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  چکیده

این سالمت جامعه  از اهمیت فراوانی برخوردار است   يعلوم پزشکی در ارتقاهاي رشتهبا توجه به اینکه موفقیت تحصیلی دانشجویان  :هدفزمینه و 

  .پردازدموفقیت تحصیلی می ارتباط آن با و پیشرفت يهانگیزمطالعه به بررسی 

دانشگاه علوم  پزشکی و داروسازيهاي پزشکی، دنداننفر از دانشجویان دو سال آخر رشته 148توصیفی -ي مقطعیدر این مطالعه :بررسی روش

اطالعات با استفاده . هرمنس را تکمیل نمودندانگیزش ي به روش نمونه گیري در دسترس وارد مطالعه شده و پرسشنامه 1395پزشکی زنجان در سال 

 . (p<0.05) هاي آماري همبستگی پیرسون و آزمون تی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندو روش SPSSاز نرم افزار 

دانشجویان  % 85زن، %  9/46دانشجویان مرد و % 1/53. قرار داشتند 26-24ي سنی دانشجویان در فاصله %85اساس نتایج این مطالعه  بر :اهیافته

 ينمرات انگیزه .بودند غیر خوابگاهی% 6/47و خوابگاهی %4/52 با سهمیه،% 9/25دانشجویان بدون سهمیه و% 1/74. متاهل بودند %15مجرد و 

- هانگیزاز  یدانشجویان غیرخوابگاه نتایج نشان داد. بود  86/2و  87/2، 83/2به ترتیب  پزشکیي پزشکی، داروسازي و دنداندانشجویان رشته پیشرفت

  .ي معدل علوم پایه ارتباط معنی داري وجود داشتهمچنین بین انگیزه و نمره.  باالتري نسبت به دانشجویان خوابگاهی برخوردار هستند ي

ها موجب کاهش انگیزه در دانشجویان که از بین متغیرهاي دموگرافیک مورد بررسی در این مطالعه ، تنها زندگی در خوابگاهاز آنجایی :گیري نتیجه

ه میزان باال بردن امکانات مطالعه در محیط خوابگاو برگزاري جلسات مشاوره،  دانشجویان با زندگی خوابگاهی تر نمودنآشنابا  شاید بتوانشده بود ؛ 

  . افزایش داددانشجویان ساکن خوابگاه را  هانگیز

  .دانشجو موفقیت تحصیلی، ،پیشرفت يهانگیز :يکلید گانواژ

  

  :این مقاله بدین صورت ارجاع داده شود
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  مقدمه

 مهمترین از تحصیل امر در موفقیت عدم یا موفقیت يمساله   

 پیشرفت و موفقیت .است آموزشی نظام هر دغدغههاي

 آموزشی نظام موفقیت يدهنده نشان جامعه هر در تحصیلی

 از .است فردي نیازهاي رفع به توجه و هدفیابی يزمینه در

 دانشگاه آموزش والنومس ،استادان نگرانیهاي مهمترین جمله

 از جلوگیري و تحصیلی پیشرفت ،دانشجویان خانوادههاي و

  ).1(دانشجویان است تحصیلی افت

 در فرد اکتسابی یا شده آموخته توانایی به تحصیلی پیشرفت

 يوسیله به که میشود اطالق اهیآموزشگ موضوعات

 ساخته معلم آزمونهاي یا شده استاندارد فراگیري آزمونهاي

  وضعیت مستمر و مداوم ارزشیابی ).2( میشود زهگیرينداا

 مرتبط عوامل بررسی و تحصیل طول در دانشجویان تحصیلی

 کیفیت بهبود ناپذیر اجتناب و ضروري ارکان از یکی آن با

باشد و توجه به این امر می هادانشگاه در هویژبه آموزشی نظام

  ).3(گیردمی قرار ي آموزشیتوسعه هايبرنامه راس در در تمام دنیا

 براساس که است تحصیلی پیشرفت مقابل نقطه تحصیلی افت

 و داشته فرد سرنوشت در بسزایی تاثیر متعدد مطالعات

 میکند تحمیل وجامعه خانواده به گزافی يهزینه همچنین

 و توانایی لحاظ از دانشجویان که است شده دیده بارها ).4(

 پیشرفت در اـام تندـهس مـه مشابه بسیار یادگیري استعداد

 نه تفاوت این .دارند یکدیگر با زیادي تفاوتهاي تحصیلی

 ایرــس در هــبلک یلیــتحص دروس ادگیريــی در اــتنه

 .)5(میخورد چشم به نیز آنها غیرعلمی ايــتهــفعالی

هاي انجام شده ، موفقیت تحصیلی از تعامل برطبق پژوهش

هاي آموزشی شرایط بین متغیرهاي موقعیتی مانند برنامه، روش

ل یعاطفی و فیزیکی محیط تحصیلی ، نگرش نسبت به مسا

  ).6(پذیرد می ثیرافراگیران ت و انگیزش تحصیلی آموزشی

 که ستا ايتمند تکانهرمهمترین منابع قد از یکی شنگیزا

 و هددمی ارقر ثیرات تحت هشگازموآ در را نگیرندگادیا رفتار

 در هگیرنددیا بهو  میکند تعیین را رفتااري رپاید و  رتقد

 يفعالیتها منجاا ايبر ناییاتو کسب و فهد به ستیابید

 موقعیت در ).7(هددمی ونیر صخا یطاشر در وريضر

 شتال و گیدماآ ،ستاباخو زشنگیا ي،گیردیا- یسرتد

   ).8( دارد طتباار يگیردیا ايبر هگیرنددیا

 منجاا و بنتخاا ايبر شتال به یشاگر یعنی پیشرفت يهنگیزا

 از دوري یا موفقیت به نسیدر هاآن فهد که هاییفعالیت

 نیدرو حالت ینا بر پیشرفت شنگیزا قطالا .ستا شکست

 تحصیلی مختلف هايفعالیت و هارفتار بر آن دهگستر تاثیر بر

 ).2(نمایدمی اللتد ادفرا یگرد شخصیتی يایژگیهو و

 یعنی، عامل، چهار ثیرات تحت که ذاتی است ايپدیده انگیزش

 و حالت( مزاج ،)بیرونی هايمحرك و محیط( موقعیت

 و منظور رفتار، هدف( هدف ،)ارگانیزم درونی وضعیت

) . 9(دارد  قرار) هدف به دستیابی ابزار( ابزار و) گرایش

ش زیانگ یعنی لیـاص روهـگ دو به را زشانگی نظرانصاحب 

 درونی یزشیانگ يهامولفه. اندکرده میتقس یرونیو ب یدرون

 الزم جذابیت که هستند شخصی و داخلی هايکننده تقویت

 هـک حالی در. یکنندـم ادـایج را فعالیت کـی انجام براي

که  خارجی هايکننده تقویت به بیرونی انگیزشی هايمولفه

 کندمی تالش مستقلی هدف به رسیدن براي هاآن ثیرتا تحتفرد 

ترکیب انگیزش درونی و انگیزش بیرونی ، . شودمی اطالق

  ).10( دهدهاي تحصیلی فراگیران جهت میرفتارها و فعالیت

 طاـتبارش زـنگیا و يگیردیا نمیا که ستا هشد مشخص

 يهنگیزابر نگیرندگادیا قبلی نشدا که ريطوهب دارد دجوو

 ،تحصیلیه انگیز شناسایی ).11( تـسا ثروم نناآی تحصیل

 یادگیري یاددهی فرایند در آن اثیرـت و آن در وثرـم لـعوام

 و برنامهریزي طرح در اـت میکند کمک اساتید به دانشجویان

  .گیرند رکاهب را بهتري روشهاي خود آموزشی برنامههاي اجراي

 ابعاد حصیلی ازت يهانگیز میزان قبلی  انجام شده مطالعات در

  پرسش از و گرفته قرار بررسی مختلف مورد هايجنبه و
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 دانشجویان يانگیزه میزان ارزیابی جهت مختلف هاينامه

عواملی همچون  مطالعات این از برخیدر . است شده استفاده

 و)  15( ، وضعیت تاهل )9و13و14( ، جنس) 12و13( سن

ارتباط معنی  صیلیتح يهانگیز با میزان) 16(تحصیلی يرشته

را بر  تحصیلی يهنیز انگیز مطالعات اندکی .اندداري داشته

 تحصیلی هايتحصیلی دانشجویان رشته موفقیت میزان

   ).9و13و14( اندثر دانستهوم مختلف

 بررسی به محققی کمتر پزشکی علوم يحوزه در حال این اـب

 با ).14-16(است پرداخته تحصیلیموفقیت  در انگیزش نقش

نقش  علوم پزشکی هايآموختگان رشته دانش اینکه به توجه

افراد  پرورش و جامعه دارند سالمت افراد تامین بسزایی در

 جامعه سالمت يدر جهت ارتقا هارشته این در آمددرموفق و 

 خصوص در دـموج ءو با توجه به خال است ثیر گذارابسیار ت

 ور وکش پزشکی علوم تحصیلی دانشجویان ششناخت انگیز

ه ـحاضر ب يمطالعه زنجان، پزشکی علوم دانشگاهمخصوصا 

 تحصیلیو نقش آن در موفقیت تحصیلی  انگیزش بررسی

 داروسازي دانشگاه علوم و پزشکی پزشکی،دندان دانشجویان

  .پرداخته است 1395در سال  پزشکی زنجان

  

  روش بررسی

 رمنظو بهمقطعی بوده و  –حاضر از نوع توصیفی  يمطالعه   

تعیین ارتباط آن با  و تحصیلی پیشرفت يهانگیزبررسی 

 در زنجان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان تحصیلی موفقیت

در تصادفی نمونه گیري به روش غیر . انجام شد  1395سال 

هاي هـال آخر رشتـدو س ویانـدانشج يدسترس از کلیه

معیار  .صورت گرفت داروسازي و پزشکی، پزشکیدندان

شرکت کنندگان به این مطالعه، حضور دانشجو در دو  ورود

پزشکی، پزشکی و داروسازي دانشگاه علوم سال آخر دندان

، بود و دانشجویان انتقالی 1395پزشکی زنجان در سال 

از مطالعه ، و دانشجویانی که مایل به همکاري نبودند مهمانی

  . خارج شدند

 مطالعه،در این  تحصیلی پیشرفت يهابزار سنجش انگیز

بوده سوال  29این پرسشنامه داراي . بودي هرمنس پرسش نامه

جهت ارتقاء،  هسطح آرزو، انگیز: سنجدویژگی را می 9 و

مقاومت در مواجهه با تکالیف با سطح دشواري متوسط، 

ادراك پویا از زمان، تمایل به تالش مجدد در انجام تکالیف 

ستگی و لیاقت در نیمه تمام، آینده نگري، توجه به مالك شای

انتخاب دوست و همکار، بازشناسی از طریق عملکرد خوب 

  ). 17( .در کار و انجام دادن کار به نحو احسن

االت پرسشنامه به صورت جمله ناتمام ساخته شده است و وس

به دنبال هر جمله چهار گزینه داده شده است و جهت یکسان 

گزینه  4 ال پرسشنامهوس 29االت براي هر وسازي ارزشی س

ها برحسب اینکه شدت انگیزه این گزینه. نوشته شده است

ها نمره داده پیشرفت از زیاد به کم یا کم به زیاد باشد به آن

االت به صورت مثبت و برخی ووشده است، بنابراین برخی س

ال وبراي هر س تغییرات يدامنهدیگر به صورت منفی بوده و 

تفسیر آزمون  بوده و  116 تا 29 بین االتووس و کل 4تا  1

 که اگر مجموع نمراتبه طوري. باشدکل می يبراساس نمره

پیشرفت باال و  يگر انگیزهباشد، نشان تر از میانگینباال فرد

پیشرفت پایین فرد  يبیانگر انگیزه تر از میانگین نمرات پایین

االت این پرسشنامه را بر ووس هرمنس کهاز آنجایی .باشدمی

هاي قبلی در مورد انگیزش تحصیلی نوشته و هشاساس پژو

هاي آن را با رفتارهاي ضریب همبستگی پرسشدر نهایت، 

باشد می داراي روایی آزمون این ه،موفقیت گرا برآورد کرد

)88/0=r . (67/0مختلف  گرانپژوهش توسط ابزار این پایایی 

حاضر ي مطالعهدر ) . 9و13-16(شده است  برآورد 93/0تا 

نفر  سیپایایی پرسش نامه از طریق جمع آوري اطالعات  نیز

ضریب و اي بررسی ي زمانی سه هفتهاز دانشجویان در فاصله

  .مدآبدست  56/0الفاي کرونباخ 

پرسش نامه اخالق  يپس از تصویب این پژوهش در کمیته

 توسط محقق به صورت حضوري در دانشگاه بههرمنس 

وش خود گزارشی تکمیل و و به ر دانشجویان تحویل داده شد
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به شرکت کنندگان در مطالعه  .بالفاصله گرد آوري شد

ها به صورت محرمانه نزد اطمینان داده شد که اطالعات آن

هرمنس،  يعالوه بر تکمیل پرسشنامه .محقق باقی خواهد ماند

هل و وضعیت اسکان اسن، جنسیت، تاطالعات دموگرافیک 

نامه توسط محقق پرسیده و دانشجو نیز هنگام پر کردن پرسش

ها معدل علوم براي هریک از پرسش نامه .یادداشت گردید

هاي مربوطه استعالم و پایه و بالینی از آموزش دانشکده

هاي استعالم شده از آموزش، عالوه بر در فرم. استخراج شد

ي قبولی در دانشگاه نیز قید معدل علوم پایه و بالینی، سهمیه

ي هاي به دست آمده شامل نمره، دادهدر نهایت .شده بود

معدل علوم پایه و پرسشنامه به همراه اطالعات دموگرافیک و 

 .ثبت شدند بود گردیده طراحی منظور همین که به جدولی دربالینی 

هاي حاصل از پرسشنامه از نرم افزار جهت آنالیز آماري داده

ن دو هاي کمی بیبراي مقایسه داده. استفاده شد SPSSآماري 

هاي کمی از و همراهی داده) T-Test( گروه از آزمون تی 

تست . استفاده شد) Pearson Correlation(همبستگی پیرسون 

به منظوربررسی نرمال بودن  )K-S(کولموگروف اسمیرنف 

-P. هاي کمی که پیش فرض تست است انجام شدتوزیع داده

value  شدمعنی دار در نظر گرفته  0/ 05کمتر از  نیز.  

  

  هایافته

ها عدد از آن 148پرسش نامه توزیع شد که  155در مجموع    

بیشتر دانشجویان شرکت کننده در  .به طور صحیح پر شدند

 24-26سنی  يدر فاصله مطالعه مجرد و فاقد سهمیه بوده و

 پیشرفت يهي میزان انگیزبه منظور مقایسه .سال قرار داشتند

دانشجویان متاهل و مجرد، تحصیلی در دختران و پسران، 

ن خوابگاه و غیرخوابگاه، دانشجویان ـویان ساکـدانشج

-هاي دندانهـویان رشتـه آزاد و دانشجـاي و سهمیهـسهمی

ل و آنالیز ـپزشکی، پزشکی و داروسازي از آزمون تی مستق

 يهتفاوتی از نظر انگیز. طرفه استفاده شدواریانس یک

 ده نشدـا مشاهـهز گروهچ یک اـی در هیـتحصیلپیشرفت 

  .)1جدول (
  

  ايبه تفکیک متغیرهاي زمینه شي انگیزي نمرهاي و مقایسهفراوانی متغیرهاي زمینه: 1جدول

  معنی داري سطح  مستقلtآماره آزمون   انحراف معیار  میانگین  درصد  تعداد  رده  

  جنسیت
  -510/0  274/0  84/2  9/46  69  زن

  
611/0  

  287/0  86/2  1/53  78  مرد

  وضعیت تاهل
  273/0  85/2  0/85  125  مجرد

440/0-  661/0  
  322/0  87/2  0/15  22  متاهل

  سهمیه
  256/0  84/2  1/74  109  آزاد

597/0  552/0  
  340/0  87/2  9/25  38  غیر

  وضعیت اسکان
  032/0  81/2  4/52  77  خوابگاه

83/1-  068/0  
  032/0  88/2  6/47  70  غیرخوابگاه

  معنی داري سطح  واریانس یکطرفه الیزآن آزمون آماره  

  تحصیلی يرشته

  313/0  86/2  6/28  42  دندانپزشکی

  287/0  83/2  1/40  59  پزشکی 787/0  240/0

  231/0  87/2 3/31  46  داروسازي

  سن

26-24  125  85  84/2  29/0  

210/0  811/0 28-26  17  5/11  89/2  22/0  

<٢٨  5  4/3 88/2  18/0  
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 شن نمرات انگیزـی بیـي احتمالهـبررسی رابطور ـبه منظ

ت ـور موفقیـعنوان فاکتهرمنس و معدل دانشجویان به

ور ـبدین منظ. دـدو استفاده ش-تحصیلی از آزمون کاي

ر از ـتر و پایینـي هرمنس به دو قسمت باالتزهـرات انگیـنم

ن معدل پایه و بالینی ـهمچنی. دـم شدنـن تقسیـمیانگی

تقسیم  20-17و  17- 14، 14-12ي ه سه ردهدانشجویان ب

 یـپیشرفت تحصیل يهزـبین معدل علوم پایه و انگی. شدند

به  ).2جدول ( ویان ارتباط معنی داري مشاهده شدـدانشج

جنسیت، وضعیت اسکان و سهمیه با  يمنظور بررسی رابطه

و  دو استفاده شد-زمون کايآهرمنس از ش نمرات انگیز

 يت اسکان و نمرات انگیزهـبین وضعیارتباط معنی داري 

از  یدانشجویان غیرخوابگاه و دـپیشرفت تحصیلی یافت ش

 ویان خوابگاهی برخوردارـباالتري نسبت به دانشج يهانگیز

  ). 3جدول( دـبودن

 
  هرمنس به تفکیک نمرات علوم پایه و بالینی شي نمرات انگیزمقایسه: 2جدول

  سطح معنی داري    دو کاي ونآزم آماره  هرمنس شنمرات انگیز    

  باالتر از میانگین  کمتر از میانگین

  0/ 037  58/6  18  17  14-12  معدل علوم پایه

14-17  52  40  

17-20  5  15  

  824/0  387/0  21  18  14-12  معدل بالینی

14-17  48  45  

17-20  8  7  

 

 

 وضعیت اسکان و سهمیه هرمنس به تفکیک جنسیت،ش نمرات انگیز يمقایسه: 3جدول

  معنی داري سطح  دو- کاي آزمون آماره  هرمنس شنمرات انگیز    

  باالتر از میانگین  کمتر از میانگین

  454/0  561/0  32  37  زن  جنسیت

  41  37  مرد  

  084/0  99/2  33  44  خوابگاه  وضعیت اسکان

  40  30  غیرخوابگاه  

  961/0  002/0  54  55  ازاد  سهمیه

  19  19  غیرازاد  

  

  بحث 

ي هرمنس، در با توجه به روایی و پایایی باالي پرسشنامه   

زمون جهت ارزیابی میزان انگیزش آمطالعات زیادي از این 

در این مطالعه نیز این پرسشنامه ). 12-16( استفاده شده است

و  تحصیلیپیشرفت  يهانگیزجهت بررسی ارتباط بین 

اي سن، جنس، مینهموفقیت تحصیلی و سایر متغیرهاي ز

  .وضعیت تاهل و نوع اسکان به کار برده شد

  : 1-2زه به صورت ـرات انگیـه بندي نمـرتب هـدر این مطالع
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بر این . خوب در نظر گرفته شد: 3- 4متوسط و : 2- 3ضعیف، 

این )  90/2 (تحصیلیپیشرفت  يهي انگیزنمرهاساس میانگین 

و  ي بخشندهعهمطالباشد که با می در حد متوسط ،مطالعه

که بر روي دانشجویان پرستاري  1394 همکاران در سال

دانشگاه جندي شاپور اهواز انجام شده بود همخوانی دارد 

ي نوحی و انگیزش در مطالعه يبا این وجود نمره). 18(

ي فیروزنیا همکاران در دانشگاه بقیۀ اهللا ، خوب و در مطالعه

  ) . 9و15(شده است  در دانشگاه اصفهان نسبتا خوب گزارش

 پیشرفت يهاین مطالعه بین نمرات انگیزبر اساس نتایج 

. تحصیلی دختران و پسران تفاوت معنی داري وجود نداشت

در سال  و همکاران ي نوحیاین نتیجه در راستاي مطالعه

دانشگاه در دانشگاه بقیۀ اهللا و آتشکار و همکاران در 1389

که در  در حالی ).12و15(باشد علوم پزشکی تهران می

در ي فیضی پور و مطالعه در آفریقاي جنوبی ي حمیدمطالعه

نمرات انگیزش دانشجویان دختر به طور قابل توجهی ارومیه 

در دانشگاه ي فیروز نیا در مطالعه و )14و19(بیشتر از پسران 

هاي انگیزه کوشش و رقابت لفهوعلوم پزشکی اصفهان م

این اختالف  ).9( به دست آمد انپسران باالتر از دخترجویی 

تواند به تفارت در نسبت دانشجویان دختر و پسر، در نتایج می

در . ها مربوط باشدتحصیلی و میانگین سنی آن يرشته

مطالعات فیضی پور و فیروزنیا بیشتر دانشجویان مورد مطالعه، 

ي حاضر تعداد دانشجویان پسر اندکی بیش دختر و در مطالعه

علت کمتر  ي فیضی پورمطالعه در. یان دختر بوداز دانشجو

هاي فکري و هـران، مشغلـزش در پسـزان انگیـبودن می

ها در مورد زندگی آتی خود نظیر شغل و هاي بیشتر آننگرانی

 هايولیتومس که فیروزنیادر حالیس )14(ازدواج عنوان شده 

 سرپرستی و زندگی ياداره مسکن، تهیه نظیر پسران آینده

را  آینده در بهتر شغلی موفقیت به رسیدن تمایل یا خانواده

  ) 9(داند دلیل بیشتر بودن میزان انگیزش در پسران می

تحصیلی و  پیشرفت يهنتایج این مطالعه نشان داد بین انگیز

این یافته در توافق با . سن دانشجویان ارتباطی وجود ندارد

 باشدمینتایج مطالعات فیروزنیا، نوحی و موالزاده 

بر روي  تمنایی فر يکه در مطالعهدر حالی). 9و15و16(

بین موفقیت دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه کاشان 

شاید   ).13( تحصیلی و سن ارتباط معنی داري وجود داشت

ي حاضر مربوط دلیل متفاوت بودن نتایج این تحقیق و مطالعه

د مطالعه و به جامعه مورد بررسی، میانگین سنی افراد مور

ي تمنایی فر، دانشجویان در مطالعه. تحصیلی باشد يرشته

تر از غیرپزشکی مقطع کارشناسی با میانگین سنی پایین

ي بر طبق نتایج مطالعه. ي ما مورد برسی قرار گرفتندمطالعه

آتشکار نیز با افزایش سن رضایت تحصیلی بیشتر و انگیزش 

پزشکی تهران کمتر تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم 

درصد دانشجویان شرکت کننده در این مطالعه  85.  شده بود

ها بیش سال داشته و تنها سن اندکی از آن 24- 26سنی حدود 

بنابراین با توجه به اختالف سنی اندك . سال بوده است 26از 

در بین دانشجویان مورد بررسی ، عدم تأثیر سن بر میزان 

  .رسدر نمیانگیزش تحصیلی بعید به نظ

تحصیلی و  پیشرفت يهحاضر بین انگیز يهاي مطالعهدر یافته

در همین  .ي دانشجویان ارتباطی مشاهده نشدوضعیت سهمیه

نیز  ي آتشکار در دانشگاه علوم پزشکی تهراندر مطالعهراستا 

ي قبولی و انگیزش و رضایت تحصیلی ارتباطی بین سهمیه

بولی در آزمون کنکور در ي قهر چند نمره ).12( نشدیافت 

باشد، اما پس از دانشجویان داراي سهمیه و آزاد متفاوت می

هاي پایانی تحصیل عوامل ویژه در سالورود به دانشگاه و به

بسیاري همچون محیط آموزش ، رضایت تحصیلی، امید به 

ویان اثر ـن دانشجـزان انگیزش ایـبر می......ی و ـآینده شغل

  .گذارند می

تحصیلی و وضعیت تاهل  پیشرفت هن تحقیق بین انگیزدر ای

این یافته در توافق با  .دـده نشـدانشجویان ارتباطی مشاه

هاي موالزاده و همکارانش بر روي دانشجویان دانشگاه یافته

 ).16(باشد می 1393علوم پزشکی فسا و آتشکار در سال 

در تحقیقی ارتباط میان وضعیت تاهل و عملکرد  زویین
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. رد بررسی قرار داددانشجوي متاهل مو 199یلی را روي تحص

 پژوهش وي دال بر موفقیت دانشجویان متاهل بود يهنتیج

ش و بین انگیز هلادر افراد متي نوحی نیز در مطالعه.) 20(

شاید به دلیل ). 15( موفقیت تحصیلی ارتباط وجود داشت

و مابقی  مجرد مطالعه درصد افراد شرکت کننده در این 85اینکه 

ثیر گذار نبوده و بین میزان اچندان ت هلابودند متغیر ت هلامت

  .هل ارتباطی یافت نشده استاتحصیلی و وضعیت ت يانگیزه

تحصیلی  پیشرفت يهبین انگیزنشان داد  حاضر يمطالعه نتایج

در حالی . وجود ندارد ي تحصیلی دانشجویان ارتباطیو رشته

تحصیلی و  يهشد بین انگیز ي آتشکار مشاهدهدر مطالعه که

ي ي دانشجویان ارتباط وجود دارد و دانشجویان رشتهرشته

باالتري نسبت به  ش و رضایت تحصیلیپزشکی از انگیزدندان

بنظر ). 12( برخوردار هستندهاي پزشکی و داروسازي رشته

دانشجویان مورد بررسی، سن رسد سایر عوامل همچون می

ها یک ازرشته ویان محصل در هردانشج و نسبت مکان تحصیل

شده  ي آتشکارهموجب تفاوت نتایج این مطالعه و مطالع

ي درصد دانشجویان در رشته 1/40ي حاضر در مطالعه. است

درصد در 3/31پزشکی وي دنداندرصد در رشته28/ 6پزشکی 

ي که در مطالعهکردند در حالیي دارو سازي تحصیل میرشته

 3/17و 13،  7/69ها به ترتیبین نسبتآتشکار و همکارانش ا

آتشکار و همکارانش بازار کار و موقعیت . درصد بودند

در دانشجویان انگیزه اجتماعی مناسب را دلیل بیشتر بودن 

در بررسی موالزاده و .دانند پزشکی میدندان يرشته

هاي بهداشت و پزشکی همکارانش نیز دانشجویان رشته

هاي پیراپزشکی و نسبت به رشتهدانشگاه علوم پزشکی فسا 

  .)16(باالتري داشتند انگیزه پرستاري 

مد و دانشجویان به دو آدست ه ب هانگیزمیانگین  يوقتی نمره

بخش باالي میانگین و زیر میانگین تقسیم شدند ارتباط معنی 

و موفقیت تحصیلی در دوران علوم پایه  هانگیزداري بین 

 يهانگیز عنی داري بینبا این حال ارتباط م. بدست امد

بر . و موفقیت تحصیلی در دوران بالینی پیدا نشدپیشرفت 

ي روشن میالنی حاضر در مطالعه يخالف نتایج مطالعه

تحصیلی  يهانگیزي معنی داري بین نمرات علوم پایه و رابطه

دانشجویان  دري فیروزنیا در مطالعهولی  )21( مشاهده نشد

حصیلی با معدل علوم پایه و ت يهانگیزپزشکی اصفهان 

همچنین معدل کل بالینی ارتباط مستقیم و معنی دار 

هاي انجام شده توسط همچنین نتایج بررسی). 14(داشت

و موفقیت انگیزه فیضی پور و تمنایی فر نیز بیانگر ارتباط بین 

غالمی پیشنهاد  همین راستا در)13و14(باشد تحصیلی می

وفقیت تحصیلی دانشجویان از ه است براي باال بردن منمود

ش افزایش انگیزدر جهت  تحصیلیه انگیزي عوامل باال برنده

  .)22(دانشجویان کمک گرفته شود

وري بوده و عدم تئدر دوران علوم پایه مباحث درسی اکثرا 

تواند تاثیر نامطلوبی در موفقیت تحصیلی میه پیشرفت انگیز

ها تلفیقی  ارزیابیدر دوران بالینی معموال.تحصیلی داشته باشد

رسد باشد و بنظر میاز عملکردهاي نظري و عملی می

گیرد چرا عملکردهاي عملی کمتر تحت تاثیر انگیزه قرار می

ي عمل در لحظه دانشجو را موظف به ي نتیجهکه مشاهده

  .کندعملکرد بهتر می

توان گفت دانشجویان غیر این مطالعه میبر اساس نتایج 

تحصیلی بیشتري نسبت به دانشجویان ش گیزاناز  خوابگاهی

در مطالعه آتشکار هم بین انگیزش  .هستند برخوردار خوابگاهی

  ).12(و وضعیت اسکان ارتباط معنی داري وجود نداشت 

بیشتر دانشجویان غیرخوابگاهی نسبت به دانشجویان انگیزش 

توان به شرایط زندگی در خوابگاه جدایی از خوابگاهی را می

با انجام رسد به نظر می .ل عاطفی نسبت دادیو مسا خانواده

افزایش ، بر روي دانشجویان ساکن خوابگاه بیشترتحقیقات 

ش توان انگیزب دانشجویان این ها و مشاوره بهامکانات خوابگاه

  . دانشجویان را به طور قابل توجهی افزایش داد

  

  نتیجه گیري

  وگرافیک سن، متغیرهاي دم ي حاضرنتایج مطالعهبر اساس    
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 يانگیزهتحصیلی با میزان  ينوع رشته سهمیه و هل،اجنسیت، ت

با این حال  .دانشجویان ارتباط معنی داري نداشتپیشرفت 

در  پیشرفت يها موجب کاهش انگیزهزندگی در خوابگاه

و بین انگیزه و موفقیت تحصیلی در  بود دانشجویان شده

   .وجود داشت دوران علوم پایه نیز ارتباط معنی دار

تحصیلی و موفقیت تحصیلی چند  يبا توجه به اینکه انگیزه

ثیر عوامل مختلف فردي، محیطی یا ابعدي بوده و تحت ت

شود به منظور باشند پیشنهاد میشناختی و غیر شناختی می

هاي بیشتر، مطالعات دیگري در این زمینه انجام و نقش بررسی

تعامل استاد و ي عواملی همچون محیط آموزش، نحوه

  .ارزیابی گردد.. دانشجو، رضایت تحصیلی و 

  

  تقدیر و تشکر

-A-11 این مقاله برگرفته از پایان نامه دانشجویی با کد   

مصوب ZUMS.REC.1395.209 و کد اخالق  1040-1

شوراي پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان بوده و 

ی که در دانشجویان و کارشناسان ينویسندگان مقاله از کلیه

  .نماینداند قدردانی میانجام این پژوهش یاري نموده
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