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مقدمه :داشتن انگیزه خصوصاً در مورد انتخاب رشتههای مربوط به علوم پزشکی از حساسیت خاصی برخوردار است .نظر به اینکه
آگاهی از انگیزه دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی سهم به سزایی در کیفیت فرآیند آموزش و پیشرفت دانشجویان در آینده خواهد
داشت؛ این مطالعه با هدف ،طراحی و روانسنجی پرسشنامه انگیزه دانشجویان پرستاری و مامایی از انتخاب رشته تحصیلی انجام شد.
روش کار :در این پژوهش روش شناسی 211 ،دانشجوی رشته پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در نیمسال دوم -31
 39به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند .نسخه اولیه پرسشنامه بر اساس بررسی متون طراحی شد .پس از تأیید اعتبار
صوری و محتوی پرسشنامه توسط  41نفر از متخصصین ،روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی انجام گردید .پایایی درونی
پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردید .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار  SPSSنسخه  43استفاده شد.
یافتهها :نسخه اول پرسشنامه انگیزه دانشجویان از انتخاب رشته تحصیلی با  41گویه طراحی گردید .در فرایند روان سنجی پرسشنامه
طی انجام روایی محتوی هیچ گویه ای حذف نگردید .پرسشنامه با شاخص روایی محتوایی  ./34و نسبت روایی محتوایی  ./3از روایی
محتوایی مطلوبی برخوردار است .براساس تحلیل عامل اکتشافی نسخه نهایی پرسشنامه با  41گویه در قالب  9عامل انگیزشی شامل
عوامل انگیزشی مادی ،معنوی و اجتماعی با توان پیش بینی  1/00گویای روایی سازه پرسشنامه میباشد؛ همچنین پرسشنامه با آلفای
کرونباخ  1/7از پایایی مطلوبی برخوردار میباشد.
نتیجه گیری :با توجه به روایی و پایایی مطلوب پرسشنامه انگیزش دانشجویان پرستاری و مامایی از انتخاب رشته تحصیلی ،بکارگیری
آن توسط محققین ،جهت بازخورد به رسانههای جمعی ،مسئولین و اساتید مرتبط با رشتههای پرستاری و مامایی به منظور افزایش
تالش در جهت کاهش موانع و افزایش انگیزه دانشجویان توصیه میگردد.
کلیدواژهها :انگیزه ،رشته تحصیلی ،دانشجویان ،پرستاری ،مامایی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
گرچه انگیزه یک موضوع چند عاملی و در بر گیرنده فراگیر و کل محیط
یادگیری میباشد ا ما همواره استراتژیهایی وجود دارد که به تقویت
انگیزه دانشجویان جهت کسب اهداف مهم کمک مینمایند ( .)0در
بررسی امینی و همکاران ( )4934در زمینه عوامل مؤثر بر انگیزه
یادگیری دانشجویان بالینی ،عالقمندی دانشجو به رشته تحصیلی،
جایگاه شغلی و اجتماعی فارغ التحصیالن ،عالقمندی مدرس به آموزش
و تشویق دانشجویان به عنوان راهکارهای مناسب جهت تقویت انگیزه
دانشجویان اشاره گردیده است ( .)6انتخاب رشته تحصیلی و شغل به

انگیزه ،عامل انجام بسیاری از فعالیتها از جمله یادگیری است .در واقع
انگیزه به یادگیرنده انرژی میدهد و فعالیتهای او را هدایت میکند
( . )4وجود انگیزه در طی فرایند یادگیری و آموزش منجر به تسهیل
یادگیری ،سهولت در برقراری ارتباط ،کاهش اضطراب و ایجاد خالقیت
در یادگیری میشود ( .)2انسانها در انجام کارهای مختلف از جمله
یادگیری و تحصیل ،انگیزههای متفاوتی دارند ( .)9صاحب نظران
آموزش و پرورش اذعان میدارند که یادگیری و تغییر رفتار مطلوب
زمانی حاصل میشود که فراگیران دارای انگیزه قوی و کافی باشند (.)1
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 ،)Occupational Learning Motivation Scaleکه در آن از
 9زیر مقیاس انگیزه درونی ،انگیزه بیرونی و انگیزه منفی برای تعیین
انگیزه دانشجویان از اهداف یادگیری استفاده گردیده ،به بررسی انگیزه
دانشجویان پرستاری و مامایی ترکیه پرداخته است (.)40
بر اساس بررسی متون انجام گرفته ،به نظر میرسد تاکنون ابزاری
داخلی جهت سنجش انگیزش دانشجویان از انتخاب رشته تحصیلی آنها
طراحی نشده است و پرسشنامههای مورد استفاده در مطالعات مشابه،
یا با استفاده از نسخه ترجمه شده ابزارهای خارجی اجرا شده یا توسط
پژوهشگر و بر اساس اهداف مطالعه ،تدوین گردیده است .ویژگی
مشترک و نسبتاً رایج ابزار مورد استفاده در هر دو حالت اخیر ،عدم ارائه
اطالعات کافی در مورد کیفیت اعتبار ابزار تحقیق میباشد ،بطوریکه در
همه مطالعات انجام شده روایی محتوای پرسشنامه فقط در بعدکیفی
مورد برسی قرار گرفته و انجام روایی صوری و روایی محتوای کمی و یا
روایی سازه یا صورت نگرفته است یا اطالعات کافی در این خصوص
گزارش نشده است ( .)41 ,3 ,7چنین ویژگی میتواند انتشار نتایج
مطالعه را با چالش مواجه نماید ،زیرا اعتبار یافتههای هر مطالعه ارتباط
مستقیم با وضعیت روایی ابزار تحقیق آن دارد و حتی در صورت انتشار،
ممکن است خواننده از کیفیت اعتبار و چگونگی ارزیابی آن آگاهی و
اطمینان الزم را کسب ننماید .با توجه به حساسیت انتخاب رشته در
دو گروه پرستاری و مامایی ،انجام مطالعات بیشتر در زمینه انگیزه
دانشجویان پرستاری و مامایی از انتخاب رشته و تعیین عوامل مؤثر در
این زمینه ضرورتی غیرقابل انکار است که این مهم نیز مستلزم
بکارگیری ابزارهای معتبر و مبتنی بر انگیزههای مختص هر دو رشته
پرستاری و مامایی میباشد .لذا با توجه به اهمیت موضوع و فقدان
ابزاری معتبر و مناسب مطابق با فرهنگ داخلی و اهمیت ارزیابی انگیزه
دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی لزوم ضرورت طراحی
پرسشنامهای برخوردار از روایی و پایایی مطلوب و مختص این دو رشته
حائز اهمیت است .بنابراین مطالعه حاضر با هدف طراحی و روانسنجی
پرسشنامه انگیزه دانشجویان پرستاری و مامایی از انتخاب رشته
تحصیلی طراحی گردید.

عنوان یکی از مهمترین تصمیمات فردی در طول زندگی است .بررسیها
نشان میدهد که بعد از اتمام تحصیل معموالً تغییر حرفه در بعضی از
رشته ها به ندرت و با صرف هزینه و وقت زیادی امکان پذیر است .از
این رو انتخاب رشته تحصیلی دانشگاهی باید با دقت و تأمل بیشتری
انجام شود ( .)7عوامل انگیزشی تأثیر گذار بر انتخاب رشته تحصیلی
شامل محیط خانواده و محیط آموزشی ،افراد تأثیر گذار در زندگی فرد،
زمینههای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ،عالقه ،ارزشها ،اعتقادات،
ویژگیهای شخصیتی ،تواناییها و مهارتهای فردی بیان گردیده است (,3
 .)3مطالعات نشان دادهاند که عالوه بر وجود عوامل انگیزشی برای ورود
دانشجویان به رشته تحصیلی خاص ،فاکتورهای زمینهای (جنس ،نژاد
و سطح تحصیالت والدین) نیز میتوانند تأثیر مستقیمی بر بروز انگیزه
افراد داشته باشند .بیشترین علت تغییر رشته دانشجویان ،عدم شناخت
فرد از رشته تحصیلی است ( .)41مطالعات مختلف نشان دادهاند که
دانشجویان گروههای مختلف علوم پزشکی انگیزههای متفاوتی برای
انتخاب رشته خود دارند ( .)44در مطالعه عابدیان و همکاران ()4933
اکثریت مشارکت کنندگان انگیزه خود از انتخاب رشته پرستاری را
فرصتی برای کسب مدارک عالی تحصیلی عنوان کردند .همچنین
دانشجویان پسر و دختر به ترتیب محتوای علمی رشته پرستاری را به
عنوان اولویت دوم خود ذکر نمودند ( )2113( Ulrech .)7در مطالعه
خود بر روی دانشجویان مامایی ،عالقه به این رشته و تشویق اطرافیان
و حتی داشتن تجربه زایمان را از عوامل انتخاب این رشته بیان کرد
( .)42بررسیهای علیزاده و همکاران بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد
اسالمی رشت نشان داد که مهمترین انگیزه این دانشجویان از انتخاب
رشته تحصیلی مفید واقع شدن حرفه مامایی در زندگی فردی است
( Zysberg .)49و همکاران ( )2110علت انتخاب رشته پرستاری در
زنان را تطابق بین شخصیت فردی و شخصیت پرستاران بعنوان حرفه
و در مردان تأمین نیازهای مالی و امکان استخدام و امنیت شغلی بیان
کرد ( .)3مطالعات مختلفی در خصوص بررسی انگیزش دانشجویان از
انتخاب رشته تحصیلی انجام شده است .در مطالعهای که دلیر و
همکاران در سال  4973به بررسی انگیزه انتخاب رشته دانشجویان
پرستاری و مامایی پرداختند .ابزار مورد استفاده در این مطالعه
پرسشنامه محقق ساختهای بود که پایائی درونی آن با محاسبه ضریب
آلفای کرونباخ  1/3گزارش گردیده است و جهت سنجش روایی ابزار از
روایی محتوی استفاده شده ،ولی در زمینه نحوه انجام و میزان نسبت و
شاخص روایی اطالعاتی ارائه نشده است ( .)3در مطالعه انجام شده
توسط عابدیان و همکاران در سال  4933بر روی دانشجویان سال اول
رشته پرستاری دو دانشگاه مازندران و بابل در زمینه بررسی انگیزه
مشارکت کنندگان از انتخاب رشته تحصیلی خود ،فقط میزان پایایی
ابزار محقق ساخته با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  1/32گزارش
گردیده است ( .)7علیزاده و همکاران در سال  4931عوامل مرتبط با
انتخاب رشته تخصصی را در دانشجویان رشته پزشکیترم  2و باالتر
دانشگاه گیالن ،در  1حیطه عوامل فردی ،عوامل شغلی ،عوامل اقتصادی
و عوامل اجتماعی را براساس پرسشنامه اقتباس شده از پرسشنامه
استاندارد ( )AHP: Analytic Hierarchy Processمورد بررسی
قرار دادند .پایایی بیرونی پرسشنامه در  1بعد به روش آزمایش مجدد
 r = 1/3و روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا بررسی گردید (.)41
 Kosgerogluدر سال  2113با استفاده از پرسشنامه ( OLMS:

روش کار
مطالعه حاضر از نوع پژوهش روش شناسی میباشد .جامعه پژوهش
شامل کلیه دانشجویان پرستاری و مامایی مشغول به تحصیل در مقطع
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،در نیمسال دوم سال تحصیلی
 39-31میباشند .معیار ورود به مطالعه رضایت و تمایل دانشجویان
جهت شرکت در پژوهش میباشد .نمونه گیری به روش سرشماری انجام
شد و از مجموع  291نمونه (کل دانشجویان پرستاری و مامایی مشغول
به تحصیل این دانشگاه ( 26نفر) به علت عدم حضور در کالس درس
در زمان نمونه گیری ،که با پیگیریهای انجام شده نیز ،جهت پرکردن
پرسشنامه مراجعه ننمودند) وارد مطالعه نشدند و در مجموع اطالعات
 211نفر مشارکت کننده در پژوهش ،جمع آوری گردید .در طراحی
ابزار پرسشنامه ،جهت موجز کردن مطلب ،روش طراحی ابزار والتز با
روش مطالعه که روش شناسی میباشد تلفیق گردیده است.
در ابتدا با مطالعه هدفمند در پایگاه های اطالعاتی از جمله
 Iranmedex ،Scopus ،Pubmedو  SIDبا استفاده از کلید
واژه های مربوطه شامل انگیزش ،رشته تحصیلی ،دانشجویان،
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پرستاری و مامایی مرور مقاالت ،پرسشنامه های مرتبط ،مفهوم
انگیز ش تحصیلی دانشجویان از انتخاب رشته تحصیلی و همچنین
گویه های پرسشنامه تدوین گردید .در جستجوی اولیه  94مقاله به
دست آمد که با بررسی دقیق آنها مشخص گردید  2مقاله به صورت
کیفی انجام شده و  47مطالعه نیز به بررسی انگیزه دانشجویان از
انتخاب رشته های غیر بالینی پرد اخته بودند و تنها  42مقاله در
زمینه انگیزه انتخاب رشته های پرستاری و مامایی انجام شده بود
که از این تعداد فقط  2مقاله (التین) در مورد طراحی ابزار بودند.
از معیارهای ورود به مطالعه بررسی انگیزه دانشجویان از انتخاب
رشته در رشته های بیمارستانی با تاکید بر رشته های مامایی و
پرستاری بود .پرسشنامه ابتدایی دربرگیرنده  41گویه در مقیاس
لیکرت  0گزینه ای (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم وخیلی کم)
طراحی شد .پس از تهیه گویه های پرسشنامه جهت تعیین روایی
و پایایی پرسشنامه ،از سه روش روایی صوری ،روایی محتوی و
روایی سازه استفاده شد .در روایی صوری اعتبار سؤاالت یک آزمون
از لحاظ ظاهر و صورت مورد ارزیابی قرار گرفت و به این سؤال پاسخ
داده شد که آیا ظاهر گویه های پرسشنامه برای ارزیابی هدف مورد
نظر مناسب است یا خیر .برای تعیین روایی صوری کمی از روش
" تأثیر آیتم "( )Impact Scoreاستفاده گردید .بدین منظور از
 41نفر از دانشجویان رشته های پرستاری و مامایی در خواست
گردید تا با بکارگیری نسخه اول پرسشنامه اهمیت هر یک از
گویه ها را در یک طیف لیکرتی  0قسمتی مورد بررسی قرار دهند
و یک گزینه را انتخاب نمایند .پس از محاسبه امتیاز تأثیر هر گویه
با است فاده از فرمول " :امتیاز تأثیر = (فراوانی   )%اهمیت " روایی
صوری کمی پرسشنامه ارزیابی گردید .در صورتی که امتیاز تأثیر
هر گویه باالتر از  4/0بود ،گویه برای تحلیل های بعدی مناسب
تشخیص داده شد و حفظ گردید ( . )46سپس سؤاالت جهت تعیین
روایی محتوی در اختیار  41نفر از اساتید رشته پرستاری و مامایی
گذاشته شد .در واقع روایی محتوی به این موضوع اشاره می کند که
گویه های ابزار تا چه اندازه با محتوای مورد مطالعه و یا ابعاد مفهوم
مرتبط می باشند ( . )47در پژوهش حاضر روایی محتوی نیز به دو
شکل کیفی و کمی مورد بررسی قرار گرفت .در تعیین کیفی روایی
محتوا ،از متخصصین مرتبط با موضوع مورد مطالعه درخواست شد
که گویه های ابزار را از لحاظ رعایت دستور زبان ،استفاده از کلمات
مناسب و قرارگیری گویه ها در جای مناسب خود مورد بررسی قرار
دهند .سپس به تعیین رو ایی محتوی به شکل کمی با استفاده از دو
شاخص نسبت روایی محتوی ( CVR: Content Validity
 ) Ratioو شاخص روایی محتوی ( CVI: Content Validity
 )Indexپرداخته شد .نسبت روایی محتوی با توجه به نظر
 Lawsheبه تعیین ضرورت یک گویه در ابزار با مقیاس لیکرت سه
قسمتی (ضروری است  -مفید است ولی ضروری نیست  -ضرورتی
ندارد) پرداخته می شود .سپس با استفاده از فرمول زیر و جدول
الوشه برای تعیین حداقل ارزش شاخص نسبت روایی محتوی،
گوی های که نسبت آنها از ( 1/62طبق ارزیابی نظر  41نفر از اساتید)
باالتر بود حفظ گردید؛ که این بدین معناست که وجود گویه مربوطه
با سطح معناداری قابل قبولی )P > 1/10( ،در این ابزار ضروری و
مهم است (.)43

2

 −تعداد پاسخ ضروریهای هر آیتم
=

تعداد کل شرکت کنندگان

2
در شاخص روایی محتوا ،هدف تعیین تناسب ،وضوح ،ابهام و مرتبط
بودن گویهها با هدف تحقیق از دیدگاه متخصصین میباشد .جهت
تعیین شاخص روایی محتوا سؤاالت در اختیار  41نفر از اساتید رشته
پرستاری و مامایی قرار داده شد و نظرات تخصصی آنان در خصوص
مربوط بودن ،واضح بودن و ساده بودن هر گویه در یک طیف لیکرت 1
قسمتی مورد ارزیابی قرار گرفت؛ و سپس با توجه به فرمول زیر ،شاخص
روایی محتوایی هر گویه و سپس شاخص روایی محتوایی کل پرسشنامه
محاسبه گردید.
تعداد متخصصینی که به امتیاز گویه  9یا  1داده اند

= CVI

تعداد کل متخصصین
روایی سازه رابطه یک وسیله اندازه گیری را با پیشینه تئوریک و یا
قضایای تئوریک بحث میکند؛ به عبارت دقیقتر اعتبار سازهای ،این
سؤال را مطرح میکند که تا چه حد یک وسیله اندازهگیری منعکس
کننده قضایای تئوریک است؛ هر چقدر این انعکاس باالتر باشد از اعتبار
سازه ای باالتری برخوردارخواهد بود .جهت تعیین اعتبار سازه ،از تحلیل
عاملی اکتشافی استفاده شد .بدین منظور پرسشنامه ،بین 211
دانشجوی رشته پرستاری و مامایی (بصورت تمام شماری) توزیع گردید.
تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل عاملهای اصلی (lanicnirP
 )sirPnA toeioimiCو با استفاده از چرخش واریماکس انجام
پذیرفت .در مطالعات مختلف نسبتهای متفاوتی را برای حجم نمونه
الزم جهت تحلیل عاملی بیان داشتهاند .در این رابطه حداقل نسبت
آزمودنیها به متغیرها در مطالعات مختلف از  9به  41 ،4به  40 ،4به
 4یا  21به  4گزارش شده است ( .)21 ,43با توجه به تعداد گویههای
وارد شده جهت انجام تحلیل عامل اکتشافی ( 41گویه) ،حجم نمونه
مورد مطالعه با در نظر گرفتن حداکثر نسبت آزمودنی به متغیر ( 41به
 )4تعداد  211نمونه کفایت مینمود ،که با توجه به روش نمونه گیری
به صورت سرشماری تعداد  211نمونه وارد مطالعه شدند .جهت
اطمینان از کفایت حجم نمونه مورد مطالعهKMO: Kaiser-( ،
 )Meyer-Oilskinنیز انجام شد که مقدار شاخص مذکور  1/321در
سطح معناداری ( )P > 1/1114بدست آمد ،بنابراین کفایت و قابلیت
دادهها برای انجام تحلیل عامل مورد تأیید قرار گرفت .جهت تعیین
ثبات درونی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ،برای هر حیطه و
همچنین کل پرسشنامه استفاده گردیده است .ثبات پرسشنامه با انجام
آزمون -بازآزمون بررسی شد .به این صورت که پرسشنامه دو بار با
فاصله  4هفته توسط  21نفر از گروه هدف تکمیل گردید .ضریب
همبستگی درونخوشه ای ( (ICC: INTRA CLASS
 CORRELATION COEFFICIENTبرای سه زیرمقیاس وکل
پرسشنامه محاسبه شد ICC .بین دو آزمون  1/3یا بیشتر نشان دهنده
ثبات رضایت بخش میباشد ( .)24پس از اخذ مجوزهای قانونی الزم از
معاونت پژوهشی و اخذ کد اخالق از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 ،IR.BPUMS.REC.1395.61گردآوری دادهها با مراجعه
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از طریق تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید .شاخص  KMOو
آزمون بارتلت کفایت و قابلیت دادهها برای انجام تحلیل عامل را مورد
تأیید قرار داد .آزمون کیزر مایر اولکین برای تست کفایت حجم نمونه
مناسب بود ( .)KMO = 1/321همچنین تست بارتلت مناسب بودن
انجام تحلیل عامل اکتشافی را نیز تأیید کرد (معناداری در سطح کمتر
از  1/1114با استفاده از روش چرخش واریماکس در تحلیل عامل
اکتشافی بار عاملی باالتر از  1/1برای هر گویه مناسب در نظر گرفته
شد (جدول .)2
نتایج تحلیل عامل اکتشافی در بر گیرنده مقدارویژه اولیه ،مقدار ویژه
عوامل استخراجی بدون چرخش و مقدار ویژه عوامل استخراجی با
چرخش بود .در این مطالعه با مالک قرار دادن مقادیر ویژه بزرگتر از
 ،4سه عامل انگیزش دانشجویان از انتخاب رشته تحصیلی با توان پیش
گویی  00درصد استخراج و انتخاب شدند (جدول .)9

مستقیم پژوهشگر در کالسهای مورد نظر ،انجام گردید .پژوهشگر پس
از بیان اهداف پژوهش ،داوطلبانه بودن شرکت در مطالعه و حفظ
محرمانه بودن اطالعات ،از کلیه دانشجویان عالقه مند به شرکت در
مطالعه دعوت به همکاری نمود .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم
افزار  SPSSنسخه  43استفاده شد.

یافتهها
در فرایند روایی صوری نتایج بدست آمده از طریق محاسبه شاخص
تأثیر آیتم نشان داد که امتیاز تأثیر همه آیتمها بیشتر از یک و نیم بوده
است؛ بنابراین همه گویه ها برای تعیین بررسی روایی محتوی مناسب
بودند .نتایج حاصل از روایی محتوی با محاسبه  CVRو  CVIبه
ترتیب  1/3و  1/34محاسبه گردید (جدول .)4
در این مرحله نیز تمامی گویه ها از حداقل امتیاز الزم برای انجام روایی
سازه برخوردار بودند؛ لذا از تمامی  41گویه به منظور انجام روایی سازه

جدول  :1مقادیر اولیه  CVRو  CVIسؤاالت پرسشنامه انگیزه دانشجویان مامایی و پرستاری از انتخاب رشته تحصیلی
گویه

شماره

انگیزه من از انتخاب رشته پرستاری /مامایی راهی برای انجام خدمت نوع دوستانه است.

1

CVR
4

CVI
1/3

2

انگیزه من از انتخاب رشته پرستاری /مامایی به دلیل عالقه به فعالیتهای بیمارستانی است.

4

4

3

انگیزه من از انتخاب رشته پرستاری /مامایی به دلیل امکان تکامل بیشتر شخصیت در این رشته است.

4

1/3

4

انگیزه من از انتخاب رشته پرستاری /مامایی بخاطر عالقه شخصی به این رشته است.

4

4

5

انگیزه من از انتخاب رشته پرستاری /مامایی امکان پیشرفت و کسب موفقیت در این رشته است.

1/3

1/3

6

انگیزه من از انتخاب رشته پرستاری /مامایی بخاطر کسب شهرت است.

1/3

1/3

7

انگیزه من از انتخاب رشته پرستاری /مامایی بخاطر کسب رضایت الهی است.

4

1/3

8

انگیزه من از انتخاب رشته پرستاری /مامایی بخاطر عالقه مندی به تحصیل در محل زندگی والدین است.

4

4

9

انگیزه من از انتخاب رشته پرستاری /مامایی بخاطر مصلحت اندیشی والدین و نزدیکان است.

4

4

11

انگیزه من از انتخاب رشته پرستاری /مامایی با توجه به نمره کنکور است.

1/3

1/3

11

انگیزه من از انتخاب رشته پرستاری /مامایی بخاطر اعتبار و منزلت اجتماعی شغل این شغل است.

1/6

1/3

12

انگیزه من از انتخاب رشته پرستاری /مامایی بخاطر صرفاٌ داشتن تحصیالت دانشگاهی است.

4

4

13

انگیزه من از انتخاب رشته پرستاری /مامایی بخاطر با توجه به نیاز جامعه است.

1/6

1/3

14

انگیزه من از انتخاب رشته پرستاری /مامایی بخاطر داشتن بازار کار بیشتر این رشته میباشد.

4

4

1/34

1/3

کل

جدول  :2آزمون بارتلت و شاخص  KMOبرای بررسی کفایت نمونه
KMO
آزمون بارتلت

1/321
337/221

کای دو

34

درجه آزادی

1/111

معناداری

جدول  :3اشتراک اولیه و استخراجی تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه ارزیابی انگیزش دانشجویان از انتخاب رشته تحصیلی
کل واریانس تبیین شده در روایی سازه
عامل

مقدار ویژه عوامل استخراحی بدون دوران

ارزش ویژه

مقدار ویژه عوامل استخراجی یا چرخش

درصد تراکمی

درصد واریانس

کل

درصد تجمعی

درصد واریانس

کل

درصد تراکمی

درصد واریانس

کل

21/23

21/23

2/31

92/36

92/36

1/64

92/36

92/36

1/64

2

11/41

43/31

2/77

16/71

49/77

4/32

16/71

49/77

4/32

3

00/02

40/12

2/46

00/02

3/73

4/29

00/02

3/73

4/29

1

Extraction Method: Principal Component Analysis
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پوالدی و همکاران

جدول  :4ماتریس عاملی چرخش یافته با روش تحلیل مؤلفههای اصلی و چرخش واریماکس پس از انجام تحلیل عامل اکتشافی
عامل ها

گویه ها
1
انگیزه من از انتخاب رشته پرستاری /مامایی بخاطر با توجه به نیاز جامعه است.

1/729.

انگیزه من از انتخاب رشته پرستاری /مامایی امکان پیشرفت و کسب موفقیت در این رشته است.

1/660

انگیزه من از انتخاب رشته پرستاری /مامایی بخاطر داشتن بازار کار بیشتر این رشته میباشد.

1/036

انگیزه من از انتخاب رشته پرستاری /مامایی بخاطر اعتبار و منزلت اجتماعی شغل این شغل است.

1/032

انگیزه من از انتخاب رشته پرستاری /مامایی بخاطر عالقه شخصی به این رشته است.

1/006.

انگیزه من از انتخاب رشته پرستاری /مامایی بخاطر کسب شهرت است.

1/000

انگیزه من از انتخاب رشته پرستاری /مامایی به دلیل عالقه به فعالیتهای بیمارستانی است.

1/013

انگیزه من از انتخاب رشته پرستاری /مامایی راهی برای انجام خدمت نوع دوستانه است.

2

.
1/311

انگیزه من از انتخاب رشته پرستاری /مامایی بخاطر کسب رضایت الهی است.

1/637.

انگیزه من از انتخاب رشته پرستاری /مامایی به دلیل امکان تکامل بیشتر شخصیت در این رشته است.

1/674

.

3

انگیزه من از انتخاب رشته پرستاری /مامایی بخاطر صرفاٌ داشتن تحصیالت دانشگاهی است.

1/714.
1/631

انگیزه من از انتخاب رشته پرستاری /مامایی بخاطر مصلحت اندیشی والدین و نزدیکان است.

.

انگیزه من از انتخاب رشته پرستاری /مامایی با توجه به نمره کنکور است.

1/611

انگیزه من از انتخاب رشته پرستاری /مامایی بخاطر عالقه مندی به تحصیل در محل زندگی والدین است.

.

1/034

جدول  :5ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه انگیزه دانشجویان مامایی و پرستاری از انتخاب رشته تحصیلی
ابعاد انگیزش

تعداد عبارات

ضریب آلفای کرونباخ

انگیزش مادی

7

1/632

انگیزش معنوی

9

1/709

انگیزش اجتماعی

1

1/602

پرسشنامه کل

41

1/7

پرسشنامه عوامل انگیزش تحصیلی در مقیاس لیکرت  0گزینهای
(خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم وخیلی کم) و حداقل امتیاز  4و حد اکثر
امتیاز  0برای هرگویه ،حداقل امتیاز کل پرسشنامه  41و حد اکثر امتیاز
کل پرسشنامه  71خواهد بود .به منظور تعیین محاسبه فاصله نرم
مقیاس چهار طبقهای پرسشنامه انگیزش دانشجویان به منظور تعیین
کیفیت سطوح از فرمول ذیل استفاده شد (.)22

براساس نتایج بدست آمده از اجرای تحلیل عاملی با چرخش واریماکس،
کلیه سؤاالت پرسشنامه با احراز حداقل بار عاملی  1/0مورد ارزیابی قرار
گرفتند .در نهایت پرسشنامه نهایی با  41سؤال در قالب  9عامل استخراج
شد .عامل اول با  7گویه ،عامل دوم با  9گویه و عامل سوم با  1گویه استخراج
گردید .عامل اول با مقدار ویژه  1/64شامل  7گویه بود که بار عاملی آنها از
حداقل  1/013تا حد اکثر  1/729متغیر بود .عامل دوم با مقدار ویژه 4/32
و تعداد  9گویه با بار عاملی بین  1/674تا  1/3و عامل سوم با مقدار ویژه
 ،4/29شامل  1گویه با بار عاملی بین  1/034تا  1/714در نوسان بود (جدول
 .)9بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی انجام یافته بر روی  41گویه،
تعداد  41گویه تأیید و ابعاد انگیزشی در  9عامل قرار گرفتند که عامل اول
با  7گویه تحت عنوان " انگیزش مادی" ،عامل دوم با  9گویه تحت عنوان"
انگیزش معنوی " ،عامل سوم با  1گویه ،تحت عنوان " انگیزش اجتماعی
" ،نامگذاری شدند (جدول .)1
پایایی درونی نسخه نهایی پرسشنامه با  41گویه و محاسبه ضریب آلفای
کرونباخ  ،1/7از پایایی مطلوبی برخوردار است .پایایی درونی هر سه
حیطه پرسشنامه نیز مورد محاسبه گردید .عاملهای پرسشنامه از
حداقل آلفای کرونباخ  1/6و حداکثر  1/709از پایایی مطلوبی برخوردار
هستند (جدول .)0

پرسشنامه امتیاز کل حداکثر – پرسشنامه امتیاز کل حداقل
پرسشنامه سئواالت به گویی پاسخ طبقات تعداد

= مقیاس نرم فاصله

بدین ترتیب سطح انگیزش دانشجو در انتخاب رشته تحصیلی در یک
مقیاس لیکرت  0امتیازی در  1سطح ضعیف ( ،)41-23متوسط (-12
 ،)23خوب ( )12-06و خیلی خوب ( )06-71توصیف گردید .ضریب
همبستگی درونخوشه ای ( (ICCبرای سه زیرمقیاس وکل پرسشنامه
محاسبه شد ICC .سه زیر مقیاس و کل پرسشنامه باالی  1/3بدست
آمد که با توجه به این موضوع که  ICCبین دو آزمون  1/3یا بیشتر
نشاندهنده ثبات رضایت بخش میباشد ،این پرسشنامه از ثبات درونی
باالیی برخوردار است.
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جدول  :6همبستگی درون خوشهای بین نمرات آزمون و بازآزمون برای زیرمقیاسها و کل مقیاس
انگیزه مادی

ICC
1/334

دامنه اطمینان برای ICC

 P- valueبرای ICC

1/302-1/332

>1/114

انگیزه معنوی

1/371

1/391-1/331

>1/114

انگیزه اجتماعی

1/311

1/313-1/376

>1/114

انگیزه کل

1/332

1/301-1/331

>1/114

زیرمقیاس

بحث
اشارهای نشده است ( .)9در اهمیت روایی محتوای کمی بایستی اشاره
داشت؛ محقق بدنبال تعیین روایی محتوی با رویکرد کیفی ،بایستی به
ارزیابی مجدد روایی محتوای ابزار خود با رویکرد کمی بپردازد تا بتواند
ضرورت وجود گویه های پرسشنامه را از دیدگاه متخصصین در قالب
شاخص نسبت روایی محتوا ( )CVRو همچنین به تعیین تناسب،
وضوح ،ابهام و مرتبط بودن گویه ها با هدف تعیین دیدگاه متخصصین
در قالب شاخص ایندکس محتوا ( )CVIبپردازد ( .)43 ,47از دیگر
تفاوتهای مطالعه حاضر با مطالعه اسدزاده و همکاران ،عوامل انگیزش
دانشجویان از انتخاب رشته تحصیلی میباشد .در مطالعه حاضر  9عامل
مادی ،معنوی و اجتماعی تبیین کننده مفهوم نظری انگیزشهای
دانشجویان پرستاری و مامایی از انتخاب رشته تحصیلی خود میباشند.
در مطالعه اسدزاده و همکاران ،به دو عامل انگیزش درونی و بیرونی به
عنوان عوامل انگیزش دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی اشاره کرده
است؛ و این در حالی است که در مطالعه حاضر  9عامل مادی؛ معنوی
و اجتماعی استخراج گردید .در مطالعه عباس پور و همکاران ()4937
با عنوان بررسی انگیزه انتخاب رشته تحصیلی پرستاری توسط
دانشجویان پرستاری تربت حیدریه نیز از ابزار محقق ساختهای استفاده
شده است که بر خالف مطالعه حاضر هیچ گونه اشارهای به انجام روایی
صوری ،روایی محتوی و یا روایی سازه نشده است و صرفاّ به ذکر  0مورد
از دالیل انتخاب رشته همچون دالیل بشر دوستانه ،تبلیغ در مدرسه،
آگاهی از شرایط کاری ،سابقه خانوادگی آموزش بهداشتی و دیدگاه
خانواده پرداخته است ( .)1از نقاط قوت مطالعه حاضر محقق قبل از
انجام روایی صوری و محتوی به تدوین مفهوم انگیزش تحصیلی
دانشجویان از انتخاب رشته تحصیلی در قالب مروری بر متون و استفاده
از منابع و مستندات موجود داخلی و خارجی اقدام نموده است که این
تفاوت مطالعه حاضر با مطالعه عباس پور و همکاران میباشد که نقطه
قوت پژوهش حاضر را گزارش مینماید.
در مطالعه علیزاده و همکاران ( )4939با هدف تعیین عوامل مرتبط با
تمایل دانشجویان پزشکی در انتخاب رشته تخصصی از پرسشنامه
استاندارد ( )AHP: Analytic Hierarchy Processاستفاده شده
است .در این پرسشنامه عوامل مرتبط با انتخاب رشته تحصیلی در 1
بخش عوامل فردی ( 9گویه) ،عوامل شغلی ( 42گویه) ،عوامل اقتصادی
( 2گویه) و عوامل اجتماعی ( 9گویه) گزارش شده است .از وجوه
اشتراک پرسشنامه ( )AHPبا پرسشنامه عوامل انگیزشی انتخاب رشته
تحصیلی در مطالعه حاضر عوامل شغلی و اقتصادی است که در
پرسشنامه حاضر تحت عنوان انگیزشهای مادی به آن اشاره شده است؛
همچنین در مطالعه حاضر عوامل اجتماعی به عنوان بخشی از عوامل
انگیزشی انتخاب رشته تحصیلی اشاره شده است که در پرسشنامه

این پژوهش با هدف طراحی و رواسنجی پرسشنامه انگیزش دانشجویان
پرستاری و مامایی از انتخاب رشته تحصیلی به لحاظ تفاوت با سایر
مطالعات گذشته ( )41 ,49 ,3 ,7یک نوآوری در ایران محسوب میشود.
در این مطالعه پرسشنامه انگیزش دانشجویان از انتخاب رشته تحصیلی
با  41گویه و  9عامل انگیزشی شامل :انگیزش مادی ،انگیزش معنوی
و انگیزش اجتماعی استخراج گردید .بر اساس یافتههای این مطالعه،
ابزار طراحی شده از روایی و پایایی مناسب جهت سنجش انگیزش
دانشجویان از انتخاب رشته تحصیلی برخوردار است .نظر به اینکه روایی
به هدف طراحی یک ابزار اشاره مینماید؛ بالواقع آزمونی دارای روایی
است که از کفایت الزم برای اندازه گیری موضوع مورد مطالعه برخوردار
باشد؛ در حالی که ارائه اطالعات کافی در زمینه روایی و پایایی ابزار
موضوعی است که در برخی از مطالعات داخلی انجام شده در زمینه
انگیزش دانشجویان پرستاری و مامایی به آن اشارهای نشده است (,7
)41 ,49 ,3؛ این مهم از نقاط قوت پژوهش حاضر میباشد ،بطوری که
در مطالعه انجام شده توسط دلیر و همکاران در سال  4937که به
بررسی انگیزه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی مشهد پرداخته،
پایایی درونی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ  1/3گزارش
گردیده ،ولی اطالعات مرتبط با نحوه انجام و میزان نسبت و شاخص
روایی ابزار ارائه نگردیده است ( .)3این موضوع در مطالعه مقطعی انجام
شده توسط عابدیان و همکاران ( ،)4933بر روی  493دانشجوی ترم
اول دانشگاههای دولتی مازندران نیز به چشم میخورد ( .)7در مطالعه
دلیر و همکاران انگیزه دانشجویان از انتخاب رشته در دو بعد درونی (1
گویه) و بیرونی ( 6گویه) مورد بررسی قرار گرفته است .درحالیکه در
طراحی ابزار مطالعه حاضر به  9بعد مهم انگیزه (مادی ،معنوی و
اجتماعی) در انتخاب رشته دانشجویان توجه گردیده و عوامل مربوط به
انگیزه بیرونی در دو بعد انگیزه مادی و انگیزه اجتماعی به طور دقیق و
جداگانه مورد بررسی قرار گرفته ،حتی در مورد گویه ای چون عالقه به
فعالیتهای بیمارستانی که در مطالعه حاضر پس از تحلیل عاملی به
عنوان انگیزه مادی مورد تأیید قرار گرفت ،در مطالعه دلیر و همکاران
به عنوان انگیزهای درونی یاد شده که در صورت انجام تحلیل عاملی و
عدم تأیید گویه در بعد حاضر ،صحت نتایج پژوهش با مشکل مواجه
میگردد ،همچنین گویه نمره کنکور دانشجویان در انگیزه انتخاب رشته
را شامل نمیشود  ،درحالیکه گویه مذکور به عنوان گویه ای تاثیرگذار
در انگیزه اجتماعی دانشجویان در مطالعه حاضر مورد بررسی قرار گرفته
است .در مطالعه اسدزاده و همکاران ( )4931با هدف تعیین انگیزه
دانشجویان پرستاری نسبت به انتخاب رشته تحصیلی خود ،از
پرسشنامه محقق ساختهای استفاده شده است که روایی محتوای انجام
شده صرفاّ از نوع کیفی است و به روایی محتوای کمی پرسشنامه
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 AHPنیز مورد بررسی قرار گرفته است .از دیگر مزایای پرسشنامه
تدوین شده در پژوهش حاضر ،استخراج عوامل معنوی انگیزشی است
که در پرسشنامه  AHPبه آن اشارهای نشده است و این از مزایای
بکارگیری پرسشنامه حاضر در فرهنگ بومی کشورمان با زیر
ساختهای مذهبی میباشد؛ چرا که ابزار طراحی شده بایستی متناسب
و هماهنگ با زبان و فرهنگ جامعه مورد نظر باشد ( .)41همچنین
بایستی اشاره داشت؛ در پرسشنامه  AHPبه روایی صوری ،روایی
محتوی و یا روایی سازه با توجه به ذکر عوامل انگیزشی انتخاب رشته
تحصیلی هیچ اشارهای نشده است .در مطالعه علیزاده و همکاران
( )4934با هدف تعیین انگیزه انتخاب رشته مامایی و عوامل مرتبط با
آن در دانشجویان مامایی دانشگاه آزاد اسالمی رشت ،از پرسشنامه
محقق ساختهای استفاده شده است که شامل  24گویه میباشد .در
مطالعه مذکور جهت انجام روایی پرسشنامه صرفاً از روایی کیفی محتوی
استفاده شده است و به بخش کمی روایی محتوای پرسشنامه اشارهای
نشده است .همچنین از دیگر محدودیتهای مطالعه فوق عدم انجام
روایی سازه پرسشنامه مذکور بوده است؛ به گونهای که نویسنده را به
منظور گزارش عوامل ایجاد کننده انگیزش انتخاب رشته تحصیلی در
دانشجویان دچار محدودیت نموده است ()49؛ در صورتی که در مطالعه
حاضر با انجام روایی محتوای کمی و همچنین روایی سازه نویسنده
سعی بر کاهش محدودیتهای مطالعات گذشته نموده است .چنین
موردی در مطالعه ارفعی و همکاران نیز مشهود است؛ به گونهای که از
پرسشنامه محقق ساختهای با  44گویه استفاده شده است که تنها به
ذکر انجام روایی محتوای کیفی پرداخته است و هیچ گونه اشارهای به
فرآیند تبیین مفهوم و همچنین روایی صوری ،روایی محتوی و یا روایی
سازه نداشته است ( .)29در مطالعه  Zysbergو همکاران ( )2110با
هدف تعیین عوامل انتخاب رشته تحصیلی در دانشجویان پرستاری از
پرسشنامه محقق ساختهای استفاده شد که شامل  24گویه میباشد؛
که روایی صوری و روایی محتوی و روایی سازه آن انجام شده است.
نتایج تحلیل عاملی در مطالعه مذکور گویای دو دسته از عوامل رفاهی
و عوامل بقاء به عنوان عوامل انگیزشی دانشجویان در انتخاب رشته
تحصیلی میباشد .در مطالعه حاضر به این دو دسته از عوامل تحت
عنوان عوامل مادی و عوامل اجتماعی اشاره شده است و عالوه بر آن به
عوامل معنوی نیز اشاره شده است ( .)3در مطالعه  Kosgerigluو
همکاران ( )2113با هدف تعیین انگیزش دانشجویان پرستاری و مامایی
از پرسشنامه محقق ساختهای استفاده شد که دارای  9عامل انگیزشی
شامل انگیزش درونی و عامل انگیزشی منفی و عامل انگیزشی بیرونی
با  21گویه میباشد .از نقاط قوت پرسشنامه مذکور به نسبت مطالعه

حاضر اشاره به عوامل انگیزشی منفی در انتخاب رشته تحصیلی میباشد
()40؛ که در مطالعه به آن اشارهای نشده است .نقطه قوت مطالعه مذکور
میتواند راه گشای مطالعات آینده در خصوص بررسی عوامل کاهش
انگیزشی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی باشد.

نتیجه گیری
در مطالعه حاضر تالش شد هم زمان با طراحی ابزاری معتبر جهت
سنجش انگیزه دانشجویان پرستاری و مامایی از انتخاب رشته تحصیلی
خود ،با بیان اطالعات کافی در خصوص فرایند ارزیابی روایی و پایایی
ابزار ،خواننده از وضعیت کیفیت اعتبار ابزار طراحی شده و چگونگی
ارزیابی آن آگاهی یابد .همچنین نتایج مطالعه نشان داد پرسشنامه
طراحی شده دارای ویژگیهای روانسنجی مطلوبی میباشد و از
اس تحکام و اعتبار الزم جهت تعیین عوامل انگیزشی دانشجویان
پرستاری و مامایی از انتخاب رشته تحصیلی خود برخوردار میباشد و
قابلیت بکارگیری توسط سایر دانشکدههای پرستاری و مامایی را دارا
میباشد .همچنین پرسشنامه حاضر متناسب با فرهنگ ایرانی ،از راحتی
و قابلیت فهم مطلوبی ،جهت سنجش انگیزش تحصیلی دانشجویان در
عرصه داخل کشوری برخوردار میباشد .با توجه به مزایای موجود در
طراحی پرسشنامه استخراج شده بایستی بیان کرد که پژوهش حاضر
نیز همانند سایر مطالعات دیگر با محدودیتهایی همراه بوده است .از
جمله محدودیتهای موجود ،محدود بودن متون انگیزشهای تحصیلی
دانشجویی میباشد؛ که این موضوع میتوانست بر تبیین دقیق مفهوم
انگیزش تحصیلی دانشجویان تأثیر گذارد؛ لذا پیشنهاد میشود جهت
کاهش چنین محدودیتی مطالعات دیگری به شیوه کیفی جهت تبیین
دقیقتر مفهوم انگیزش تحصیلی دانشجویان به منظورگردآوری گویه
های کاملتری در تدوین پرسشنامه انگیزش انتخاب رشته انجام گیرد.

سپاسگزاری
در نهایت از شورای محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر جهت
تصویب طرح مذکور در شورای تخصصی پژوهش و کمیته اخالق
پزشکی (تاریخ  4939/41/47به شماره  )7406و تمامی دانشجویان
دانشکده پرستاری و مامایی که ما را در انجام این طرح یاری نمودهاند،
نهایت تشکر و قدردانی را داریم.
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Abstract
Introduction: Motivation is important for many activities, such as learning. Having motivation,
especially about selection of a medical science discipline is a very sensitive subject, because it is
responsible for providing, maintaining, and promoting social health. Therefore, the goal of this study
was designing and assessing the psychometric properties of nursing and midwifery students’
motivation about choosing their field of study.
Methods: In this research, 204 nursing and midwifery students of the Bushehr Medical Science
University in the second semester of years 2014 and 2015, were selected using the available
sampling method. Waltz (2010) method was used for designing the questionnaire. The first copy of
the questionnaire was designed based on review of the literature. After face and content validity
confirmation of the questionnaire by 10 experts, exploratory factor analysis for construct validity
was performed. Internal consistency of the questionnaire was determined by calculating Cronbach's
coefficient. The SPSS version 18 software was used for analyzing the data.
Results: The first copy of the questionnaire was designed with 14 items on the psychometric process
and none of the items were excluded through face validity. The questionnaire with content validity
index of 0.91 and content validity ration of 0.9 had good validity. Based on exploratory factor
analysis, the final copy of the questionnaire had 14 items and motivation dimensions consisted of 3
factors, including material, spiritual and social aspects with predicting power of 0.55. The
questionnaire with Cronbach's coefficient of 0.7 had sufficient reliability.
Conclusions: Regarding better reliability and validity of the motivation questionnaire in nursing
and midwifery students to select their field of study, its use by researchers in this area is
recommended.
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