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 مقدمه 

نظام  هر جامعه، فرهنگی و سیاسی اقتصادي،ی، اجتماع توسعه زیربناي   

موفقیت در  مساله موفقیت یا فقدانکه  (۱) است جامعهتعلیم و تربیت آن 

هاي ترین دغدغهاز مهمخصوصا موفقیت تحصیلی دانشجویان امر تحصیل 

 (3) کمبود انگیزش به عنوان یکی از موانع بزرگ موفقیت (.2)باشد میآن 

-نتیجه و بیها بیترین و سودمندترین آموزشپرجاذبهباعث شده است تا 

موفقیت، با  شنگیزبه دلیل ارتباط موثر انیز شناسان روان .(4د )حاصل شو

 دانستهرا بیش از پیش ضروري  انگیزشیادگیري، مهارت و رفتار، توجه به 

در ارتباط با  هاي شخصیتیهاي فردي وویژگیتفاوتشناخت  بر و (5)

  .(6) انددانشجویان تاکید کردهانگیزش 

شود انگیزش به نیروي ایجادکننده، نگهدارنده و هدایت کننده رفتار گفته می

را در یادگیري فراگیران بسیار با اهمیت و حیاتی  شکلر نقش انگیز .(۷)

را ارائه داد که ترکیبی از مفاهیم و   ARCSدر این زمینه مدل داند ومی

بدون چهار عامل کند و تاکید می (8) هاي انگیزشی و ارادي استنظریه

واهد توجه )عالقه(، تناسب )ارتباط(، اطمینان و رضایت یادگیري انجام نخ

بر  فراگیرعالقه به محتواي آموزشی سبب تمرکز  شد. وي معتقد است

 فراگیرهاي  با نیازها و تجربه  آموزشی  يآموزش شده و در صورتی که محتوا

خواهد شد.  ويیادگیري بیشتر در نتیجه مرتبط باشد، سبب انگیزش و 

و  کسب موفقیت موثر بوده او ازدر اطمینان فراگیر سوابق و تجارب قبلی 

. مدل (9ها خواهد شد )از نتایج انجام فعالیت ويسبب افزایش رضایت 

هاي مختلف آموزشیِ بسیاري از کشورها براي حل انگیزشی کلر در زمینه

  (.۱0شود )ده میمشکالت آموزشی به کار بر

 هايویژگیاز دیگر عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی در ارتباط با انگیزش،  

. افزایش انگیزه مثبت در نتایج مطالعات انجام باشددانشجویان می  شخصیتی

-هاي آموزشی نشانه استفاده از مدل انگیزشی کلر در محیطشده در زمین

 .(۱۱موفقیت تحصیلی است )العاده نقش شخصیت در  ي اهمیت فوقدهنده

Costa Jr & McCrae هاي شخصیتی را مجموعه سازمان یافته و گیویژ

واحدي متشکل از خصوصیات نسبتا ثابت و پایدار که یک فرد را از فرد یا 

-اند. روانبندي کردهبه پنج عامل تقسیم  و  سازد تعریفایز میافراد دیگر متم

عوامل  ها ومحرك تحمل در فرد تواناییمیزان  رنجوري/ثبات احساسی: به

 به بیشتر که کسی است گراگرایی: بروناشاره دارد، برونگرایی/درون زاتنش

 گرادرون کهدرحالی است؛ مردم عالقمند و عینی چیزهاي خارج، دنیاي

 و به عالقه پذیري:است. تجربه دلبسته خود و احساسات افکار به بیشتر

- داللت دارد، توافق  جدید تجربیات و هاپدیده به فرد شیفتگی

-بودن/وظیفه دارد. باوجدان دیگران اشاره به احترام ذیري/سازگاري: بهپ

 تیارـبه عب .( ۱2) اره داردـفرد اش بودن ادـاعتم لـقاب  زانـمی اسی: بهـنش

 دسترسی آزاد                                                             مقاله پژوهشی اصیل

  هايح یکه ترج   یکه ممکن است نسبت به اشخاص  یمنف  هاييری که از سوگ  شودیسبب م   یزشی و انگ  یتی شخص   هايیژگ یو  سهیو مقا  ی آگاه  زمینه و هدف:  

  س ی و پرد  ی دانشکده پزشک  انیدر دانشجو  ی تیشخص  هايیژگی و و  زشیابعاد انگ   ي سهیش مقاپژوه   ن یلذا هدف ا  م؛یما دارند مطلع شو  هاي ح یمتفاوت با ترج

 بود.  رانیا ی دانشگاه علوم پزشک المللنیب

دانشگاه   هیمقطع علوم پا  یپزشک يدر رشته ل یشاغل به تحص  انیدانشجو هیشامل کل يآمار ياست. جامعه اي¬سهیمقا-ی پژوهش عل نیا روش بررسی: 

  ي انتخاب شدند. برا  اي خوشه اي طبقه صورت پژوهش به ي نمونه عنوانبه  ها نفر از آن 40۱بودند که تعداد  9۷-96 یل یدر سال تحص ران یا یعلوم پزشک 

  هاافته ی لیتحل  ي( برا MANOVA) رهی چند متغ انسیوار لی نئو استفاده شد. از آزمون تحل تیکلر و شخص زشی انگ هاياز پرسشنامه هاداده آوريجمع

 استفاده شد. 

 المللنی ب سیو پرد ی پزشک يدانشکده یپزشک انیدانشجو زش ی انگ هاي و مولفه  یتینشان داد که صفات شخص  ره یچند متغ  انس یوار  لیتحل ج ینتا ها: یافته

 (. F(9و39۱=)P  1/33>05/0ندارد )  داريتفاوت معنا گر ی کدیبا 

دانشگاه    الملل ن یب  س یو پرد  ی پزشک   ي در دو دانشکده  ی پزشک  ان یانتخاب دانشجو  ي ارهایرفت که معگ  جهی نت  توان می  آمده   دستبه  هايافتهیاز    گیری:  نتیجه

 جادیا کسانی ی آموزش هاي طیمح المللنی ب س یو پرد یپزشک ي توانسته است در دانشکده ران ی ا ی است و دانشگاه علوم پزشک کسانی ران ی ا ی علوم پزشک

 . دیانم

 ان یدانشجو ،یت یشخص های یژگیکلر، و  زشیانگ :واژگان کلیدی

 مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی 15 تا 9 صفحات ،98زمستان  ، 36شماره ،12 یدوره سراوانی و همکاران.

https://orcid.org/0000-0002-0939-5139
https://orcid.org/0000-0002-0869-3150
https://orcid.org/0000-0002-7975-0845
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 98، زمستان 36ی ، شماره12ی ی آموزش در علوم پزشكی، دورهی توسعه له مج

هاي جسمی، روانی و رفتاري است هاي شخصیتی، مجموعه ویژگیویژگی

رفتار در  بینیپیش و اجازه (۱3)سازد را از افراد دیگر متمایز میکه فرد 

  و ارتباط متقابلی با عوامل انگیزشی فرد دارد (۱4) دهدرا می معین شرایط

، در شناسایی ندتوامیافراد  یشخصیتهاي ویژگیآگاهی از لذا  (.۱5؛ ۱6)

  .(۱۷؛ ۱8) رفع مشکالت موثر باشد پیشگیري و

بررسی روابط متقابل انگیزه پیشرفت و  اند کهمطالعات نشان دادههمچنین 

هاي آموزشی، به حداکثر تر کردن برنامهعوامل شخصیتی در کاربردي

برقراري ارتباط منطقی بین دانشگاه   ورساندن موفقیت تحصیلی دانشجویان  

ضروري است که موجب کاهش پیامدهاي منفی فردي و  امريار و باز

جایگاه اجتماعی بعالوه،    (.۱9)  گرددالتحصیالن دانشگاهی میاجتماعی فارغ

از عوامل مهم انتخاب   ،رشته پزشکی و تلقین جامعه بر اهمیت رشته پزشکی

که باعث تقاضاي باال براي  (20)است  رشته پزشکی از سوي دانشجویان

ها مانند دانشگاه در این میان برخی دانشگاه  ر این رشته شده است.تحصیل د

الملل بین  اندازي پردیساقدام به راه  این تقاضاعلوم پزشکی ایران در پاسخ به  

پزشکی ي اند که شرایط پذیرش دانشجو در آن متفاوت با دانشکدههکرد

در انی که دانشجویار عمومی ایجاد شده است که و این باور در افکاست 

ها با دانشجویان پردازند از نظر برخی ویژگیالملل به تحصیل میپردیس بین

-اند متفاوتدانشکده پزشکی که از طریق آزمون سراسري وارد دانشگاه شده

و پرداخت هزینه از سوي دانشجویان ممکن است پیشرفت تحصیلی و  اند

طیر پزشکان ه وظیفه خبا توجه ب حت الشعاع قرار دهد. لذا  انگیزش آنان را ت

دانشجویان  شرایط متفاوت پذیرشو در نظر گرفتن  ،در درمان بیماران

مانند پرداخت هزینه  المللپزشکی در دانشکده پزشکی و پردیس بین

الملل که موجب ایجاد این باور در اذهان تحصیل از سوي دانشجویان بین

-پردیس بیندانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی و عمومی شده است که 

-ویژگیتحصیلی مانند    موفقیتتاثیرگذار بر    متغیرهايالملل از لحاظ برخی  

این محقق بر آن شد تا و انگیزش با یکدیگر تفاوت دارند،  یشخصیتهاي 

هاي شخصیتی ي ابعاد انگیزش کلر و ویژگیصرفا با هدف مقایسه  را  مطالعه

دانشگاه علوم لل المدر دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی و پردیس بین

استفاده و   يبا این امید که نتایج آن سندي بر ادامه دهد،پزشکی ایران انجام  

ي پزشکی در دانشکده  هاي پذیرش دانشجویان رشتهیا اصالح شاخص

 .مورد استفاده قرار گیردالملل دانشکده بینپزشکی و یا 

 

 بررسی روش
جامعه آماري  بود. يامقایسه-هاي علیپژوهش حاضر از نوع پژوهش    

مقطع علوم پایه دانشکده پزشکی و دانشکده   پزشکی  شامل کلیه دانشجویان

بود که  ۱396-۱39۷سال تحصیلی الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران دربین

دانشجویان مقطع علوم پایه دانشکده پزشکی و دانشکده نفر از  40۱ تعداد

صورت پژوهش به ينمونهان عنوبه الملل دانشگاه علوم پزشکی ایرانبین

پژوهشگر پس  به این ترتیب که  .اي انتخاب شدنداي خوشهگیري طبقهنمونه

و اطالع از تعداد  IR.IUMS.REC.1396.930542633از اخذ کد اخالق 

کالس از  9، المللهاي علوم پایه دانشکده پزشکی و پردیس بینکالس

 دف انتخاب کرد.به تصاالملل کالس از پردیس بین 3دانشکده پزشکی و 

محرمانه بودن سپس پژوهشگر با بیان اهداف پژوهش و اطمینان دادن از 

هاي تکمیل ها پرداخت و در ادامه پرسشنامهها، به توزیع پرسشنامهپاسخ

توسط ابزارهاي پژوهش، ها در این آوري دادهجمع آوري کرد.شده را جمع

 زیر انجام شد:

هاي شخصیتی از نئو: جهت بررسی ویژگی پرسشنامه ویژگی شخصیتی -۱

)فرم   NEO-Five Factor Inventory هاي شخصیتی نئوپرسشنامه ویژگی

استفاده شد. این پرسشنامه تهیه شده  Costa Jr & McCraeکوتاه( که توسط 

 ،ينژندروان)  گانه شخصیتعوامل پنج  که هر کدام ازسوال است    60حاوي

و باوجدان  يریپذتیمسئول، و بودن ریپذلد، يریپذانعطاف، ییگرابرون

اي لیکرت از )کامال گزینهبا مقیاس پنجسنجد و سوال می ۱2با  را (بودن

-شود. دامنه نمرات زیر مقیاس( امتیاز بندي می4=تا کامال موافقم  0=مخالفم

متغیر است. روایی مطالعه با روایی  60-48و  48-24و  24-۱2اي آن از ه

 براي ماه 3  فاصله به بازآزمون آزمون روش از استفاده با آن  محتواي و پایایی

 به شناسیوظیفه و پذیريانعطاف پذیري،توافق رنجورخویی،روان عوامل

  .(2۱) است آمده دستبه ۷9/0و  80/0، ۷5/0، 83/0ترتیب 

هاي انگیزش یادگیري مولفه: براي بررسی انگیزشی کلرپرسشنامه  -2

الملل دانشگاه علوم و پردیس بین پزشکیکده دانشدانشجویان پزشکی 

توسط  براساس مدل انگیزشی کلر کهپایا و روا  پرسشنامهپزشکی ایران از 

سلطانی عربشاهی و همکاران تهیه شده بود استفاده گردید. این پرسشنامه 

اي از درجه 5ر براساس طیف لیکرت محو 4سوال است که با  20داراي 

کامال موافقم تا کامال مخالف امتیازبندي شده و  روایی آن با روایی محتواي 

و همسانی    (r=0.89,p=0.001)روز و با    ۱0و پایایی آن با بازآزمون به فاصله  

براي تحلیل   (.22)تایید گردیده است  83/0درونی آن با آلفاي کرونباخ با 

هاي مورد سنجش در این سه دو گروه در شاخصش و مقایهاي پژوهداده

( براي MANOVAمطالعه، ابتدا نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره )

هاي مورد سنجش در شاخصهاي دو گروه معنادار بودن تفاوت میانگین

هاي واریانس هاي برابري ماتریسبررسی قرار گرفت. براي بررسی مفروضه

هاي دو گروه در متغیرهاي وابسته از آزمون واریانس کوواریانس و همگنی

باکس و لون استفاده شد. نتایج آزمون باکس نشان داد هیچ نوع تخطی جدي 

 یانس وجود نداردروا-هاي کوواریانساز مفروضه برابري ماتریس

(05/0<P ،098/۱=F ,  655/35 =Mبه منظور بررسی نرمال بودن )باکس .

ه شد که نتایج حاکی از نرمال وف اسمینروف استفادها از آزمون کلموگرداده

ها در بین متغیرها (. پیش فرض همگنی واریانسP  >05/0ها بود )بودن داده

ن لون حکایت از برقراري این از طریق آزمون لون بررسی شد. نتایج آزمو

 (.P<05/0هاي انگیزشی داشت )پیش فرض در صفات شخصیتی و مولفه

در تمام متغیرها جمعیت   بررسی وضعیت همتاسازياز آزمون خی دو جهت  

بود که نشان از   05/0شناختی استفاده شد و سطح معنی داري بیشتر از 

 افزارنرم ها، ازداده تحلیل و تجزیه همتاسازي دو گروه بود. جهت

۱0 

http://edcbmj.ir/article-1-448-fa.pdf
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 05/0ها خطا جهت انجام کلیه آزموناستفاده شد.  20 نسخه  SPSSآماري

 نظر گرفته شد.  درصد( در 95اطمینان  )سطح

 

 هایافته
%( ورودي   4/3۷نفر )  ۱50نفر افراد تحت مطالعه، تعداد    40۱از مجموع      

 ۱00و تعداد    ۱395%( نفر ورودي سال    ۷/3۷نفر )  ۱5۱و تعداد    ۱394سال  

بودند. مشخصات دموگرافیک گروه تحت   ۱396%( ورودي سال    9/24نفر )

ل سکونت و وضعیت شغلی مطالعه که شامل جنسیت، وضعیت تأهل، مح

انشجویان پزشکی مقطع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی ایران در مادر در د

دهد که بیشترین ( نشان داده شده است. این جدول نشان می۱جدول شماره )

الملل را دانشجویان زن افراد تحت مطالعه در هر دو دانشکده پزشکی و بین

رانی با تحصیالت کاردانی و مجرد تشکیل داده بودند که داراي ماد

 بودند. ناسیکارش

 

 توزیع فراوانی دانشجویان پزشكی تحت مطالعه بر حسب مشخصات دموگرافیک :1جدول 

 متغیر 

 نوع دانشكده

 متغیر 

 نوع دانشكده

 جمع المللبین پزشكی جمع المللبین پزشكی

 تعداد

 )درصد( 

 تعداد

 )درصد( 

 تعداد

 )درصد( 

 تعداد

 )درصد( 

 تعداد

 )درصد( 

 تعداد

 )درصد( 

 جنسیت

 زن 
۱۷۷ 

(0/56) 

58 

(2/68) 

235 

(6/58) 

محل 

 سکونت

 تهران
۱29 

(0/4۱) 

5۷ 

(۱/6۷) 

۱86 

(5/46) 

 مرد
۱39 

(0/44) 

2۷ 

(8/3۱) 

۱66 

(4/4۱) 

غیر  

 تهران

۱86 

(0/59) 

28 

(9/32) 

2۱4 

(5/53) 

 مجموع
3۱6 

(0/۱00) 

85 

(0/۱00) 

40۱ 

(0/۱00) 
 مجموع

3۱5 

(0/۱00) 

85 

(0/۱00) 

400 

(0/۱00) 

وضعیت  

 تاهل

 مجرد
309 

(8/9۷) 

8۱ 

(3/95) 

390 

(3/9۷) 
وضعیت 

شغلی 

 مادر

 شاغل
۱52 

(0/50) 

55 

(۷/64) 

20۷ 

(2/53) 

 متاهل 
۷ 

(2/2) 

4 

(۷/4) 

۱۱ 

(۷/2) 
 دارخانه

۱52 

(0/50) 

30 

(3/35) 

۱82 

(8/46) 

 مجموع
3۱6 

(0/۱00) 

85 

(0/۱00) 

40۱ 

(0/۱00) 
 مجموع

304 

(0/۱00) 

85 

(0/۱00) 

389 

(0/۱00) 

 

شخصیت را در بین دانشجویان  هايمولفه  میانگین و انحراف معیار  (2)  جدول

دهد الملل نشان میپزشکی و پردیس بین پزشکی مقطع علوم پایه دانشکده

دانشجویان پزشکی مقطع ي باوجدان بودن از نظر میانگین در بین مولفه که

  باشد.اي غالب میالملل مولفهبین  شکی و پردیسدانشکده پز  هر دو  پایه  علوم

 

 الملل در دانشجویان پزشكی تحت مطالعههای شخصیت در سطح دانشكده پزشكی و بینمولفه  میانگین و انحراف معیار :2جدول 

 مجموع المللبین پزشكی های شخصیت مولفه 

 ( معیار انحراف) یانگینم تعداد ( معیار انحراف) یانگینم تعداد ( )انحراف معیار یانگینم تعداد

 03/2۱ 3۱6 رنجوری روان

(۷54/۷) 

85 ۷2/2۱ 

(902/۷) 

40۱ ۱8/2۱ 

(۷80/۷) 

 ۷0/28 3۱6 پذیری تجربه

(865/6) 

85 64/29 

(۱68/۷) 

40۱ 90/28 

(932/6) 

 48/2۷ 3۱6 گراییبرون

(3۷3/5) 

85 6۷/2۷ 

(۱32/6) 

40۱ 52/2۷ 

(535/5) 

 50/29 3۱6 پذیری توافق

(۷38/5) 

85 4۱/30 

(6۷۱/6) 

40۱ 69/29 

(95۱/5) 

 ۱0/32 3۱6 بودنباوجدان

(963/6) 

85 ۱3/33 

(93۷/۷) 

40۱ 32/32 

(۱82/۷) 
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هاي انگیزش کلر شود، از بین مولفهمشاهده می (3) طور که در جدولهمان

در کل دانشجویان پزشکی تحت مطالعه بیشترین میانگین )و انحراف معیار( 

باشد که این مولفه در بین می (444/3)و 8۷/20 مربوط به رضایت

  باشد.الملل غالب میدانشجویان هر دو دانشکده پزشکی و پردیس بین

 

 الملل در دانشجویان پزشكی تحت مطالعههای انگیزش کلر در سطح دانشكده پزشكی و بینمولفه  میانگین و انحراف معیار :3جدول 

 هایمولفه 

 انگیزش کلر

 مجموع لالملبین پزشكی

 یانگینم تعداد

 (معیار انحراف)

 یانگینم تعداد

 (معیار انحراف)

 یانگینم تعداد

 (معیار انحراف)

 23/۱9 3۱6 توجه

(880/3) 

85 3۱/۱9 

(024/4) 

40۱ 25/۱9 

(906/3) 

 ۷0/20 3۱6 ارتباط

(688/3) 

85 ۱9/2۱ 

(096/3) 

40۱ 80/20 

(5۷3/3) 

 04/۱9 3۱6 اعتماد

(8۷6/3) 

85 ۷4/۱8 

(۷33/3) 

40۱ 98/۱8 

(844/3) 

 ۷4/20 3۱6 رضایت

(656/3) 

85 35/2۱ 

(458/2) 

40۱ 8۷/20 

(444/3) 

 

 

 
 

 متغیرها خطی ترکیب در متغیري چند واریانس آزمون تحلیل نتایج : 4جدول

آزادی  یدرجه  F ارزش آزمون 

 فرض

 یدرجه 

 آزادی خطا

P ضریب اتا 

 03/0 2۱9/0 39۱ 9 33/۱ 03/0. اثرپیالیی  گروه

 03/0 2۱9/0 39۱ 9 33/۱ 03/0 المبدای ویلكز

 03/0 2۱9/0 39۱ 9 33/۱ 03/0 اثر هتلینگ 

 03/0 2۱9/0 39۱ 9 33/۱ 03/0 ترین ریشه رویبزرگ

 
هاي اصلی آزمون مانوا، و عدم تخطی جدي در پیش بعد از تایید مفروضه

پژوهش   هاي آن، این آزمون براي بررسی تفاوت دو گروه در متغیرهايفرض

 انجام شد.

آزمون واریانس شود نتیجه مشاهده می (4)طور که در جدول همان

 P>05/0متغیري حاکی از آن است که هر چهار آماره یعنی اثر پیالیی )چند

 P>05/0(، اثر هتلینگ )=33/۱Fو  P>05/0(، المبداي ویلکز )=33/۱Fو 

 دارعنا( م=F 33/۱و  P>05/0ترین ریشه روي )( و بزرگ=33/۱Fو 

دو گروه شود که متغیرهاي وابسته بین نیستند. بدین ترتیب مشخص می

 3 تنهادهد (. مجذور اتا نشان میP >05/0دارد )نتفاوت معناداري وجود 

ها ناشی از تاثیر متقابل متغیرهاي درصد واریانس مربوط به اختالف بین گروه

دو گروه  این بین. بنابرمعنادار نیست 05/0که در سطح خطاي  وابسته است

مدل معنادار   لذاهاي مورد سنجش تفاوت معناداري وجود ندارد  در شاخص

تر ارائه شده ( نتایج این تحلیل به صورت دقیق 5ي )نیست. در جدول شماره

دهد، تفاوت معناداري ( نشان می5است. همچنان که نتایج جدول شماره )

هاي شخصیتی و ابعاد انگیزشی کلر در دو گروه از دانشجویان  در ویژگی

کده پزشکی و پردیس بین الملل وجود ندارد؛ چنان که دانشجویان دانش

دانشکده پزشکی نسبت به دانشجویان پردیس بین الملل در ابعاد صفات 

شخصیتی نمرات کمتري کسب نمودند، اما این تفاوت در سطح خطاي 

مچنین تفاوت معناداري در ابعاد انگیزشی دو گروه از معنادار نبود. ه 05/0

الملل وجود ندارد. هر چند دانشکده پزشکی و پردیس بیندانشجویان 

دانشجویان پردیس بین الملل نسبت به دانشجویان دانشکده پزشکی در 

هاي انگیزشی بجز اعتماد نمرات بیشتري کسب کرده بودند، اما تفاوت مولفه

 معنادار نبود. 05/0خطاي  ها در سطحمیانگین

۱2 
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 پزشكی و پردیس بین الملل یهای شخصیتی گروه دانشجویان دانشكدههای انگیزشی و ویژگی های مولفه ها روی نمرهنتایج اثرات بین آزمودنی  :5جدول 

   میانگین تعداد گروه متغیر/ شاخص

 )انحراف معیار( 

 سطح معناداری F (2و1زادی)آدرجه 

 رنجوری روان

 پزشكی
3۱6 

03/2۱ 

(۷54/۷) 
 520/0 4۱6/0 (۱و  399)

 بین الملل
85 

۷2/2۱ 

(902/۷) 

 پذیری تجربه

 پزشكی
3۱6 

48/2۷ 

(3۷3/5) 
 2۷۱/0 2۱4/۱ (۱ و 399)

 بین الملل
85 

64/29 

(۱68/۷) 

 گراییبرون

 پزشكی
3۱6 

۱0/32 

(963/6) 
 ۷۷6/0 08۱/0 (۱و  399)

 بین الملل
85 

6۷/2۷ 

(۱32/6) 

 پذیری وافقت

 پزشكی
3۱6 

۷0/28 

(865/6) 
 2۱0/0 5۷5/۱ (۱و  399)

 بین الملل
85 

4۱/30 

(6۷۱/6) 

 بودنباوجدان

 پزشكی
3۱6 

50/29 

(۷38/5) 
 240/0 382/۱ (۱و  399)

 بین الملل
85 

۱3/33 

(93۷/۷) 

 توجه

 پزشكی
3۱6 

23/۱9 

(880/3) 
 8۷6/0 025/0 (۱و  399)

 بین الملل
85 

3۱/۱9 

(024/4) 

 ارتباط 

 پزشكی
3۱6 

۷0/20 

(688/3) 
 263/0 255/۱ (۱و  399)

 بین الملل
85 

۱9/2۱ 

(096/3) 

 اعتماد

 پزشكی
3۱6 

04/۱9 

(8۷6/3) 
 5۱9/0 4۱6/0 (۱و  399)

 بین الملل
85 

۷4/۱8 

(۷33/3) 

 رضایت 

 پزشكی
3۱6 

۷4/20 

(656/3) 
 ۱44/0 ۱46/2 (۱و  399)

 بین الملل
85 

35/2۱ 

(458/2) 

 بحث 
همانگونه که بیان شد، پژوهش حاضر با هدف مقایسه ابعاد انگیزشی و    

هاي شخصیتی در دو گروه دانشجویان دانشکده پزشکی و پردیس ویژگی

انجام شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس دانشگاه علوم پزشکی ایران  الملل  بین

تجربه پذیري، رنجوري،  ن)روا  متغیره نشان داد که در عوامل شخصیتیچند  

)توجه، ارتباط،   گرایی، با وجدان بودن( و ابعاد انگیزشیتوافق پذیري، برون
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اعتماد، رضایت( تفاوت معناداري بین دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه 

الملل دانشکده بیندانشکده پزشکی با دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه 

رات دانشجویان دانشکده پزشکی در هر چند نم، (P>05/0)رد وجود ندا

هاي شخصیتی بجز مولفه برون گرایی کمتر از دانشجویان پردیس  ویژگی

هاي انگیزشی بجز اعتماد در دانشجویان الملل بود و نمرات مولفهبین

از نظر بود ولی به طور کلی  مللالدانشکده پزشکی کمتر از پردیس بین

 معنادار نبود. 05/0ها در سطح خطاي تفاوت میانگینآماري 

ها فر و همکاران است. آني تمنایینتایج این مطالعه همسو با نتایج مطالعه

دانشجوي  440هاي شخصیتی با انگیزش پیشرفت با بررسی رابطه ویژگی

 شخصیتی، انگیزش يهاویژگی دانشگاه به این نتیجه رسیدند که بین

 هايکه ویژگیگر اینوجود دارد و دی رابطه یادگیري هايسبک و پیشرفت

در چنین هم. (23)هستند  یادگیري هايي شیوهکننده بینیپیش شخصیتی،

اي با هدف نقش پنج و همکاران مطالعه  Komarrajuaراستاي این پژوهش، 

پیشرفت دانشجویان دانشگاه ویژگی شخصیتی بزرگ در پیش بینی انگیزه 

وجدانی بودن و بازبودن انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که  ویژگی 

درصد واریانس انگیزه ذاتی، و وظیفه شناسی و برون  ۱۷نسبت به تجربه 

دهد و به کارگیري پنج درصد انگیزش بیرونی را توضیح می ۱3گرایی 

 ه پیشرفت ضروري استویژگی شخصیتی را براي تشویق و پرورش انگیز

(24.)  

هاي از نظر ویژگی ولیکن عدم تفاوت معنادار بین دانشجویان پزشکی

ي محمدزاده مطالعه  شخصیتی و انگیزه که در این مطالعه حاصل شد با نتایج

اي که با هدف مقایسه ها در مطالعهآن ادمالیی و همکاران ناهمسو است.

هاي پیشرفت دانشجویان پسر با سبکهایی شخصیتی و انگیزش ویژگی

نجام دادند به این نتیجه یادگیري متفاوت در دانشگاه شهید چمران اهواز ا

هاي شخصیتی و انگیزش پیشرفت دانشجویان پسر رسیدند که بین ویژگی

هاي یادگیري متفاوت، تفاوت معنادار وجود دارد. علت این داراي سبک

ابزارهاي سنجش متفاوت مانند پرسشنامه تواند استفاده از ناهمسو بودن می

هاي گذار دیگر مانند سبکو بررسی عوامل تاثیرس انگیزه پیشرفت هرمان

 .(25)د یادگیري و معدل تحصیلی باش

هاي شخصیتی دانشجویان از نظر محقق نبود تفاوت معنادار از لحاظ ویژگی

الملل بیانگر پزشکی مقطع علوم پایه بین دانشکده پزشکی و دانشکده بین

اي در انتخاب دانشجویان پزشکی و هاي اخالق حرفهرعایت شاخص

ي ق این دانشگاه در ایجاد محیط تحصیلی اثرگذار بر انگیزهعملکرد موف

باال بودن ویژگی شخصیتی باوجدان بودن دانشجویان در طول تحصیل است.  

ي است ادر دانشجویان پزشکی دور از انتظار نیست چرا که پزشکی رشته

پذیري بیشتر، مسئولیت طلبد.پذیري زیاد را میکه وجدان باال و مسئولیت

دنبال دارد. ویژگی شخصیتی کیفیت روابط و تعامل اجتماعی را به ارتقاي

ي سطح شایستگی دانشجویان شناسی و باوجدان بودن، باال برندهوظیفه

وجهی دارد و از پزشکی است که در مراقبت آنان از بیمار نقش بسیار قابل ت

 . اي در پزشکی استاصول مهم اخالق حرفه

 

 گیری نتیجه
توان نتیجه گرفت که معیارهاي انتخاب دست آمده میي بههااز یافته    

الملل دانشگاه علوم دانشجویان پزشکی در دو دانشکده پزشکی و پردیس بین

پزشکی ایران یکسان است و دانشگاه علوم پزشکی ایران توانسته است در 

توان نتیجه هاي آموزشی یکسان ایجاد نماید. همچنین میمحیط  هر دو مکان،

انگیزه و کنند داراي که دانشجویانی که رشته پزشکی را انتخاب میگرفت 

هاي آنها را براي برخورد با چالشهاي شخصیتی مشابهی هستند که ویژگی

اي به عنوان پزشکان آینده، مجهز هاي حرفهتحصیلی و یادگیري مهارت

 کند.می

ه عنوان ب توان به استفاده از یک دانشگاه می هاي این پژوهشاز محدودیت

اشاره کرد که باعث کاهش قابلیت تعمیم نتایج خواهد  ي پژوهشیجامعه

همچنین عدم وجود پیشینه پژوهشی در ایران و خارج از ایران، مقایسه   شد.

ي این وجود از نتایج با همه نتایج پژوهش حاضر را به شدت مشکل ساخت.

 به و توجه شخصیتی فراگیران هايویژگی توان در شناختاین پژوهش می

در طراحی برنامه آموزشی متناسب با نیاز دانشجویان  آنان ديفر هايتفاوت

اندرکاران نظام آموزش ریزان و دستاستفاده کرد. بدین صورت که برنامه

هاي شخصیتی دانشجویان و به ویژگی آموزشی هايعالی در تدوین برنامه

در آموزش توجه  ساسیهاي اعنوان یکی از زیرساخت آنان به ابعاد انگیزشی

 دانشجویان برگزار کنند. هاي مناسب آموزشی را برايترتیب دوره و بدین کنند

 

 تقدیر و تشکر 
با تشکر از کلیه دانشجویان و اساتید و پرسنل عزیز دانشگاه علوم پزشکی     

هاي علمی ارزشمندشان که در انجام این مطالعه مرا ایران به پاس حمایت

هاي اجراي این پژوهش توسط نویسندگان می هزینهتما یاري کردند.

این مقاله برگرفته از نتایج پایان نامه دکتراي پرداخت شده است. همچنین 

گونه تعارض و بین نویسندگان هیچ استتخصصی روانشناسی تربیتی 

 منافعی در این مطالعه وجود ندارد.
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