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چکیده
در این موقعیت موفق شوند، باید یادگیري مؤثر که دانشگاه یک موقعیت آموزش رسمی است و فراگیران براي این:و هدفمقدمه

. مرتبط استیلیتحصشرفتیو پيریادگیاست که با یچندوجهيساختار،یلیتحصزهیانگ،یآموزشدگاهیاز د. داشته باشند
بر ،اساسنیبر ا. وجود داردداريیخطر بهداشتی، رابطه معنپرهايبین وضعیت انگیزش تحصیلی دانشجویان با رفتارنیچنهم

.میبپردازانیعوامل مرتبط در دانشجویو برخیلیتحصزهیانگتیوضعیتا به بررسمیآن شد
بهداشت يهادانشکدهانیعوامل مرتبط در دانشجویو برخیلیتحصزهیانگیحاضر به بررسیلیتحل- یمطالعه مقطع:هاروش
ابزار . قرار گرفتندیساده انتخاب و مورد بررسیرت تصادفنفر به صو260. پراخته استرازیشیدانشگاه علوم پزشکهیو تغذ
وارد و با 19نسخه SPSSافزار شده به نرميگردآوريهاداده. اشدبیمAMSیلیتحصزشیانگاسیها مقدادهيآورجمع

.ر گرفتقرالیو تحلهیمورد تجزیو همبستگانسیوارزی، آنالt-testآزمون ،یفیآمار توصيهااستفاده از آزمون
،)33/4±07/1(یدرونزشینمره انگنیانگمی،)31/4±84/0(کننده در پژوهشافراد شرکتیلیتحصزشینمره انگنیانگیم:هایافته

و یرونیبمیتنظيهاطهیدر حیرونیبزشیانگنیتنها ب،مطالعهنایدر. بود) 83/2±47/1(یزشیانگبیو) 78/4±1(یرونیبزشانگی
05/0Pvalue(مشاهده شد يداریارتباط معنیمتأهل و رشته بهداشت عموتیکردن با وضعهمسان  <.(
يترست مطالعات گستردهايمطالعه، ضرورنیها در اطهیحهیباالتر از حد متوسط در کلیلیتحصزشیبا وجود انگ:گیرينتیجه
هرچه ییموجبات رشد و شکوفاقیطرنیتا بتوان از اردیپذصورتانیدانشجویلیتحصزهیعوامل مرتبط با انگییشناسانهیدر زم

.آنان را فراهم نمودشتریب
. عوامل مرتبطدانشگاه علوم پزشکی شیراز، ،انیدانشجو،یلیتحصزهیانگ:هاکلیدواژه

ژوهشیپ: نوع مقاله
14/5/96: پذیرش مقاله11/5/96: اصالح نهایی13/4/96:دریافت مقاله

دانشگاه علوم هیدانشکده بهداشت و تغذانیعوامل مرتبط با آن در دانشجویو برخیلیتحصزهیانگ. پور افروزی،  صداقت زهرا، حاجیعلیحونیجی، خانمیمرزدانخواهی، منصوردیسیکشف:ارجاع
.43-51):2(4؛ 1396.یتوسعه در آموزش پزشکيراهبردها. رازیشیپزشک

مقدمه
: عامل4ثیر أتتی که تحت اي است ذاانگیزش، پدیده

، )وضعیت درونی(، مزاج )محرك بیرونی(موقعیت 
ابزار و دستیابی (و ابزار ) منظور و گرایش(هدف 

به اهداف ها براي دستیابیانسان. قرار دارد) به هدف
. کنندمیها و غرایز خود، انگیزش الزم را کسب و نیاز

با این انگیزه، افراد تحرك الزم براي به پایان
آمیز یک تکلیف، رسیدن به هدف رساندن موفقیت

یا دستیابی به درجه معینی از شایستگی در کار 
کنند تا بتوانند موفقیت الزم را در خود را دنبال می

). 1(امر یادگیري و پیشرفت تحصیلی کسب نمایند 
داشتن انگیزه براي انجام هر کاري توسط انسان 

ارادي انسان هاي یک از فعالیتالزم است و هیچ
از جمله این . دهدبدون داشتن انگیزه رخ نمی

ها یادگیري است که شاه راه اصلی آن داشتن فعالیت
از دیدگاه آموزشی انگیزه ساختاري ). 2(انگیزه است 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 d

sm
e.

hu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               1 / 9

https://dsme.hums.ac.ir/article-1-137-en.html


سید منصور کشفی و همکاراندر دانشجویان یلیتحصزهیانگ

1396دوم پاییز و زمستان شماره چهارمدوره ،یتوسعه در آموزش پزشکيمجله راهبردها44

چندوجهی است که با یادگیري و پیشرفت تحصیلی 
).3(مرتبط است 

گروه اصلی یعنی انگیزه 2نظران انگیزه را به صاحب
انگیزه درونی . کنندونی و بیرونی تقسیم میدر

جذابیت الزم را براي انجام یک فعالیت ایجاد کرده، در 
انگیزه بیرونی با هدف تأثیر حالی که فرد تحت 

).4(زند مستقلی به فعالیت خاصی دست می
که کاري را انگیزش تحصیلی تمایل فراگیر است به آن

لب غا. در قلمرو خاصی به خوبی انجام دهد
دهند، رفتارهایی که انگیزش تحصیلی را نشان می

پافشاري بر انجام تکالیف دشوار و : ند ازهستعبارت
کوشی یا کوشش در جهت یادگیري در حد سخت

. تسلط و انتخاب تکالیفی که به تالش نیاز دارد
بنابراین انگیزش پیشرفت تحصیلی یک حالت 

شود که شناختی است و هنگامی حاصل میروان
نسان خود را داراي کفایت الزم و خودمختاري ا

انگیزش تحصیلی بر تأثیر به دلیل . ادراك بداند
آموزان،پیشرفت تحصیلی و موفقیت دانش

شناسان به دنبال بررسی و شناسایی عوامل روان
.)5(مؤثر در انگیزش پیشرفت تحصیلی بودند 

هاي دهد که متغیرها نشان میهاي پژوهشیافته
خانوادگی، دانشگاهی و اجتماعی با این شخصیتی، 

تایج تحقیقات چنین نهم). 6(ها مرتبط است سازه
مختلف مؤید ارتبـاط بـین انگیـزه تحصـیلی و عوامــل 

همگــی فــردي و اجتمــاعی متعــددي اســت کــه
ثیرپذیري شدید انگیزه تحصیلی از این أحــاکی از ت

ــایج اساس ایــن نتبر؛ عوامل بوده است
خــانوادگی، دانشــگاهی و ، متغیرهــاي شخصــیتی

اجتماعی با سازه انگیزش پیشرفت تحصیلی مرتبط 
).7،8(باشندمی

بینی، اضطراب، صدمات انگیزشی باعث نوعی بد
افسردگی و از طرفی منجر به افت عملکرد تحصیلی 

آید طبیعی به نظر می.)1(در دانشجویان خواهد شد 
اي آیندهتأمین ي کسب شغل و که جوانان برا

جایی که از آن. شوندتر وارد دانشگاه میروشن
هاي رسمی و غیر رسمی از وجود درصد آمار

دهند، احتمال باالیی از بیکاري در کشور خبر می
عدم اشتغال به کار در رشته شغلی مرتبط با رشته 

تواند نگرانی اصلی دانشجویان باشد تحصیلی، می
)9(.

تواند با عوامل مختلفی مانند ها مینسانانگیزه ا
شرایط محیطی، منافع فراگیر از یادگیري، میزان 

از . ارتباط داشته باشد.... هزینه و فایده فراگیر و
لحاظ پرورشی، انگیزش هم هدف است و هم وسیله؛ 

نیاز یادگیري به عنوان مثال آمادگی ذهنی یک پیش
ي کامال آن بر یادگیرتأثیر آید و به حساب می

اگر دانشجویان نسبت به درسی . آشکار است
عالقه باشند، به توضیحات استاد توجه نخواهند بی

ها کرد و در نتیجه پیشرفت چندانی نصیب آن
مند نخواهد شد؛ اما اگر نسبت به مطلب درسی عالقه

باشند هم به توضیحات استاد توجه نموده و هم به 
ه مطلب زمینشتري دردنبال کسب اطالعات بی

ها پیشرفت زیادي نصیب آنخواهند رفت و درسی
.)6(خواهد شد

دانشگاه یک موقعیت آموزش رسمی است و 
فراگیران براي این که در این موقعیت موفق شوند، 

کلید یادگیري . باید یادگیري مؤثر داشته باشند
انگیزش تحصیلی عالوه بر . باشدانگیزش میثر ؤم

یشگیري در گرایش به تواند نقش پیادگیري، می
بین .)10(رفتارهاي پرخطر بهداشتی داشته باشد
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وضعیت انگیزش تحصیلی دانشجویان با رفتارهاي پر 
با .)11(وجود داردداريیخطر بهداشتی، رابطه معن

و گذار ثیرأتگفت، نقش توجه به کلیه مطالب پیش
هاي مختلف بهداشتی در تامین و ارتقاي مهم رشته

د، خالء موجود در انگیزش دانشجویان سالمت افرا
چنین انجام تحقیقات اندك در این زمینه، و هم

و به بررسی انگیزه تحصیلیمطالعه حاضر را که 
پردازد، در این زمینه میگذار ثیرأتبرخی عوامل 

مهم و قابل توجه نموده است و از این رهگذر 
توان با تعیین میزان انگیزه تحصیلی و عوامل می

بر آن، پیشنهادات و راهکارهایی را در رگذار ثیأت
جهت ارتقاء انگیزه این گروه و انجام مداخالتی در 

. داده یاراعوامل تأثیرگذار بر آن 

هاروش
انگیزه تحلیلی حاضر به بررسی - مطالعه مقطعی

تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان 
نشکده دانشجویان داکلیه،جامعه پژوهش. پرداخت

بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
نفر از آنان با استفاده از فرمول 260که بودند

تعیین، به صورت تصادفی ساده 
. انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند

اشتغال به تحصیل ،معیار ورود افراد به مطالعه
آوري اطالعات بود و موارد عدم در زمان جمع

به شرکت در مطالعه یا تکمیل ناقص یا تمایل
. ها از مطالعه خارج شدندنامهناصحیح پرسش

عدمواطالعاتمحرمانگیبارابطهدرافرادبه
هیاراتوضیحاتیخانوادگینامونامذکربهنیاز

هانمونهآگاهانهرضایتفرمتکمیلازپسوگردید

،هاادهديآورجمعابزار.گرفتندقراربررسیمورد
Academic Motivation(یلیتحصزشیانگاسیمق

Scale(شامل یکیاطالعات دموگرافستیلچکو
.بود... تأهل وتیوضع،یلیسن، رشته تحص

1992در سال AMSیلیتحصزشیانگاسیمق
زشیانگنوعصیبه منظور تشختوسط والراند

آموزان از زبان دانشوانیدانشجویلیتحص
دراست؛شدهترجمهیسیانگلفرانسه به زبان

ازپس1382سالدرشهریاري و همکارانایران
آزمودنینفر838رويبررااسیمقنیاترجمه،

شرایطبارامقیاسها،آنبررسینتایج،کرداجرا
منطبقایرانیيجامعهفرهنگیهايتفاوتو

پایاییسنجشمنظوربهچنینهمهاآن. ساخت
بازآزماییآزمونودرونیتگیهمبسضرایبمقیاس

هامقیاسخردهازیکهردرکهکردندمحاسبهرا
ازحاکیکهبود77/0ازباالترمواردغالبدر

سه بعد ،حاضراسیمق).12(استمقیاسپایایی
یرونیبزهیانگ،یدرونزهیانگیعنیزشیانگیاصل
نیا. دهدیقرار میرا مورد بررسیزشیانگیو ب

ها آنيتا3است که اسیمقریز7يراآزمون دا
دانستن، حرکت در (یدرونزشیمربوط به بعد انگ

تا مربوط به 3،)و تجربه محركشرفتیجهت پ
و یفکنهمسان کردن، درون(یرونیبزشیبعد انگ

بعدبهمربوطاسیرمقیزکیو ) یرونیبمیتنظ
يدارایلیتحصزشیانگاسیمق.استیزشیانگیب

اسیرمقیعبارت به هر ز4واستعبارت 18
. دارداختصاص

واستیخودگزارشابزارکیآزموننیا
از يادرجه7کرتیلاسیمقکیدردیبایآزمودن

ازکیمشخص سازد که هر7=تا کامال2=اصال
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بهيورفتنلیذکر شده تا چه حد دليهاعبارت
.هستنددانشگاهایمدرسه

نسخه SPSSرم افزار آوري شده به نهاي گردداده
هاي آمار وارد گردیده و با استفاده از آزمون19

، آنالیز واریانس و t-testتوصیفی، آزمون 
.همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

هایافته
نتایج نشان داد میانگین نمره انگیزش تحصیلی افراد 

، میانگین نمره )31/4± 84/0(کننده در پژوهششرکت
) 78/4± 1(انگیزش بیرونی، )33/4± 07/1(درونیانگیزش

خصوصیات اولیه . بود) 83/2± 47/1(انگیزشیو بی
. نشان داده شده است1بیماران در جدول 

ها بیش از کنندگانی که سن آنبخش عمده شرکت
سال بود، در رشته علوم تغذیه مشغول به 21

001/0Pvalue()درصد6/26(تحصیل بودند  <( .
کنندگان در هر دو چنین بخش عمده شرکتمه

) سال21سال و کمتر از 21باالتر از (گروه سنی 
باالتر هاي سنی در گروهدرصد7/75(مجرد بودند 

هاي سنی در گروهدرصد 78سال در مقایسه با 21از 
.)=10/0Pvalue،سال21کمتر از 

، در گروه سنی )دانستن(میانگین نمره انگیزش درونی 
و در گروه سنی بیشتر ) 80/4±28/1(سال 21ر از کمت
17/0Pvalue(بود، )58/4±29/1(سال21از  =( .

در گروه )کردنهمسان(بیرونیانگیزشمیانگین نمره
در08/5±33/1(بودبیشترسال21سنی کمتر از 

81/4±30/1بامقایسهدرسال21ازکمترسنیگروه
10/0Pvalueسال21ازباالترسنیگروهدر =(

در گروه سنی ) تنطیم بیرونی(میانگین انگیزش بیرونی 
در مقایسه با 45/4±12/1(سال بیشتر بود 21کمتر از 

سال21در گروه سنی باالتر از ) 23/1±32/4(
)41/0Pvalue انگیزشی در گروه سنی میانگین بی). =

گروه در )85/2±47/1(سال بیشتر بود 21باالتر از 
در ،)60/2±47/1(سال در مقایسه با21سنی باالتر از 

میانگین . )Pvalue= 16/0(سال،21گروه سنی کمتر از 
21در گروه سنی باالتر از ) فکنیدرون(انگیزش بیرونی 
±13/1(در مقایسه با )27/4±29/1(سال بیشتر بود

. )Pvalue=74/0(، سال21در گروه سنی کمتر از )22/4
حرکت به سمت (چنین میانگین انگیزش درونی هم

سال بیشتر بود 21در گروه سنی باالتر از ) پیشرفت
سال در 21در گروه سنی باالتر از )28/1±06/4(

سال 21در گروه سنی کمتر )97/3±26/1(مقایسه با 
)57/0Pvalue متغیره، بین بر اساس نتایج آنالیز تک). =

با رشته ) در جهت پیشرفتحرکت(انگیزش درونی 
داري رابطه معنی،سنتحصیلی و وضعیت تأهل و

سن و وضعیت بین ). Pvalue<05/0(مشاهده نشد 
داري را رابطه معنی) دانستن(تأهل با انگیزش درونی 

. )Pvalue<05/0(مشاهده نشد
کنندگانی که در رشته بهداشت بین آن دسته از شرکت

ودند با انگیزش درونی عمومی مشغول به تحصیل ب
01/0Pvalue(داري مشاهده شدرابطه معنی) دانستن( =.(

با سن، وضعیت ) تجربه محرك(بین انگیزش درونی 
داري دیده نشد تحصیلی رابطه معنیو رشته تأهل 

)05/0>Pvalue(.داري بین از سوي دیگر رابطه معنی
009/0Pvalue(تأهل وضعیت  و دانشجویان )=
همسان (داشت عمومی با انگیزش بیرونی رشته به

طبق نتایج حاصل ).>001/0Pvalue(دیده شد ) کردن
و رشته تحصیلی تأهل از پژوهش بین سن، وضعیت 

داري رابطه معنی) فکنیدرون(با انگیزش بیرونی 
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انگیزش بیرونی ).Pvalue<05/0(مشاهده نشد
03/0Pvalue(تأهل با وضعیت ) تنظیم بیرونی( و )=

> 001/0Pvalue(دانشجویان رشته بهداشت عمومی

). 2جدول (داري را نشان داد رابطه معنی)

21و بیشتر از 21کنندگان در دو گروه سنی کمتر از خصوصیات اولیه شرکت: 1جدول
و رابطه آن با انگیزش دانشجویان

Pvalueدرصد)21>سن(فراوانی )21<سن(فراوانی متغیر

رشته تحصیلی

27%)16(36)%33(بهداشت عمومی

001/0<
36%)3/21(25)%9/22(بهداشت محیط
39%)3/21(17)%6/15(ايبهداشت حرفه

44%)26(29)%6/26(تغذیه

128%)7/75(85)%78(مجردهلأوضعیت ت
28/0

40%)7/23(19)%4/17(هلأمت
58/417/0±80/429/1±28/1)دانستن(انگیزش درونی 
06/457/0±97/328/1±26/1)حرکت در جهت پیشرفت (انگیزش درونی 
08/483/0±05/433/1±26/1)تجربه محرك(انگیزش درونی 
81/410/0±08/530/1±33/1)همسان کردن(انگیزش بیرونی 
27/474/0±22/429/1±13/1)فکنیدرون(انگیزش بیرونی 

32/441/0±45/423/1±12/1)تنظیم بیرونی(رونی انگیزش بی
85/216/0±60/247/1±47/1انگیزشیبی

با سایر متغیرهاي تحت مطالعه) تنظیم بیرونی(رابطه بین انگیزش بیرونی : 2جدول
CIPvalueمتغیر

>35/0001/0–15/1بهداشت عمومیرشته تحصیلی

23/0- 15/0–64/0بهداشت محیط

59/0- 30/0–52/0ايبهداشت حرفه

مجردهلأتوضعیت 

02/003/0–72/0هلأمت

19/0- 01/0–08/0سن

گیري و نتیجهبحث
تحصیلی وقتی در نظام آموزشی، مشکالتی همچون افت

انگیزه یادگیرنده، به عنوان یکی از علل دهد، ازرخ می
اسپالدینگ انگیزش را کهطوريبهشودمهم آن یاد می

که ازللند مکبه نقل از برهانی. داندکلید یادگیري می
باشد، پیشتازان تحقیق در زمینه انگیزش پیشرفت می

اي، وابسته به سطح آینده هر جامعهکه کندبیان می
آموزان آن جامعه استدانشانگیزش پیشرفت فعلی

؛ نظر به اهمیت این موضوع در پیشرفت و مؤثر )13(
بودن دانشجویان، مطالعه حاضر به بررسی وضعیت 
انگیزش تحصیلی و برخی از عوامل مرتبط با آن 

.پرداخته است
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خود «انگیزش تحصیلی در این تحقیق، بر مبناي نظریه 
توسط دسی، اسکوارتز و کهشود میتعریف» تعیینی
بندي دسی و طبقهنظامدر.شده استه یاراریان 

گیري انگیزشی قرار همکاران افراد، در سه جهت
با گیري انگیزش بیرونی، افرادافراد با جهت: گیرندمی

در . گیري انگیزش درونی و افراد بدون انگیزهجهت
دیگر عوامل بیرونی و افرادافراد با انگیزش بیرونی،

هاي یريگاي در ایجاد رفتار و تصمیمنندهکنقش تعیین
گیري انگیزش بنابراین، افراد با جهتنندکآنان ایفا می

ز به تکلیف و احساس رضایت، از کجاي تمربه بیرونی 
پاداش یا تنبیه اجتماعی انجام خوب آن در انتظار نوعی

فایده استبیاین افراد یک عمل؛ کوشش براي هستند
)13.(

در این مطالعه باالترین میانگین نمره مربوط به
انگیزش بیرونی و کمترین میانگین نمره مربوط به 

نتایج و همکارانرمضانیدر مطالعه. انگیزشی بودبی
، )84/61± 67/10(نشان داد میانگین بعد انگیزه درونی 

انگیزگی و بی) 71/57±61/10(انگیزه بیرونی 
و ایزدي در مطالعه). 14(بود )49/5±77/11(

دانشجویاننگیزه تحصیلی درمیانگین نمره اهمکاران 
هاي هوشبري، اتاق عمل، علوم ترم دو رشته

اي، آزمایشگاهی، بهداشت عمومی و حرفه
پزشکی پرستاري و مامایی، پزشکی و دندان

)343/5±83/0(دانشگاه علوم پزشکی گلستان
و مقیمیانهاي مطالعهاساس یافتهبر). 15(بود 

رفت تحصیلی میانیگین نمره انگیزش پیشکریمی
پرستاري دانشگاه آزاد اسالمی در دانشجویان

در بررسی ). 16(بود )1/35±7/11(نجف آباد
میانگین نمره انگیزش و همکاران روشن میالنی 

و میانگین نمره انگیزش ) 2/48±8/6(بیرونی

دانشجویان پزشکی دانشگاه ) 1/46± 7(دورنی
مطالعهرد). 17(گزارش گردید علوم پزشکی ارومیه 

از دانشجویان درصد 4/32و همکارانمظلومی
از وضعیت دانشگاه علوم پزشکی یزد و دانشگاه یزد 

که نتایج ) 11(انگیزشی متوسطی برخوردار بودند 
این مطالعات تا حدود زیادي با نتایج حاصل از 

و Miskelدر مطالعه. مطالعه حاضر همخوانی دارد
اي براي گونه انگیزهچنیمی از دانشجویان هیهمکاران 

.)18(تحصیل در دانشگاه نداشتند 
Gotfriedي طولی با ضمن یک مطالعهو همکاران

آموزاندانشبررسی انگیزش تحصیلی گروهی از
متوسطه، دریافتند که سطح میانگین تاابتداییمقطع

.)19(یابدانگیزش تحصیلی با افزایش سن کاهش می
Lumsdenدریج که کودکان رشد گوید به تنیز می

ها رو به کنند؛ شور و شعف یادگیري در آنمی
).20(گذارد نقصان می

حرکت در جهت (بین انگیزش درونی در این تحقیق
) فکنیدرون(و انگیزش بیرونی ) پیشرفت و تجربه محرك

با رشته تحصیلی، وضعیت تأهل و سن ارتباط 
دهد نتایج مطالعه نشان می.وجود نداشتداري یمعن

با وضعیت ) زیر مقیاس دانستن(درونیبین انگیزش 
که با نتایج .وجود نداردداري یمعنتأهل ارتباط 

و رمضانی ) 5(و همکاران حاصل از مطالعه روحی 
نتایج نشان داد .باشدهمخوان می) 14(و همکاران 

کنندگانی که در رشته بین آن دسته از شرکت
د با بهداشت عمومی مشغول به تحصیل بودن

داري مشاهده رابطه معنی) دانستن(انگیزش درونی 
شاید علت آن ماهیت انگیزشی بهداشت عمومی . شد

سالمت و ارتباط ملموس و تنگاتنگی که با مشکالت 
زیرا موضوع سالمت امري تجربی و ،دارد باشد
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.تر استقابل درك است و براي دانشجو قابل فهم
داري بین نیرابطه معهاي پژوهش نشان داد یافته

و دانشجویان رشته بهداشت وضعیت تأهل
وجود ) همسان کردن(عمومی با انگیزش بیرونی 

تنظیم (نی انگیزش بیرودر مطالعه حاضر دارد
و دانشجویان رشته با وضعیت تأهل) بیرونی

از .داري را نشان دادبهداشت عمومی رابطه معنی
نظر روانی، وضعیت تأهل روي هدفمندي و انگیزه 

تواند زندگی تأثیر مثبتی دارد که این امر می
.اي براي ایجاد انگیزش تحصیلی نیز باشدزمینه

که انگیزش تحصیلی دانشجویان اینبا وجود 
طبق نتایج این مطالعه از وضعیت نسبتا 
مطلوبی برخوردار است، باید اذعان نمود که 

کاهش هاي اخیر عواملی مانند در سال
آموزان با دانش، ورودهاي شغلیفرصت

ها به دلیل تر به دانشگاهضریب هوشی پایین
ها، به کارگیري مدرسان و افزایش ظرفیت آن

تجربه در مقاطع کارشناسی و اساتید کم
تکمیلی، کاهش ارزش اجتماعی تحصیالت

. اندمدرك تحصیلی نقش داشته

پیشنهادات
شود مطالعات بیشتري در این زمینه پیشنهاد می
ته و تمام فاکتورهاي دخیل در انگیزش صورت گرف

تحصیلی را شناسایی نموده و راهکارهاي افزایش سطح 
.انگیزه دانشجویان مورد ارزیابی قرار گیرد

هامحدودیت
به محدود شدن توانیپژوهش ميهاتیاز جمله محدود

اشاره هیجامعه پژوهش به دو دانشکده بهداشت و تغذ
ترعیها در سطح وسهشپژوگونهنیکرد؛ مطلوب است ا

عوامل ریمهم با ساریمتغنیارتباط اافتنیو به صورت 
يراهکارهاافتنیدر جهت ییهاو پژوهشرگذاریتأث

.ردیصورت پذانیدر دانشجوزهیانگشیبهبود و افزا
اريزسپاسگ
با یقاتیپژوهش حاضر به عنوان طرح تحقکهنینظر به ا

یاونت پژوهشمعيبا همکار4731شماره پرونده 
انجام گرفته است، رازیشیدانشگاه علوم پزشک

و تشکر ریمقاله مراتب تقدنیاسندگانینولهیوسنیبد
زیعزانیمعاونت محترم و دانشجونیخود را از ا

.دارندیماعالم هیدانشکده بهداشت و تغذ
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Abstract
Introduction: University is a formal education opportunity and because the students to be successful in
this position, they must have effective learning. In terms of training, motivation is a multi-faceted structure
that is associated with learning and academic achievement. Also there is a positive correlation between the
motivations of students with health risk behaviors. Accordingly, we decided to check the status of
educational motivation and some related factors in students.

Methods: This cross-sectional study examined the educational motivation and some related factors in
Health and Nutrition School in Shiraz University of Medical Sciences. 260 people were randomly selected
and studied. AMS is to collect data on academic motivation scale. Data collected entered to the software
spss-16 and by using the descriptive statistics, t-test, ANOVA and correlation were analyzed.

Results: The mean score of academic motivation of the participants in the study, 84/0 ± 31/4, the mean
intrinsic motivation 07/1 ± 33/4, external motivation 1 ± 78/4 and lack of motivation was 47/1 ± 83/2. In
this study, only between the external motivation in the area of external regulation and matched with
marital status and public health field was observed significant relationship (Pvalue < 0.05).

Conclusion: Despite academic motivation above average in all areas in this study, are necessary more
extensive studies to identify factors associated with academic motivation of students is done so as to thereby
provide their further growth and prosperity.
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