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گلستان
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.44-50صفحات93ستان و زمییزپادومشمارهاولدورپزشکیراهبردهاي توسعه در آموزش مجله 

دهیچک
هايمحیطدانشجویان دررفتاريمختلفهايجنبهبرتواندو میاستیادگیريدراساسیعواملازیکیانگیزه:و هدفمقدمه

درثرمؤعواملسایرهمچنینتحصیلی دانست وموفقیتدرمستقیماثردارايعاملتوان تنهاتحصیلی را میانگیزه. باشدمؤثرآموزشی
از آنجایی که انگیزه کلید یادگیري دانشجویان . کنندیماعمالدانشجویانتحصیلیبر روندتحصیلی،انگیزهطریقازراخودموفقیت اثرات

و شوندمیمحسوبملیسرمایهیکبلکهجامعه پزشکیايبرتنهانهسرمایهینترمهمپزشکیعلوميهارشتهو دانشجویان هست
جهتدرتالشگونههرلذا.شودمیمحسوبحرکتجهت دهندهعاملودانشجوهايفعالیتمحركنیرويبه عنوانیلیانگیزش تحص
ارتباط انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط تعیین باهدفاین پژوهش . بودخواهدیتبااهموثرؤمبسیارفراگیراندرمحرکهتقویت نیروي

.انجام شده استم پزشکی گلستانبا آن در دانشجویان دانشگاه علو
با 2،3،4دانشجو ترم 359در این مطالعه . انجام شده است92تحلیلی بوده که در سال - یفیتوصنوعازاین پژوهش:هاوشر

جهت تحلیل . ابزار مورد استفاده پرسشنامه انگیزه تحصیلی بوده که توسط دانشجویان تکمیل شد. روش سرشماري انتخاب شدند
نتایج پژوهش نشان داد که انگیزه تحصیلی دانشجویان در حد نسبتاً . ها از آزمون کراس کالوالیس و من ویتنی استفاده گردیدداده

.مطلوبی قرار داشت
به طوري که انگیزه .دار بودارتباط انگیزه تحصیلی با جنسیت دانشجویان و رشته تحصیلی دانشجویان از نظر آماري معنی:هایافته
و انگیزهعمومی و مامایی باالترینبهداشتهايرشتهو دانشجویان ) Pvalue=012/0(ی دانشجویان دختر باالتر از پسران تحصیل

عملکرد با افزایش انگیزه تحصیلی،). Pvalue=008/0(ترین انگیزه را داشتند هاي علوم آزمایشگاهی و بهداشت محیط پاییندانشجویان رشته
بین انگیزه تحصیلی با قومیت، سکونت، ). Pvalue=069/0(استدار ایافته است و این ارتباط از نظر آماري تقریباً معندانشجویان نیز افزایش 

).Pvalue<05/0(سطح سواد پدر و مادر ارتباط معناداري وجود نداشت
با وجود این بود؛مطلوببتاًنسمطالعهایندردانشجویانتحصیلیانگیزهکلنمرهوضعیت،هایافتهاساسبر:گیريتیجهن

که پزشکیعلومهايانگیزه تحصیلی پسران از دختران پایین تر بوده و باال بردن انگیزه تحصیلی در دانشجویان رشته
که باید هستموضوع بسیار مهمی ،شوندمیمحسوبملیسرمایهیکبلکهجامعه پزشکیايبرتنهانهسرمایهترینمهم

.ریزان و سیاستگزاران آموزشی قرار گیردمورد توجه برنامه
.انگیزه تحصیلی، دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی:هاکلیدواژه

یپژوهش:نوع مقاله
13/2/93: مقالهیرشپذ8/2/93: نهاییاصالح4/4/92:ریافت مقالهد

راهبردهاي توسعه در . گلستانیدانشگاه علوم پزشکیانعوامل مرتبط با آن در دانشجویو برخیلیتحصیزهط انگارتبا. یبافریکی، باحمديپور ناصر، تقوبهنام،یاللیباريصمد، جویزديا: ارجاع
.44-50): 2(1؛ 1393. آموزش پزشکی
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ایزدي و همکارانصمدارتباط انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن

: مقدمه
کند اي در جریان یادگیري بازي میانگیزه و عالقه نقش عمده

القه دهند که مورد عو معموالً افراد اموري را مورد توجه قرار می
تحصیل بیشتر هرچه انگیزه فرد براي آموختن و). 1(باشدهاآن

بیشتري را براي رسیدن به هـدف  زحمتورنج فعالیت و،باشد
اگــر یادگیرنــده داراي انگیــزه مــثالً. نهــایی متحمــل خواهــد شــد

توجـه خـوبی بـه درس خواهـد داشـت،     ،تحصیلی باالیی باشـد 
کنـد  آن سـعی مـی  بـر عـالوه  گیرد وتکالیف درسی را جدي می

آموزند یاد بگیرد اطالعاتی بیش از آنچه در کالس درس به او می
ـادگیري    ). 2( این نکته بر همگان روشن است که انگیـزش، کلیـد ی

آگاهی از این موضوع، نتیجه تجارب کالسی و . دانشجویان است
مشاهدات معلمان و مربیان است و تحقیقات صرفاً این حقیقت را 

ـاوتی دارنـد کـه عـده    دانشجویانی انگیزه. کندتأیید می اي هاي متف
ـتري دارنـد و بعضـی     براي تحصیل و کسب موفقیت انرژي بیش
ـیل دارنـد،    دیگر از دانشجویان تمایل کمتري نسبت به ادامه تحص

از ). 3(آورنـد نمیدستبهافراد موفقیتی گونهاینبدیهی است که 
گذارند ثیر میأتآنجائی که عوامل انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی

و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی با سـالمت کـل جامعـه    
هاي آموزشـی بایـد بـر تـالش     بدیهی است که نظام.ارتباط دارد

هاي مربوطه یعنی فراگیـر،  لفهؤخود در جهت ارتقاء آموزش و م
).4(افزایندبیفرادهنده و محیط و امکانات آموزشی 
ثیر آن در أثر بر آن و تؤمشناسایی انگیزه تحصیلی، عوامل 

ـا   یادگیري دانشجویان به اساتید کمک می- یند یاددهیآفر کنـد ت
ـاي آموزشـی خـود    ریـزي و اجـراي برنامـه   طرح، برنامـه در ه

ترین و بدیهی است که حتی غنی. هاي بهتري را بکار گیرندروش
ـناخت    دهیسازمانهاي آموزشی بهترین برنامه شـده بـدون ش

ـارایی الزم را  ؤنشجویان و عوامـل مـ  میزان انگیزه دا ثر در آن ک
ـاي راهورود بـه دانشـگاه از   ). 4(نخواهند داشت  ـاگون بـر   ه گون

ـیالت  توانایی. زندگی شخص تأثیر دارد هایی که هر فرد با تحص
هاي اجتماعی و فکـري  کند، نتایج اقتصادي و بهرهعالی کسب می

.)5(گیري هستنداز جمله دالیل مثبت این تصمیم
ـام  ) 6(و همکاران Maxwellدر تحقیقی که  در استرالیا انج

ـاالتر از    داده تـرین مهـم اند، دستیابی به بهترین شـغل و درآمـد ب
آموزان براي ورود بـه دانشـگاه گـزارش شـده     هاي دانشانگیزه
.است

در بین ) 4(و همکاران نتایج پژوهش روشنی میالنی 
نظر انگیزه ازدادنشانرومیهدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ا

تحصیلی، اکثر دانشجویان داراي انگیزه متوسط تا خوب بودند و 

همچنین انگیزش تحصیلی با معدل کل ارتباط مستقیم و 
با اشاره ) 7(نظري و عصاره نظري به نقل از . داري داشتمعنی

هاي هوشی دراي که در خصوص نقش نظریهبه مطالعه
هاي یادگیري در کشور فرانسه انجام شده است، اذعان موقعیت

عامل دیگري که به ،دارد که به جز مشکالت مدرسه و هوشمی
مطالعه تاج . شود، فقدان انگیزه استشکست تحصیلی منجر می

هاي ورود به رشته بررسی انگیزهباهدف) 8(کی و همکارانش 
زنجان نشان داد داروسازي در دانشجویان دانشکده داروسازي

داشتن فرصت شغلی زیاد و عالقه به ساخت دارو و کسب 
ترین انگیزه در انتخاب رشته داروسازي موقعیت اجتماعی مهم

بود و کمترین تأثیر در انتخاب رشته، توصیه دوستان و توصیه 
دانشجویان پسر . خانواده و کار در بیمارستان اعالم شده است

عیت اجتماعی را بیش از کسب موقعوامل کسب درآمد و
. دانشجویان دختر در انتخاب رشته خود دخالت داده بودند

هاي ورود بررسی انگیزههدفبا) 9(و همکارانمطالعه رواقی
نشان داد دستیابی به موقعیت اجتماعی و پزشکیدندانبه رشته 

هاي دانشجویان از انتخاب انگیزهترینمهمخدمت به جامعه 
. هستیپزشکدندانرشته 

مقایسه دانشجویان دو جنس نشان داد دانشجویان پسر به 
عامل درآمد هنگام انتخاب رشته و دانشجویان دختر به 

شناخت انگیزه .هاي والدین توجه بیشتري داشتندتوصیه
ریزي و تواند در برنامهتحصیلی و عوامل مؤثر بر آن، می

. ه باشندسزایی داشته هاي متولیان آموزش نقش بگیريتصمیم
ضرورت شناخت انگیزه در دانشجویان و درجه ارتباط آن با 

گیري عوامل مختلف، پژوهشگر را بر آن داشت ضمن اندازه
انگیزه تحصیلی دانشجویان، رابطه آن را با عوامل مرتبط تعیین 

.نماید

:هاروش
مقطعی با رویکرد - اياین مطالعه یک مطالعه مشاهده

جامعه آماري در این پژوهش شامل . هستتحلیلی - توصیفی
اتاق عمل،(دانشجویان دختر و پسر در مقطع کارشناسی پیوسته

هداشت عمومی و بهداشت محیط،بهوشبري،علوم آزمایشگاهی،
بود که در پزشکیدندانو پزشکی و )پرستاري و مامایی

. به تحصیل اشتغال داشتند91- 92نیمسال دوم سال تحصیلی
به صورت سرشماري وارد 4و3و 2ترم کلیه دانشجویان 

ها را به طور کامل دانشجو پرسشنامه359مطالعه شدند که 
تکمیل نمودند و تعدادي از دانشجویان در پر نمودن پرسشنامه 
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و همکارانایزديصمدارتباط انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن

ها از دو پرسشنامه آوري دادهبراي جمع. همکاري نکردند
پرسشنامه شامل دو بخش بود؛ بخش اول . استفاده شد

سن، وضعیت (ویان از قبیلجناختی دانشمشخصات جمعیت ش
رشته، تحصیالت والدین و تأهل، جنسیت، محل سکونت، شغل،

داد و در بخش دوم جهت بررسی انگیزش را تشکیل می) معدل
Academicتحصیلیتحصیلی دانشجویان از مقیاس انگیزش 

Motivation Scale) (28این پرسشنامه شامل . استفاده گردید
بود ) از کامالً مخالف تا کامالً موافق(تایی 7لیکرت با طیف سؤال

دهنده انگیزه تحصیلی باالي فرد پاسخگو و نمرات باالتر نشان
به عنوان 7به عنوان کامالً نامطلوب و امتیاز 1و امتیاز هست

نامطلوب، (چهار حالت 1- 7و در بین اعداد هستکامالً مطلوب 
روایی . در نظر گرفته شد) طلوبتقریباً نامطلوب، تقریباً مطلوب، م

یید أو پایایی این پرسشنامه در مطالعات خارج از کشور مورد ت
پایایی ) 11(و در ایران در مطالعه بحرانی ) 10(قرار گرفته است

آن به روش بازآزمایی به فاصله دو هفته و ثبات درونی با 
اخ آلفاي کرونب. محاسبه گردیده است) =r/730(محاسبه آلفاي 

و ورود آوريجمعبعد از . محاسبه گردید88/0کل مقیاس 
، به دلیل نرمال 16نسخه SPSSافزار آماريها در نرمداده

ناپارامتریک من ویتنی و کراس هايآزمونها از نبودن داده
به Pvalue>05/0. شدکالوالیس براي تجزیه و تحلیل استفاده

.شوده میعنوان سطح معناداري در نظر گرفت

:هایافته
و 07/20±36/1میانگین و انحراف معیار سن دانشجویان 

. تعداد دانشجویان دختر سه برابر دانشجویان پسر بوده است
.اندغیرخوابگاهی بوده%7/40دانشجویان خوابگاهی و 8/58%

فراوانی و درصد افراد نمونه بر حسب دانشکده نشان داده است 
دانشکده %7/33نه از دانشکده پرستاري،افراد نمو%2/21که 

دانشکده پزشکی و %22دانشکده بهداشت،%8/14پیراپزشکی،
انگیزه . اندبودهپزشکیدنداناز دانشجویان دانشکده 4/8%

. تحصیلی کلی دانشجویان در حد نسبتاً مطلوبی قرار داشت
ارتباط انگیزه تحصیلی با جنسیت دانشجویان و رشته تحصیلی 

به طوري که انگیزه .دار بودویان از نظر آماري معنیدانشج
و ) Pvalue=012/0(تحصیلی دانشجویان دختر باالتر از پسران 

هاي بهداشت عمومی و مامایی باالترین انگیزه دانشجویان رشته
هاي علوم آزمایشگاهی و بهداشت محیط و دانشجویان رشته

با افزایش انگیزه ). Pvalue=008/0(ترین انگیزه را داشتندپایین

تحصیلی، عملکرد دانشجویان نیز افزایش یافته است و این ارتباط 
بین انگیزه ). Pvalue=069/0(از نظر آماري تقریباً معنادار است 

، سکونت)Pvalue=59/0(تحصیلی با قومیت
)9/0=Pvalue(،سطح سواد پدر)76/0=Pvalue( و مادر
)9/0=Pvalue ( بین انگیزه . معناداري وجود نداشتارتباط

تحصیلی با قومیت اگرچه ارتباط معناداري مشاهده نشد ولی 
دانشجویان فارس از انگیزه تحصیلی باالتري نسبت به ترکمن و 

با وجود اینکه بین سطح سواد . برخوردار بودندهاقومیتسایر 
مادر و سطح سواد پدر ارتباط معناداري وجود نداشت ولی 

،طح سواد مادر کاردانی و پدر کارشناسی بودسانی که دانشجوی
.انگیزه باالتري نسبت به دانشجویان دیگر داشتند

توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار نمرات افراد - 1جدول 
در انگیزه تحصیلی دانشگاه

انحراف معیارمیانگینتعدادمتغیر
359343/583/0انگیزه تحصیلی

انگیزه شدهگزارشPvalueد بر اساس شومشاهده می
تحصیلی دو جنس زن و مرد از لحاظ آماري بسیار معنادار 

).Pvalue=012/0(هست
بررسی اثرگذاري جنسیت بر میزان انگیزه تحصیلی - 2جدول 

با استفاده از آزمون ناپارامتریک من ویتنی
P-valueدرصدتعدادجنس

8730/24012/0زن
27169/75مرد

دهد نشان میشدهگزارشP Valueو 3بر اساس جدول 
هاي مختلف از لحاظ آماري بسیار انگیزه تحصیلی در بین رشته

).P Value=008/0(هست معنادار 
میزان انگیزه تحصیلی بر حسب رشته با استفاده از - 3جدول 

آزمون ناپارامتریک کراسکال والیس 
Pvalueدرصدتعدادرشته

360/10ایشگاهیعلوم آزم

008/0

496/13اتاق عمل
399/10هوشبري

221/6بهداشت محیط
288/7بهداشت عمومی

414/11پرستاري
357/9مامایی

7922پزشکی
304/8پزشکیدندان
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:گیريبحث و نتیجه
با توجه به آنکه هدف از مطالعه بررسی انگیزه تحصیلی و 

نتایج مطالعه حاضر نشان داد ،بط بوده استبرخی عوامل مرت
بود؛ این نتیجه انگیزه تحصیلی دانشجویان در حد نسبتاً مطلوب

و روشن میالنی،)12(و گندمیفربا نتایج پژوهش تمنایی
تحصیلی که بیانگر انگیزه) 13(و روحی و آسایش) 4(همکاران

کلی بین انگیزه. خوانی داردهم،بودمطلوب در دانشجویان
و دانشجویان با جنسیت ارتباط معناداري وجود داشت

دانشجویان دختر از انگیزه باالتري نسبت به دانشجویان پسر 
،)4(و همکاران برخوردار بودند که در مطالعات روشن میالنی 

و ، محمدي روزبهانی )14(و همکارانیوسفی) 11(بحرانی
این تفاوت ) 16(ب ایوو) 15(، راجرز و همکاران)5(طارمی 

و همکارانانگیزشی گزارش شده است ولی با مطالعه مولوي
بین انگیزه . خوانی نداردهم) 18(و روحی و حسینی) 17(

تحصیلی با رشته دانشجویان ارتباط معناداري وجود داشت و 
دانشجویان بهداشت عمومی و مامایی انگیزه باالتر و دانشجویان 

تري داشتند که محیط انگیزه پایینعلوم آزمایشگاهی و بهداشت
انگیزه باال در دانشجویان مامایی در مطالعه آسایش و روحی

هاي ما در این مطالعه مطابقت دارد ولی با تقریباً با یافته) 13(
که بین انگیزه تحصیلی ) 18(پژوهش روحی و حسینیهايیافته

. نیستهمسو ،با جنسیت و رشته تحصیلی تفاوتی وجود نداشت
در مطالعه حاضر بین انگیزه و عملکرد تحصیلی ارتباط معناداري 

قبلی تحقیقاتوجود داشت که با نتایج بسیاري از 
نتایج مطالعه حاضر نشان . هستهمسو )4،14،16،19،20،21،22(

داد بین انگیزه تحصیلی با سطح تحصیالت والدین ارتباط 
) 17(مکارانو ههاي مولويمعناداري وجود نداشت که با یافته

همسو است و بین انگیزه تحصیلی با سکونت و قومیت هم 
ارتباط معناداري مشاهده نگردید که در مطالعات مشابه به این

.اي نشده استمتغیرها اشاره
ها، وضعیت نمره کل انگیزه تحصیلی بر اساس یافته

محقق دیدگاهدانشجویان در این مطالعه نسبتاً مطلوب بود؛ از 
سبتاً مطلوب در دانشجویان علوم پزشکی شاید به دلیل انگیزه ن

ساز براي دانشجویان هاي پولاطمینان از آینده شغلی و رشته
شود انگیزه تحصیلی علوم پزشکی باشد و پیشنهاد می

علوم پزشکی با دانشجویان غیرعلومهايدانشگاهدانشجویان 
.مقایسه شودپزشکی

تر بوده و باال بردن یینانگیزه تحصیلی پسران از دختران پا
هاي علوم پزشکی که رشتهدانشجویانانگیزه تحصیلی در 

اي جامعه پزشکی بلکه یک سرمایه رنه تنها بسرمایهترین مهم
که باید هستشوند موضوع بسیار مهمی ملی محسوب می
.آموزشی قرار گیردسیاستگزارانریزان و مورد توجه برنامه

:سپاسگزاري
نامه دانشجویی کارشناسی ارشد اصل پایاناین مطالعه ح

1058704ریزي آموزشی دانشگاه مازندران با شماره برنامه
ه در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه کهست

صورت طرح تحقیقاتی با شماره ه علوم پزشکی گلستان ب
از . مورد تصویب قرار گرفت9/7/92در تاریخ 92070926

فناوري دانشگاه علوم پزشکی گلستان و معاونت تحقیقات و
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی براي حمایت مالی و 

ن و همچنین از دانشجویان عزیز که در این مطالعه آمعنوي 
.شودقدردانی می،مشارکت داشتند
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Original Article
Abstract

Introduction: Motivation is one of the major factors in learning that can affect on
various aspects of the students behavior in an educational environments. Academic
Motivation can be just causes a direct effect on academic achievement and other
effective factors in success act their effects through academic motivation on the
students to apply. Since motivation is the key of students learning and medical
students are the most important capital of not only for the medical community but are
a national asset and academic motivation is as the driving force of students activities
and Managing director moves so any attempt to strengthen the students would be the
most effective and important. This study aims to determine the relationship between
academic motivation and associated factors of the Golestan University of Medical
Sciences students.

Methods: This descriptive - analytical research was done in 2013. In this study 359
students of 2,3,4 semesters were selected by Method Census. Academic Motivation
ques tionnaire was completed by the students. For Analysing of data was used Mann-
Whitney and cross Kalvalys test.

Results: Results showed that academic motivation of students was at good level.
There was a significant relation Between students motivation with gender and field of
students female students were more motivated than male students (Pvalue =0.012)
and students of Public Health and Midwifery had higher motivation and students of
Environmental Health and Laboratory Sciences had lower motivation
(Pvalue =0.008). There was significant relation between student’s motivation with
academic achievemen and this relationship is almost significant. There was no
significant relationship between academic motivation with ethnicity, residence, leve l
of father Pvalue>0.05 and mother education.

Conclusion: Based on the findings, the total number of students' motivation for this
study was relatively good, despite the motivation of boys to girls is lower, raising the
motivation of medical science students is very important that should be considered by
planners and policymakers.

Key words: Motivation, Students, University.
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