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 پوست 3111

 یدر عرصه کارآموز یو پزشک ییماما ،یپرستار انیدانشجو نیب یدرون زشیانگ ایمقایسه یبررس
 رانیدر ا

 انیژاله صادق *,یتهرخان مهرانگان(: ) سندهینو
 زنجانسازمان: 

 mehran.tahrekhani@gmail.com پست الکترونیکی:
 

برند و موجب یادگیری بهتر در آناان دانشجویان برای یادگیری بهتر نیاز به انگیزه درونی دارند زیرا با داشتن انگیزه از کار لذت می: مقدمه

 ایمقایساه. هدف از ایان مطالعاه، بررسای باشدمیهای مهم یادگیری، یادگیری درعرصه کارآموزی در بیمارستان از جایگاه یکی .گرددمی

 .باشدمیش درونی بین دانشجویان پرستاری، مامایی و پزشکی در عرصه کارآموزی در ایران انگیز

که پس از  Intrinsic Motivation Inventoryاستاندارد  نامهپرسشکه از  باشدمیمقطعی  -این یک مطالعه توصیفی روش تحقیق: 

. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان پرستاری، ماماایی استشدهبود استفاده  26/1ترجمه و انجام روایی و پایایی آن که آلفا کرونباخ آن 

ایران( در حال گذراندن عرصه کارآموزی هساتند باود کاه از روش زنجان )های شهر که در بیمارستان 26-23و پزشکی در سال تحصیلی 

نفار زن( در ایان مطالعاه شارکت نمودناد و جهات  362نفار مارد و  26نفار )باه تصاادف  666گیری آسان استفاده شاد. در کال نمونه

 والیس استفاده شد. -ویتنی و کروسکال -مان هایآزمون، 88ویرایش  spss افزارنرماطالعات از  وتحلیلتجزیه

 836نفر متاهل بودند. همچناین  83نفر مجرد و  322سال سن داشتند و  82 دهندگان زیردرصد پاسخ 21نتایج نشان داد بیش از نتایج: 

درصاد  66مشاخص شاد کاه  شادند. باا انجاام آزماون عالماتنفار دانشاجوی پزشاکی را شاامل می 22نفر مامایی و  018نفر پرستار، 

ویتنی و  -مان هایآزمونی وجود دارد. با انجام داردهندگان بر این باورند که بین انگیزش درونی و کار در عرصه کارآموزی رابط معنیپاسخ

داری در ی تحصیلی، محل اسکان، قومیت و اشتغال دانشجویان اختالف معنایهای سنی، رشتهوالیس نیز دریافتیم که بین رده -کروسکال

ی کاهش می یافت و دانشجویان رشاتهمیزان انگیزه درونی افراد در عرصه کارآموزی  که با افزایش سنطوریبهپاسخ به سواالت وجود دارد 

کردند و دانشجویانی که شاغل نبودند اعتقاد بیشتری بر وجود رابطه باین مامایی، دانشجویان بومی، دانشجویانی که نزد خانواده زندگی می

 دو مقوله مذکور داشتند ولی جنسیت، تاهل و محل زندگی افراد تاثیری در پاسخشان به سواالت نداشت.

رشته های پیراپزشاکی  کهازآنجاییبر موفقیت می باشند.  مؤثرعوامل  ترینمهماز  آموزشانگیزش توانایی و کیفیت : گیرییجهنتبحث و 

سوء بر فارد و ساالمتی  تأثیرات تواندمی)پرستاری، مامایی، پزشکی و ...( با جان انسان ها سر و کار دارد لذا کاهش انگیزه در این رشته ها 

بایستی توجه کافی به عوامل انگیزش درونی  رسدمیجامعه داشته و باعث اتالف سرمایه های زیادی شود. با توجه به نتایج پژوهش به نظر 

پزشکان و  مبذور گردد تا سالمت جامعه در گرو پرستاران، آموزشبر یادگیری بالینی است از طرف مسئوالن و مدیران  مؤثرکه جزء عوامل 

 ماماهای با انگیزه تامین شود.

یعرصه کارآموز ،یپزشک ،ییماما ،یپرستار ،یدرون زشیانگ کلمات کلیدی:
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