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  مقدمه

حصیلی پیشرفت تترین مسائل تاثیر گذار بر یکی از مهم

انگیزه، نیرویی قوي در فرآیند  .باشددانشجویان، انگیزه می

ترین و که حتی غنی، به طوريباشدمییادگیري - یاددهی

هاي کارآموزي و آموزش سازماندهی شده نیز در بهترین برنامه

در  صورت فقدان انگیزه در فراگیران، سودمند نخواهد بود

هاي رفتار، جهت ت کنندهواقع انگیزش توجیه کننده تقوی

هاي میزان صرف وقت هاي رفتاري و تعیین کنندهگیري هدف

هاي مختلف و یک عامل مهم در پیشرفت تحصیلی در فعالیت

 ابعاد از یکی انگیزش )1( شوندمحسوب میدانشجویان 

 داري نگه و دهی جهت تحریک، باعث که است انسان درونی

 میان از). 2( شودمی گوناگون اعمال انجام جهت فرد تالش

 امر پژوهشگران و کارشناسان توسط که متعددي فاکتورهاي

-قوي عنوانهب انگیزش اند،گرفته قرار مطالعه مورد یادگیري

 شده شناخته تحصیلی کوشی سخت در سائق نیروي ترین

  ).3( است

گیزش نبه طور کلی انگیزش در یادگیري شامل دو نوع ا

 فطري گرایش درونی، شانگیز. درونی و بیرونی است

 در هاتوانایی بستن کار به تمایالت، بر یافتن تسلط و پرداختن

 است بهینه هايچالش کردن جستجو و تمایالت، دادن انجام

 عالقه، ؛کار انجام براي  درونی انگیزشداراي  افرادي. )4(

). 5( نمایندمی تجربه را کنترل و تبحر احساس و لذت

 را فرد ،تنبیه از اجتناب یا جایزه سبک مانند بیرونی انگیزش

آن  پیامدهاي دلیل به را فعالیت تا دهدمی قرار فشار تحت

 به را فرد خارجی عامل یک بیرونی، انگیزش در. دهد انجام

  ). 6( انگیزدمی بر خاص کاري انجام

 که کردند تاکید )Gruppen( گروپن و )White( وایت

 يحیطه در بیشتري تمرکز به نیاز انگیزش، با مرتبط تحقیقات

 ممکن پزشکی آموزش در انگیزش ).7( دارد پزشکی آموزش

 محیط دانشجویان، با مرتبط عوامل از ايدسته توسط است

 محیط. گیرد قرار تاثیر تحت آموزشی يبرنامه و یادگیري

 اساتید، خودگردانو حمایتی رفتارهاي برگرفتن در با یادگیري

-هیارا طریق از مهارت به سبتن دانشجو احساسات از حمایت

 طریق از ارتباط بردن باال و سازنده و منظم بازخورد ي

 تماس و کوچک هايگروه در کار مثبت، نقش ایفاي مشاوره،

 درونی انگیزش تحریک باعث است قادر بیماران، با زودرس

  ). 8( شود دانشجویان

 درونی انگیزش و یادگیري محیط بر اثرگذار رهايیمتغ از یکی

 علمی متون در که گونهآن. است انگیزشی وج دانشجویان،

 از باالیی سطوح به دانشجویان، در انگیزش است، شده ذکر

 جو). 5( است وابسته هاکالس در شده درك انگیزشیجو 

 آن طریق از که هدف، موقعیتی ساختار از عبارتست انگیزشی

  ). 9( گرددمی قضاوت اجتماعی محیط در شکست یا موفقیت

انجام  و زیاد تالشدر  را خود موفقیت مدار تکلیف افراد

 مدار، افراد خود عوض در. کنندمی احساس تکلیف، مرتب

 مقایسه در عملکردشان که کنندمی موفقیت احساس هنگامی

 به را کاري کمتر تالش با اینکه یا باشد ترمطلوب دیگران با

  ). 10( دهند انجام خود مهارت بر تاکید با و خوبی

جو نویسد، می )Ames( ایمزبه نقل از )  Quinlan(کویین الن 

 و عملکردي جو عنوانبه باشد، خودمدار رتبیش که انگیزشی

 تسلط جو عنوانه ب باشد، تکلیف مدار بیشتر که انگیزشی وج

 دیگران توسط شده ایجاد انگیزشی جو لذا. گرددمی گذارينام

 درك ،"ملکرديع جو" و "تسلط جو" صورت به توانمی را

 یادگیري، بر تکلیف مدار افراد همانندتسلط  جو). 10( نمود

 دیگر طرف از. دارد تاکید مشارکت و تالش مهارت، يتوسعه

 اجتماعی، مقایسه بر عملکردي جو ؛افراد خود مدار همانند

 دارد تاکید مشارکت جاي به رقابت و محور هنجار ارزشیابی

)11.(  

میزان باالي ترك  پرستاري، حرفه مشکالت ترینمهم از یکی

مطالعات ). 12( باشدتحصیل توسط دانشجویان این رشته می
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دهند که بسیاري از دانشجویان پرستاري در مدت نشان می

تحصیل از انگیزه کافی برخوردار نیستند، تمایل پرستاران براي 

رسد کیفیت ادامه کار در این حرفه کاهش یافته و به نظر می

نیروي  کمبود. )13(اري کاهش یافته است خدمات پرست

 کمیت بر پرستاران، در عملکرد نارسایی گونه هر وپرستاري 

 همه سالمت و گذاشته تاثیر بهداشتی هايمراقبت کیفیت و

 نشان مختلف تحقیقات). 14( اندازدمی خطر به را جامعه افراد

 به است، ارتباط در انگیزه داشتن با خوب عملکرد دهندمی

 و شغلی تحصیلی، موفقیت با باال انگیزش که معنی این

نتایج مطالعات انجام شده . است همراه زیاد از حرفه رضایت

در رابطه با انگیزش دانشجویان پرستاري در ایران بیانگر 

نتایج مطالعه . انگیزش کم دانشجویان براي یادگیري است

 دانشجویان از نفر 181 روي برکه  همکاران و واحدي

 سال در تبریزدانشگاه علوم پزشکی  پرستاري اسیکارشن

 بین در انگیزش افت گردید، بیانگر انجام 90-91 تحصیلی

 دانشجویان این انگیزش افزایش لزوم و آخر سال دانشجویان

 نتایجهمچنین  .)15( بود هاآن شغلی عملکرد بهبود جهت

انگیزه  که داد نشان و همکاران بخشنده باورسادپژوهش 

دانشجویان در حد متوسط بوده و میزان انگیزه با تحصیلی 

رسد با به نظر می. یابدافزایش سنوات تحصیلی کاهش می

دید جامعه و تیم درمانی بتوان سبب ارتقاي انگیزه در اصالح 

مسلما شناخت عوامل ). 16(دانشجویان پرستاري گردید 

ویان پرستاري ـزش یادگیري دانشجـثر بر انگیـمرتبط و مو

واند براي افزایش انگیزش تحصیلی دانشجویان کمک تمی

 که داد نشان همکاران و حنیفینتایج مطالعه . کننده باشد

 اجتماعی، و فرهنگی شرایط حرفه، هايشیرینی و هادشواري

 پرستاران، چیدمان و پرستاري انتصابات در سازمانی بیماري

-زمرهرو برابر در گیري تصمیم اقتدار دانش، بر مبتنی عملکرد

 به بیمار حقوقی حریم نقض یا بیماران حقوق رعایت ،گی

 گذار تاثیر دانشجویان یادگیري انگیزش بر مستقیم غیر طور

 با پرستاران ارتباطاین درحالی است که . است بوده

 اثر دانشجویان یادگیري انگیزش بر مستقیم طور به دانشجویان

 )Kusurkar( کاسورکار عقیده به. )17( است بوده گذار

 مدرسین به تواندمی انگیزش بر اثرگذار فاکتورهاي شناسایی

 جو بهبود یا آموزشی يبرنامه طراحی در پزشکی گروه

 کمک پزشکی علوم هايدانشکده یادگیري محیط و آموزشی

  ). 8( نماید

بنابراین پژوهشگران مطالعه حاضر امیدوارند با تعیین انگیزش 

اط آن با جوانگیزشی درك درونی دانشجویان پرستاري و ارتب

دانشگاه علوم  شده توسط دانشجویان کارشناسی پرستاري

ها، پزشکی زنجان و عوامل پیش بینی کننده انگیزش درونی آن

ضمن افزایش دانش در مورد انگیزش دانشجویان پرستاري در 

ایران، اطالعات مفیدي را در اختیار برنامه ریزان آموزشی این 

  .دهندتحصیلی قرار  يرشته

  

  بررسیروش 

بر روي  که بود مقطعی -مطالعه توصیفی یکاین پژوهش،    

نفر از دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی زنجان  165

و از فرمول  روش نمونه گیري تصادفی ساده بود. انجام گرفت

  . استفاده شد حجم نمونهزیر براي محاسبه 

  
معیارهاي ورود به مطالعه شامل، تکمیل فرم رضایت نامه و 

سال تحصیلی بود و چون شرکت در گذراندن حداقل یک نیم

مطالعه به صورت کامال اختیاري بود هر دانشجویی که مایل 

  .شدبه ادامه نبود از مطالعه خارج می

انگیزش  استاندارد هايها، پرسشنامهآوري داده ابزار جمع

و جو  )Intrinsic Motivation Inventory )IMI درونی

 L’Echelle de Perception du Climat انگیزشی درك شده

Motivational  )(EPCM هر دو نسخه ابزارهاي مذکور . بود
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توسط سلطانی عرب شاهی و همکاران ترجمه و استاندارد 

   .)18(شده است 

 درونی انگیزش: )IMI( انگیزش درونی يپرسشنامه

 انگیزش پرسشنامه ایرانی نسخه وسیله به پرستاري دانشجویان

 و Duncan توسط پرسشنامه این. شد گیري اندازه درونی

Tammen قرار عاملی تحلیل و بررسی مورد ورزش حیطه در 

 حیطه وارد راآن همکاران و Gutiérrez. )19(است  گرفته

 تحلیل انجام از پس و کردند دانشجویان بدنی تربیت آموزش

 و روایی. )5(دادند  قرار استفاده مورد راآن تاییدي، عاملی

 قرار بررسی مورد بارها مختلف پژوهش هاي در IMIپایایی

 این. )90/0= آلفاي کرونباخ ( است شده تایید و گرفته

 حیطه در کاربرد جهت به و شده تشکیل آیتم 18 از پرسشنامه

 داراي IMI. گردیده است تدوین پرستاري دانشجویان آموزش

اهمیت / تالش لذت،/  عالقه: شامل باشدمی مقیاس خرده سه

نمره گذاري این پرسشنامه بر  يشیوه .شده درك و مهارت

روایی آن با تحلیل عاملی  .بود پنج قسمتی اساس معیار لیکرت

با ضریب آلفاي کرونباخ سنجیده شد  نتاییدي و پایایی آ

  )18( ).85/0=آلفاي کرونباخ(

 انگیزشی جو: EPCM)(جو انگیزشی درك شده  يپرسشنامه

 از استفاده با آموزشی محیط از دانشجویان سطتو شده درك

 گیري اندازه شده درك انگیزشی جو پرسشنامه ایرانی ترجمه

 فرانسوي متن با و EPCM نام با ابتدا پرسشنامه این. شد

 پرسشنامه همکاران و Gutiérrez. )20(است  شده منتشر

 تحلیل بررسی مورد و کرده ترجمه انگلیسی به را مذکور

 آیتم 16 از متشکل EPCM. )5(اند داده قرار تاییدي عاملی

: شامل دهدمی قرار گیري اندازه مورد را فاکتور 4 که است

 ارتقاي ، )جو تسلط درك شده( دانشجویان پیشرفت پیگیري

 در نگرانی ، )دهـو تسلط درك شـج( ادـاست طـتوس ريـیادگی

 ترویج و )ردي درك شدهـو عملکـج( اتـاشتباه مورد

نمره  يشیوه .)شده جو عملکردي درك( استاد توسط مقایسه

 یـپنج قسمت گذاري این پرسشنامه بر اساس معیار لیکرت

روایی آن با تحلیل عاملی تاییدي و پایایی آن با  .باشدمی

). 89/0=آلفاي کرونباخ(ضریب آلفاي کرونباخ سنجیده شد 

)18(  

ها توسط داده ،ها توسط دانشجویانپرسشنامه تکمیل از پس

هاي آماري کاي دو، استفاده از آزمونو با  SPSS 23نرم افزار 

رگرسیون خطی تجزیه و آنالیز واریانس و همبستگی پیرسون، 

 مالحظات اخالقی این پژوهش شامل اخذ .ندتحلیل شد

 پژوهش انجام موافقت نامه دانشجویان و اخذ از نامه رضایت

 يکد اخالق این پژوهش که توسط کمیته. دانشگاه بود از

م پزشکی زنجان به آن تخصیص شده، اخالق دانشگاه علو

ZUMS.REC.1394.338 باشدمی.  

  

  هایافته

هاي نمونهنشان داد که حداقل و حداکثر معدل  هایافته   

معدل  میانگین. نمره بود 20و  13به ترتیب برابر با  پژوهش

هاي سالاز تمام نیم .بود 56/16±3/1دانشجویان برابر با 

. این مطالعه شرکت کرده بودندتحصیلی غیر از ترم اول در 

% )  1/49(نفر  81و  %) 8/35(نفر  59شرکت کنندگان مرد 

بود  21±6/2به طور متوسط سن دانشجویان برابر با . زن بودند

سال  35و  19ها به ترتیب برابر با حداقل و حداکثر سن آن و

  .بود

زشی درك شده، جو عملکردي ـو انگیـرات جـوع نمـمجم

ط درك شده و انگیزش درونی به سه ـتسلدرك شده، جو 

دسته باال، متوسط و پایین تقسیم شد و بعد از تجزیه و 

نشان داده شده  1هایی که انجام گرفت، نتایج در جدول تحلیل

  .است

بر اساس نتایج آزمون رگرسیون خطی مشخص شد که متغیر 

جو تسلط درك شده و جو انگیزشی، انگیزش درونی در 

ولی جو عملکردي ) =000/0P(کرد یش بینی دانشجویان را پ

 نبود پیشگویی متغیر انگیزش درونیقادر به درك شده 

)613/0 P= .( جدول)3(  



  درك دانشجویان پرستاري از جو انگیزشی       38

 97 بهار ،29 ي شماره ،11 ي دوره پزشکی، علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

نمرات جو انگیزشی درك شده، جو عملکردي درك شده، جو تسلط درك شده و انگیزش درونی کسب شده توسط دانشجویان در سه بخش : 1جدول 

  خوب، متوسط و بد

  نمرات پایین  نمرات متوسط  االنمرات ب  متغیرها

  -  %) 3/47(نفر  78  %) 4/42(نفر  70  جو انگیزشی درك شده

  %) 6/0(نفر  1  %) 7/66(نفر  110  %) 3/27(نفر  45  جو عملکردي درك شده

  -  %) 9/30(نفر  51  %) 8/61(نفر  102  جو تسلط درك شده

  %) 1/9(نفر  15  %) 6/23(نفر  39  %) 4/59(نفر  98  انگیزش درونی

  

  

  

  نتایج آزمون همبستگی پیرسون: 2جدول 

  جو عملکردي درك شده  جو تسلط درك شده   جو انگیزشی درك شده  انگیزش درونی  جنس  

          0  جنس

  انگیزش درونی
51/0-  

05/0  
0        

جو انگیزشی 

   درك شده

39/0  

51/0  

21/0+  

01/0  
0      

جو تسلط درك 

  شده

42/0  

90/0  

36/0+  

01/0  

66/0+  

01/0  
0    

جو عملکردي 

  درك شده

20/0  

61/0  

24/0  

74/0  

47/0+  

01/0  

37/0+  

01/0  
0  

  

  

  

  نتایج آزمون رگرسیون خطی: 3جدول 

 >Beta(  T P< R2 f df P(بتا   متغیرها

 p=000/0  57/7  53/0  جو تسلط درك شده
  

49/0  

  

41/42  

  

138  

  

000/0  
  p=000/0  51/6  49/0  جو انگیزشی درك شده

 p=613/0  02/3  04/0  هجو عملکردي درك شد
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بررسی تفاوت بین متغیرها در بین دو گروه دختر و پسر نشان 

داد که بین دختر و پسر از نظر متغیرهاي انگیزش درونی، جو 

تسلط درك شده و جو عملکردي درك شده تفاوت معنی 

ها از نظر متغیر ولی بین آن) p=000/0( داري وجود داشت

 وت معنی داري مشاهده نشدجو انگیزشی درك شده تفا

)511/0=p.(  

بر اساس نتایج آزمون آنالیز واریانس در میانگین نمره 

، جو عملکردي )p=20/0( متغیرهاي جو تسلط درك شده

 و در کل جو انگیزشی درك شده )p=56/0( درك شده

)53/0=p(  بر حسب جنس)اختالف معنی دار ) مرد و زن

آماري مشاهده نشد ولی در میانگین نمره متغیر انگیزش 

 درونی بر حسب جنس اختالف معنی داري مشاهده شد

)03/0=p( . همچنین در میانگین نمره متغیرهاي جو تسلط

درك شده، جو عملکردي درك شده و در کل جو انگیزشی 

سال تحصیلی حسب سن، نیمدرك شده و انکیزش درونی بر 

سال قبلی هیچ اختالف معنی دار آماري مشاهده و معدل نیم

  .)p<05/0( نشد

  

  بحث 

. است آموزش هدف یادگیري و است یادگیري قلب انگیزش،   

 نگه و راهنما کننده، آغاز عامل و انسان جنبش يمایه انگیزش

 میتاه .است مطلوب هدف به دستیابی زمان تا رفتار يدارنده

 از یکی انگیزش و بوده انکارناپذیر تربیت و تعلیم در انگیزش

  .باشدمی دانشجویان عملکرد بهبود در دایمی و مهم عوامل

بین انگیزش درونی و جو انگیزشی تحقیق حاضر، طبق نتایج 

 .درك شده همبستگی مثبت و معنی داري وجود داشت

 یاتتجرب اساس که بر نشان داد همکاران و حنیفیپژوهش 

 مضمون سه بالینی، آموزش فرآیند در کنندگان، مشارکت

 علمی، سواد فرعی مضامین با( مربی عملی و علمی شایستگی

 با( مربی رفتار ،)مربی عملی مهارت دانش، انتقال نحوه

 اقتدار دانشجو، با مربی ارتباط تشویق، حمایت، فرعی مضامین

 از ي،پرستار به مربی نگرش ،)رسمی غیر گوهاي و گفت و

 این. است دانشجویان انگیزش در مربی مهم هايویژگی

 پرستاري حرفه و بالین کار به را دانشجویان تواندمی هاویژگی

 پرستاري حرفه و بالین کار از را هاآن یا و کند جذب

توان چنین استنباط کرد که در واقع می ).21( کند رویگردان

اشد، بر انگیزش بهاي مربی میجو انگیزشی که همان ویژگی

؛ پس شوددرونی دانشجویان موثر است و باعث ارتقاي آن می

 چندین .باشدنتایج مطالعه حنیفی در راستاي مطالعه ما می

 یا انگیزشی جو از درك بین را، داري معنی رابطه گرپژوهش

مثال عودي و . اندیافته درونی، انگیزش با یادگیري محیط

بررسی دیدگاه "عنوان خود با  يهمکاران در مطالعه

دانشجویان پرستاري در مورد عوامل موثر بر انگیزه تحصیلی 

توان با اصالح به این نتیجه رسیدند که می 86در سال  "هاآن

پرستاري و باال بردن سطح علمی  يدید جامعه نسبت به رشته

هاي دانشجویان و بهبود تعامالت بین پرستاران و سایر گروه

 ).22(شد تحصیلی در دانشجویان  يگیزهپزشکی سبب رشد ان

 یادگیري محیط  )Mitchell( میشل هايیافته طبقهمچنین 

 درونی، انگیزش معتبر کننده پیشگویی یک عنوانبه شده درك

 در). 23( دباشمی راهنمایی متوسطه آموزان دانش براي

 محیط خصوص در) Heinو Koka( هین و کوکا يمطالعه

 آمد دست به مشابهی نتایج نیز ونیدر انگیزش و یادگیري

)24.(  

بررسی "اي با عنوان در مطالعه بخشنده باورساد و همکارانش

انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان 

دانشجویان به این نتیجه رسیدند که  93در سال  "پرستاري

-اي نسبتا مناسب وارد این رشته میپرستاري اگر چه با انگیزه

. گذاردشوند ولی در طول زمان این انگیزه رو به کاهش می

همچنین نشان داده شد که عوامل مختلفی در افزایش و کاهش 

باشد که باید شناسایی انگیزه تحصیلی دانشجویان موثر می
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گردند و با تقویت عوامل مثبت و اصالح و تعدیل عوامل 

 ).16(نمود  کاهنده انگیزه، دانشجویان راغب و با انگیزه تربیت

 )Robertsو  Kavussanu( روبرت و کاووسانو يمطالعه در

 و درونی انگیزش با شده درك انگیزشی جو بین يرابطه

 آمده دست به نتایج. گرفت قرار بررسی مورد خودکارآمدي

 مثبت هايجنبه با تسلط جو از درك که بود آن از حاکی

 طور به) شده درك مهارت تالش، لذت،( درونی انگیزش

 طور به) تنش( درونی انگیزش منفی هايجنبه با و مثبت

 انگیزشی جو و وضعیتی اهداف به گرایش. داشت رابطه منفی،

 یکسان و مهم هايکننده پیشگویی عنوان به شده درك

 تسلط انگیزشی جو کهحالی در شدند مشخص درونی انگیزش

 نیز زنان در. بود خودکارآمدي دار معنی کننده پیشگویی تنها

 انگیزش کننده پیشگویی ترین قوي عملکردي، انگیزشی جو

 نشان آمده دست به نتایج طرفی از. بود خودکارآمدي و درونی

 و شده درك مهارت تالش، لذت، با شده درك تسلط جو داد،

 فعالیت در مشارکت حین در شده تجربه تنش پایین سطح

 سطح با شده درك عملکردي جو که حالی در. دارد رابطه

  ).25( داشت رابطه تنش باالي

مثبت بین جو انگیزشی و انگیزش درونی می  يبا توجه رابطه

توان نتیجه گرفت که با پیگیري پیشرفت توسط دانشجو، 

ارتقاي یادگیري توسط استاد، نگرانی در مورد اشتباهات و 

تمایل به مقایسه فراگیران توسط استاد، می توان عالقه و لذت، 

و تالش و اهمیت دانشجویان را افزیش داد مهارت درك شده 

یعنی با اصالح و ارتقاي محیط یادگیري و آموزش . و بالعکس

جویان جهت توان انگیزش درونی دانشتوسط اساتید می

  .یادگیري را افزایش داد

بر اساس نتایج مشخص شد که متغیر جو تسلط درك شده و 

و جو انگیزشی، انگیزش درونی را پیشگویی کرد ولی ج

 .عملکردي درك شده متغیر انگیزش درونی را پیشگویی نکرد

 درك تسلط جو همکاران، و )Gutiérrez( گوتیرز يمطالعه در

 در نظم حفظ درونی دالیل بر معلم شده درك تاکید و شده

 درونی انگیزش هايکننده پیشگویی ترینمهم عنوان به کالس،

 برونل يمطالعه در). 5( گردیدند مشخص آموزان دانش

)Brunel( جو و پیشرفت اهداف به گرایش بین رابطه عنوان با 

 آمده دست به نتایج نیز درونی انگیزش با شده درك انگیزشی

 کننده پیشگویی بهترین شده درك انگیزشی جو که داد نشان

 بود هدف به گرایش به نسبت انگیزش هايشاخص تمام

)26.(  

 جو عنوان با )Biddleو Gaodas( بیدل و گوداس يمطالعه در

 به مشابهی نتایج نیز درونی انگیزش و شده درك انگیزشی

 بطور تسلط جو که شد داده نشان مطالعه این نتایج. آمد دست

 دهدمی افزایش را درونی انگیزش پیشگویی داري معنی

 به را کالس جو تسلط ابعاد خود، يمطالعه در بیدل و گوداس

 دانشجویان درونی شانگیز اصلی کننده پیشگویی عنوان

  .)20( نمودند گزارش

توان نتیجه گرفت که با پیگیري پیشرفت توسط می بنابراین

توان عالقه و دانشجویان و ارتقاي یادگیري توسط استاد می

لذت، مهارت درك شده و تالش اهمیت دانشجویان براي 

یادگیري را افزایش داد و نگرانی در مورد اشتباهات و تمایل 

فراگیران توسط استاد تاثیري در افزایش انگیزش  به مقایسه

  . درونی دانشجویان براي یادگیري نخواهد داشت

بر اساس نتایج این پژوهش مشخص شد که بین جنس دختر 

اختالف معنی انگیزش درونی  يو پسر از نظر میانگین نمره

جو انگیزشی  يداري وجود نداشت ولی از نظر میانگین نمره

و  )Patrick( پاتریک .ري وجود داشتاختالف معنی دا

همکارانش نشان دادند که اثرات انگیزش درونی بر اهداف 

سالمتی تحت تاثیر جنس متفاوت است، براي زنان، انگیزش 

درونی باالتر، شانس باالتري از انجام فعالیت بدنی را 

کرد اما با طول مدت آن ارتباطی نداشت و براي پیشگویی می

ونی باالتر شانس کمتري از انجام فعالیت مردان، انگیزش در

 کرد اما طول مدت طوالنی تري رابدنی را پیشگویی می

هاي همچنین او به این نتیجه رسید که تفاوت. پیشگویی کرد
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جنسیتی در انگیزش درونی ممکن است بعلت تفاوت در 

  .)27( موانع درك شده باشد مانند وظیفه مراقبت از کودکان

الد نشان داد که در بین دختران انگیزش همچنین رستگار خ

که حال آن. درونی رابطه قوي تري با عملکرد تحصیلی دارد

در بین پسران رابطه انگیزش بیرونی با پیشرفت تحصیلی 

تحصیلی براي دختران  يبدین معنی که انگیزه. شدیدتر است

و براي پسران  تحصیل ذاتی هايمعطوف به پاداش و بیشتر درونی

  ).28(هاي حاصل است بیرونی و معطوف به پاداشبیشتر 

هاي جنسیتی در خرده و همکاران در بررسی تفاوت ابراهیمی

به این ) AMS )Approval Motivation Scaleهاي مقیاس

نتیجه رسیدند که در انگیزش درونی و هر دو خرده مقیاس آن 

و نیز تنظیم همانند سازي شده از ) فهم و تجربه تحریک(

بیرونی براي تحصیل، برتري با دختران است و در  انگیزش

   .)29( باشدمیتنظیم بیرونی و بی انگیزگی، برتري با پسران 

با توجه به اینکه جو انگیزشی در بین دختر و پسر با هم 

هایی که توان نتیجه گرفت که بعلت تفاوتمتفاوت است، می

ادگیري این دو جنس از نظر روان شناختی دارند، تاثیر محیط ی

ها متفاوت خواهد بود در واقع پیگیري پیشرفت نیز بر آن

توسط دانشجویان، ارتقاي یادگیري توسط استاد، نگرانی در 

مورد اشتباهات و تمایل به مقایسه فراگیران توسط استاد در 

ولی طبق این مطالعه . بین دو جنس دختر و پسر متفاوت است

میت که انگیزش لذت، مهارت درك شده و تالش و اه/عالقه

از  .دهند، در دختر و پسر یکسان استدرونی را شکل می

توان به عدم همکاري دانشجویان هاي پژوهش میمحدودیت

ها اشاره نمود که در تکمیل پرسشنامه و وضعیت روحی آن

و همچنین  ها تاثیر گذار باشدممکن است در پاسخدهی آن

ناسی انجام چون این پژوهش بر روي دانشجویان مقطع کارش

  .دانشجویان تعمیم داد همه را به توان نتایج آننمی گرفته بنابراین

  

  نتیجه گیري

تواند به اساتید شناسایی فاکتورهاي اثرگذار بر انگیزش می   

آموزشی یا بهبود جو  يعلوم پزشکی در طراحی برنامه

هاي علوم پزشکی کمک آموزشی و محیط یادگیري دانشکده

انگیزش درونی با جو به ارتباط معنی دار بین  توجهبا . نماید

و توانایی تسلط درك شده و جو انگیزشی درك شده 

رسد توسط این دو متغیر، به نظر می انگیزش درونی پیشگویی

در تسلط و جو انگیزشی درك شده جو اصالح و ارتقاي با 

می توان انگیزش درونی دانشجویان هاي یادگیري محیط 

 گرددمی پیشنهاد بنابراین .زایش دادجهت یادگیري را اف

 هايدوره و هاکارگاه و شده شناسایی انگیزه بی دانشجویان

 برگزار دانشجویان این انگیزش افزایش جهت الزم آموزشی

 ولینومس به تواند می آمده بدست هايیافته همچنین و گردد

 ايمداخله هايبرنامه طراحی با تا نماید کمک آموزش حوزه

 ویژهبه دانشجویان انگیزش حفظ و ارتقاء در تربیتی

 اقدامات تحصیل هاي سال طول در آخر، سال دانشجویان

  .دهند انجام را موثري

  

  تقدیر و تشکر

بدین وسیله از همکاري صمیمانه دانشجویان دانشکده    

از حمایت مالی معاونت تحقیقات پرستاري و مامایی زنجان و 

تشکر و قدردانی بعمل زنجان و فناوري دانشگاه علوم پزشکی 

   .آوردمی
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