــایی دانشــگاه آزاد 

ي شغلی را نسبت به آینده 1390-91اسالمی رشت در سال 

گیـري بـه روش   نمونـه . خود، مورد بررسـی قـرار داده اسـت   

جویان مامـایی مشـغول بـه    ي دانشـ سرشماري بوده و کلیـه 

 1390-91تحصــیل در مقطــع کارشناســی نیمســال اول    

از . دانشــگاه آزاد اســالمی رشــت در آن شــرکت داده شــدند

کـل دانشـجویان مامـایی مشـغول بـه      (نمونـه   225مجموع 

ي نفـر بـه اطالعـات پرسشـنامه     39، )تحصیل این دانشـگاه 

عـات  نفـر، اطال  186درخواستی پاسخ ندادند و در مجموع از 

ي محقـق  ها، پرسشنامهابزارگردآوري داده. آوري گردیدجمع

بخـش  : داد که شامل دو بخـش بـود  اي را تشکیل میساخته

سـن، وضـعیت تأهـل، شـغل و     : شامل(اول مشخصات فردي 

تحصیالت والدین، وضعیت اقتصادي، محل سـکونت، معـدل   

 داد ورا مورد بررسی قرار می) دیپلم، سهمیه ورود به دانشگاه

بخش دوم پرسشنامه، سؤاالت سنجش نگرش افراد نسبت به 

هـاي  ي پـژوهش این پرسشنامه با مطالعه. ي شغلی بودآینده

رجـالی و همکـاران،   (انجام شـده در داخـل و خـارج کشـور     

ــان و همکــاران، 1388، صــمدي و همکــاران، 1389 ، حاجی

پاسخ سؤاالت بر اساس مقیاس لیکرت و . طراحی شد) 1384

بندي مخالفم تقسیم -نظري ندارم -شامل موافقم درجه 3در 

بندي شدند، بـر ایـن   طبقه 3تا  1ي ها از رتبهگردید و پاسخ

ي ي کمترین نگـرش و نمـره  نشانه 16ي اساس مجموع نمره

همچنـین  . ي شغلی بودي باالترین نگرش به آیندهنشانه 48

 تا 32ي ي نگرش منفی و نمرهدهندهنشان 32تا  16ي نمره

پرسشـنامه  . ي شغلی بـود نمایانگر نگرش مثبت به آینده 48

پس از تهیه براي بررسی از حیث روایی و محتـوا در اختیـار   

چنــد نفــر از اعضــاي هیــأت علمــی قــرار گرفــت و پــس از      
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پایـایی  . آوري اطالعات، اصالحات پیشنهادي اعمال شدجمع

مـورد  پرسش نامه نیز با استفاده از آزمـون آلفـاي کرونبـاخ    

ها پس از گردآوري بـا  داده). α =793/0(بررسی قرار گرفت 

مـورد تجزیـه و تحلیـل     16ي نسـخه  SPSSافزار آماري نرم

هـا از آمـار توصـیفی    جهت تجزیه و تحلیـل داده . قرار گرفت

و آمـار تحلیلـی   ) توزیع فراوانی، میـانگین و انحـراف معیـار   (

) و ضـریب همبسـتگی پیرسـون    t  ،ANOVAهاي آزمون(

مـدنظر قـرار   % 95استفاده شد کـه در آن ضـریب اطمینـان    

 تمامی از حاضر، انجام مطالعه از قبل قابل ذکر است، .گرفت

 شد اخذ شفاهی رضایت ،مطالعه در براي شرکت دانشجویان

 فقـط  و نـام  بـدون  هاداده که شد داده ایشان اطمینان به و

  .شوندمی آوريجمع پژوهش در براي استفاده

  هایافته

ي سـنی دانشـجویان مـورد    در پژوهش حاضر، محـدوده     

 05/2سال و با میانگین و انحراف معیار  18-32مطالعه بین 

همچنـین  . مجرد بودنـد ) نفر 159% (5/85بود و  38/21 ±

از دانشـجویان سـاکن خوابگـاه و بقیـه در     ) نفر %33 (7/17

% 4/77وضـعیت اقتصـادي   . کردنـد کنار خانواده زندگی می

نفر از جامعه  43. دانشجویان در حد متوسط بود) نفر 144(

ــاغل    ــان ش ــژوهش، مادرانش ــورد پ ــر،  94و %) 1/23(م نف

. بودنــد%) 3/50(هــاي دولتــی پدرانشــان شــاغل در ارگــان

و مـادران  %) 7/81(نفر از دانشجویان  152همچنین پدران 

، تحصیالت دیپلم و بـاالتر  %) 8/68(نفر از دانشجویان  128

میـانگین و انحـراف معیـار     )1ي جدول شـماره ( .را داشتند

 95/34 ± 81/5ي شغلی ي نگرش دانشجویان به آیندهنمره

و  18ي شـغلی  ي نگرش دانشجویان به آیندهو حداقل نمره

بندي انجـام  که با توجه به تقسیم. به دست آمد 47حداکثر 

ي دهنـده شده در این مطالعـه، ایـن میـانگین نمـره، نشـان     

ي مامـایی نسـبت بـه    اکثر دانشـجویان رشـته  نگرش مثبت 

از دانشـجویان در پاسـخ بـه ایـن     % 43. ي شغلی بـود آینده

دیدگاه جامعه نسبت به حرفـه و شـغل مامـایی    "سؤال که 

دانشجویان نسـبت بـه موقعیـت    % 3/47، و "باشدمثبت می

جـدول  . (انـد خوب اجتماعی شغل مامایی نظر موافق داشته

یان خواسـته شـد تـا بـه رشـته      وقتی از دانشـجو ) 2شماره 

مامایی در مقایسه با سایر مشاغل موجود در جامعه امتیازي 

ها بـه  بدهند، میانگین نمره داده شده توسط آن  10تا  1از 

%) 5/66(اکثریت دانشجویان . بود 15/7 ± 09/2این رشته، 

درصـورت شـرکت مجـدد در آزمـون     "در پاسخ بـه سـؤال   

 "کنیـد؟ یی را انتخـاب مـی  سراسري آیا مجدداً رشـته مامـا  

از دانشجویان بیان کردنـد کـه   % 4/51جواب مثبت دادند و 

نگرششان نسبت به آینده شغلی این رشته، نسبت بـه سـال   

ورود به دانشگاه تغییـر و در جهـت مثبـت افــزایش پیــدا      

براي تعـیین ارتبـاط سـن دانشـجو بـا نگـرش     . کرده اسـت

ون همبســتگی ي شــغلی خــود، از آزمــدانشــجو بــه آینــده

 -197/0(پیرسون استفاده شد که ضریب همبسـتگی برابـر   

=r ( با سطح معناداري)001/0=p (   بـدین  . بـه دسـت آمـد

معنا که با باال رفتن سـن دانشـجویان، نگـرش دانشـجو بـه      

بر اساس آزمون آمـاري  . کندي شغلی کاهش پیدا میآینده

ANOVAي شـغلی و وضـعیت   آینده نگرشي ، بین نمره

) p= 03/0(دي، ارتباط آماري معناداري وجود داشت اقتصا

دانشجویان بین نگرش و   t همچنین بر اساس آزمون آماري

شـغل پـدر   (دیدگاه آینده شغلی با سایر متغیرهاي پژوهش 

)88/0=p( شـــغل مـــادر ،)23/0=p( تحصـــیالت مـــادر ،

)49/0=p(  ــدر ــیالت پ ــل  )p=30/0(، تحص ــعیت تأه ، وض

)867/0=p(  دانشـگاه   ، سـهمیه ورود بـه)56/0=p(  محـل ،

ارتباط آماري ) p=48/0(و معدل دیپلم ) p=11/0(سکونت 

  .معناداري وجود نداشت

  بحث   

هاي این پژوهش، میانگین نمرات نگرش بر اساس یافته    

ي شغلی خود، باالتر از افراد مورد پژوهش نسبت به آینده

 ي نگرش مطلوب اکثریتدهندهحد قابل قبول بود که نشان

نتایج پژوهش . ي شغلی خود بوددانشجویان نسبت به آینده

حاکی از آن بود  2007کارا اوغلو و همکاران در ترکیه سال 

دانشجویان مامایی خواهان ادامه کار در رشته % 6/56که 

اصالً تمایلی به % 7/18مامایی بعد از تحصیالتشان بودند و 

در ). 2007و، کارا اوغل(ادامه کار در این رشته را نداشتند 

ي شغلی ارتباط با نگرش دانشجویان مامایی نسبت به آینده

در یک . اي صورت نگرفته استخود در ایران تاکنون مطالعه

ي ي نگرش دانشجویان رشتهي مقطعی در زمینهمطالعه

ي دهندهي شغلی در اصفهان، نشانبهداشت نسبت به آینده

اما نتایج . )1389رجالی و همکاران، (نگرش مثبت بود 

ي پایین دهندهتحقیق صمدي و همکاران در همدان نشان

بودن میانگین نمرات نگرش افراد مورد مطالعه نسبت به 

آینده شغلی خود بودند، یعنی اکثر دانشجویان نگرش 

صمدي و همکاران، (ي خود نداشتند مطلوبی نسبت به آینده

کی همچنین مطالعاتی که بر روي دانشجویان پزش). 1388

ي نگرش منفی نسبت به آینده دهندهصورت گرفت نشان

باشد شغلی خود و عدم احساس امنیت شغلی در آینده می

زاده ، حسن1383، صدر ارحامی 1384حاجیان و همکاران (

، فکري و 1373، گلفام و همکاران 1385و همکاران 

در بررسی وات و همکاران ) 1376، رضاپور 1376همکاران 

دانشجویان % 90پزشکی پنسلوانیا در آمریکا  يدر دانشکده

هاي آموزشی و ادامه کار در این رشته به ویژه در از برنامه

وات و (اند ي پژوهشی در مراکز آکادمی رضایت داشتهزمینه
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ي کافی خدمت به جامعه در داشتن انگیزه). 2005همکاران، 

گرو ایجاد نگرش مناسب در زمان تحصیل و در نهایت باعث 

تحصیل و در نهایت باعث نگرش بهتر به آینده شغلی     

 شود که این امر در نتایج مطالعه حاضر قابل مشاهدهمی

نتایج پژوهش کنونی بین متغیرهاي معدل دیپلم، . است

ي شغلی، ارتباط وضعیت تأهل و متغیر نگرش به آینده

داري را نشان نداد، ولی بین متغیر سن و وضعیت آماري معنا

داري ي شغلی ارتباط آماري معناادي با نگرش به آیندهاقتص

تواند به لحاظ باال دار آماري میاین ارتباط معنا. وجود داشت

رفتن سن دانشجویان و آگاهی بیشتر آنان نسبت به این 

رشته و نیازهاي جامعه و همچنین نیاز به اشتغال براي رفع 

ان در ي رجالی و همکاردر مطالعه. مشکالت مالی باشد

ي اصفهان بین متغیر سن و معدل دیپلم با نگرش به آینده

ي داري دیده نشد، ولی بین رشتهي آماري معناشغلی رابطه

هاي فرهنگی با نگرش به آینده تحصیلی و عضویت در کانون

رجالی و همکاران، (داري دیده شد ي آماري معناشغلی رابطه

بین وضعیت تأهل داري همچنین ارتباط آماري معنا). 1389

ي شغلی در مطالعه صدر و نگرش دانشجویان به آینده

داري بین سن ولی ارتباط آماري معنا. ارحامی وجود نداشت

صدر ارحامی، (ي شغلی وجود داشت و نگرش به آینده

1383.(  

در نظام دانشگاه نقطه اتکاي اصلی، اعضاي هیأت علمی     

با دانشجویان، مدت علت تعامل مستمر روزانه هستند که به

زمان بیشتري در اختیار دارند تا مشکالت دانشجویان را 

یکی از منابع مناسب . بررسی، حل و آنان را راهنمایی کنند

. باشدبراي مشاوره و کمک به حل مشکل شغلی، اساتید می

دانشجویان بیان کردند که % 8/46در نتایج پژوهش حاضر، 

ي ي آیندهه در زمینهاي در دانشگاسیستم مناسب مشاوره

شغلی وجود ندارد و این خود یکی از عوامل مهم در تغییر 

در . باشدنگرش دانشجویان نسبت به آینده شغلی خود می

این مطالعه از مهمترین عوامل نگرش مثبت به آینده شغلی، 

تأثیر مطلوب این رشته بر سالمت جامعه، رضایت از تحصیل 

در این رشته براي خدمت به  در رشته مامایی، عالقه به کار

جامعه، امکان تحقیق و به روز بودن با تحقیقات در این 

. رشته، وضعیت اشتغال بهتر در مقاطع تحصیلی باالتر است

قادري و (که با برخی نتایج مطالعات همخوانی دارد 

میانگین   ). 1389، رجالی و همکاران، 1382همکاران، 

ه در مقایسه بقیه مشاغل اي که دانشجویان به این رشتنمره

دهنده دید مثبت به بود که نشان 15/7دادند،  10از صفر تا 

زاده نیز ي حسنباشد و در نتایج مطالعهاین رشته می

بود  9ي پزشکی ي دانشجویان نسبت به رشتهمیانگین نمره

  ).1385حسن زاده و همکاران، (

  گیرينتیجه 

ي شبختانه در مطالعهدست آمده، خوبا توجه به نتایج به    

حاضر دانشجویان مامایی، از دیدگاه و نگرش مثبتی نسبت 

  . اندي خود برخوردار بودهي شغلی رشتهبه آینده

ایجاد یک تشکل شامل مشاوران، استادان راهنما و 

مسؤولین آموزشی به منظور حل معظالت دانشجویان در 

رابطه با آینده شغلی خود، برگزاري اردوهاي علمی و 

هایی که امکان استخدام دانشجویان کارآموزي در سازمان

ها وجود دارد، تهیه جزوات آموزشی مبنی بر شرح در آن

جویان رشته مامایی و بیان قوانین و وظایف شغلی دانش

اي مامایی در این جزوات در جهت توجیه مقررات حرفه

دانشجویان براي آینده شغلی از راهکارهاي مؤثر در   

اندیشی بیشتر دانشجویان نسبت به آینده شغلی   مثبت

با وجود نیاز زنان دنیا در تمامی سطوح بهداشت . باشدمی

وجه به آمارهاي ارائه شده از سوي باروري و بارداري و با ت

هزار و  50مسؤولین ذیربط مبنی بر فارغ التحصیلی بیش از 

هزار نفر در  20ماما در کشور که از این تعداد فقط  340

هایی الزم جهت ریزيسمت ماما، شاغل هستند، برنامه

اي رشته مامایی و حل بسیاري از تقویت استقالل حرفه

اي در دفاتر کار الت بیمهمانند مشک(مشکالت شغلی 

جزء مسائل بسیار ضروري است که باید توسط ...) مامایی و 

  . مسئولین مورد بررسی قرار گیرد

 قدردانی و تشکر

در ما را که کلیه دانشجویانی و همکارانی  از بدینوسیله    

  .شودقدردانی میتشکر و  ند،ام این تحقیق یاري رساندـانج
  

  راوانی مشخصات افراد مورد مطالعه توزیع ف :1جدول شماره 
  درصد  تعداد  متغییر

  5/85  159  مجرد  وضعیت تأهل 

  5/14  27  متاهل

  3/18  34  زیر دیپلم  تحصیالت پدر

  7/81  152  دیپلم و باالتر

  2/31  58  زیر دیپلم  تحصیالت مادر

  8/68  128  دیپلم و باالتر

  7/49  92  آزاد  شغل پدر

  3/50  94  دولتی

  1/23  43  شاغل  شغل مادر

  9/76  143  خانه دار

  3/82  153  منزل  محل سکونت

  7/17  33  خوابگاه

سهمیه ورود به 

  دانشگاه

  2/81  151  آزاد

  3/11  21  شاهد و جانباز

  5/7  14  سایر

  22  41  خوب  وضعیت اقتصادي

  4/77  144  متوسط

  5/0  1  ضعیف
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  یی دانشگاه آزاد اسالمی رشت نسبت به آینده شغلیتوزیع فراوانی نگرش دانشجویان ماما :2جدول شماره 
  مخالفم  نظري ندارم  موافقم  نگرش راجع به آینده شغلی

  24%) 9/12(  55%) 6/29(  107%) 5/57(  از انتظارات و نیازمندیهاي شغلی آگاه می باشم

  45%) 2/24(  65%) 9/34(  76%) 9/40(  آموزش هاي الزم براي موفقیت در شغل فراهم می باشد

  60%) 3/32(  58%) 2/31(  68%) 6/36(  بازار کار مناسب براي این رشته وجود دارد

  39%) 21(  59%) 7/31(  88%) 3/47(  موقعیت اجتماعی شغل مامایی خوب می باشد

  48%) 8/25(  58%) 2/31(  80%) 43(  دیدگاه جامعه نسبت به حرفه وشغل مامایی مثبت می باشد

  57%) 6/30(   73%)2/39(  56%) 1/30(  شته مناسب می باشدمزایاي حقوقی اشتغال در این ر

   42%) 6/22(   49%) 3/26(  95%) 1/51(  وضعیت اشتغال براي مقاطع تحصیل باالتر بهتر از مقاطع پایین تر است 

   34%) 3/18(  62%) 3/33(  90%) 4/48(  تعداد مورد استخدام افراد در این رشته کم می باشد

  48%) 8/25(    77%) 4/41(  61%)  8/32(  این شغل براي برآورد کردن نیاز هاي اقتصادي الزم می باشد به شغل دیگري در کنار

   25%)4/13(  26%) 14(  135%) 6/72(  این شغل تاثیر مطلوبی بر روي سالمت جامعه دارد

  46%) 7/24(  53%) 5/28(  87%) 8/46(  سیستم مناسب مشاوره اي در دانشگاه در زمینه آینده شغلی وجود ندارد

       27%) 5/14(    30%)1/16(     129%) 4/69(  )به این شغل براي خدمت به جامعه عالقه دارم(کار کردن در زمینه مامایی را دوست دارم 

  79%) 5/42(   56%) 1/30(  51%) 4/27(  انگیزه کافی براي خدمت به جامعه در این شغل وجود ندارد

  27%) 5/14(  34%) 3/18(   125%) 2/67(  رضایت دارماز تحصیل در رشته مامایی احساس 

     35%) 8/18(  57%) 6/30(  94% ) 5/50(  امکان تحقیق و اکتشاف و به روز بودن با تحقیقات در این شغل وجود دارد

   42%) 6/22(  95%) 1/51(  49%) 3/26(  ساعات کاري منظم و قابل انعطاف می باشد
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Abstract: Various factors can affect people’s opinion about their career future. Considering 

that women,  regardless of their level of health and reproductively, are in need of midwives and 

their services, hence the current study was conducted to determine the attitude of the midwifery 

students towards their professional future. This descriptive study was  conducted on all  

midwifery  students  at  Islamic Azad  university  of  Rasht  during the  first  semester  of  the 

academic  year in 2012-13. The information was gathered through two-parts questionnaires, 

which collected both personal information and measurable data regarding their career attitudes. 

The aggregated data was then analyzed by SPSS 16 software using descriptive and analytical 

statistics. Moreover, the mean score of students' attitude toward their future career was 34/95± 

5/81 and the obtained scores were higher than the acceptable scores. Moreover, there were 

significant relationship between score of career attitude with economical situation, and students' 

age, but there was not significant relationship between career attitude and the other research 

variables. Based on the study' results, most of students had a positive view towards their future 

career.  Regarding to the high number of midwifery graduates and fundamental  changes  in the 

job market, such a positive outlook can be further reinforced through balanced distribution  of  

human  resources, implementing plans to address educational  problem, and establishing job  

counseling  centers to support and orient students  for their future career. 
 

Keywords: attitude, future career, midwifery, student' opinion. 
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