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 هاآن تحصیلی اقاشتی با درسی ریزیبرنامه هایلفهوم از دانشجویان ادراک یرابطه
  3 حسین رحیمی،  2پورالبنین همتیام، *1اکبر عجمعلی
 30/06/1397 چاپ:   05/04/1397 پذیرش:   13/09/1396 دریافت:

 
  چکیده

 پیشرفت بر گذار تاثیر و مهم متغیرهای از تحصیلی اشتیاق و درسی یبرنامه هایلفهوم به نسبت دانشجویان ادراک اینکه به توجه با :هدف و زمینه

 هایلفهوم به نسبت پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان ادراک یرابطه بررسی پژوهش این دفه ،است الیع آموزش نظام در دانشجویان تحصیلی
 .بود آنان تحصیلی اشتیاق با درسی یبرنامه

 و ، ماماییپرستاری هایدانشکده تحصیل به مشغول اندانشجوی تمام شامل آماری یجامعه همبستگی -توصیفی پژوهش این در :بررسی روش
 & Krejcie جدول از استفاده با نسبتی تصادفی گیرینمونه براساس نمونه حجم، بود1395 سالدر  گناباد یپزشک علوم دانشگاه بهداشت

Morgan، 230 تحصیلی اشتیاق پرسشنامه و درسیی برنامه هایلفهوم از دانشجویان اکراد سشنامهپر از هاداده آوریجمع منظور به .شد تعیین نفر 
 مستقلT  آزمون و چندگانه رگرسیون پیرسون، همبستگی ضریب آماری آزمون و 20 نسخه  spss افزار نرم از هاداده تحلیل برای. شد استفاده
 .شد استفاده

 درسیی هبرنام هایلفهومتوان بر اساس می .داشت وجود معنادار و مثبت یبطهرا تحصیلی اشتیاق با درسیی برنامه هایلفهوم یکلیه بین :هایافته
 تفاوت پزشکی علوم مختلف هایهرشت دانشجویان تحصیلی اشتیاق بین چنینهم ،(P ،81/29=f=0001/0) کرد بینیپیش را تحصیلی تیاقاش

 .(P ،33/2=t=021/0)داشت وجود معناداری تفاوت پسران و دختران بین تحصیلی اشتیاق .نگردید مشاهده معناداری

 هایروش از استفاده، داشت وجود معنادار و مثبت یرابطه تحصیلی اشتیاق با درسی یبرنامه هایلفهوم همه بین اینکه به توجه با :گیرینتیجه

 .گرددمی پیشنهاد روزبه و مدآکار محتوای طراحی و یابیارزش مختلف هایشیوه آموزش ،آموزشی جذاب

 انشجویاند درسی،ی برنامههای لفهوادراک، م تحصیلی، اشتیاق: کلیدی واژگان

 
 این مقاله بدین صورت ارجاع داده شود:
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 مقدمه

 در تربیت و تعلیم هایسازه ترینمهم از تحصیلی پیشرفت   

 جهت آن هایساخت زیر بر ثروم عوامل و است حاضر عصر

 (.1) است بوده مدنظر تحصیلی پیشرفت ربیشت چه هر ارتقای

 مقاطع و هاتهرش در تحصیلی افت یزمینه در زیادی تحقیقات

 تحصیلی عملکرد کاهش آن دنبال به و گوناگون تحصیلی

 عوامل ،بین این در(. 3 و 2) انجام شده است دانشجویان

 اشتیاق و انگیزه عدم جمله از فردی و اجتماعی مختلف

(. 5 و 4) آیدمی حساببه تحصیلی افت دالیل از تحصیلی

 اینکه ؛دارد یادگیری ادبیات در ریشه تحصیلی، اشتیاق

 موفقیت ،یادگیری در مداوم تغییر بر عالوه بتوانند آموزاندانش

 تحصیلی عملکرد(. 6) دهند گسترش و بازبینی را آن در

 بر مستقیم طور به نفس عزت و مدیآراخودک شده، حمایت

 که گیرندگانی یاد که طوریبه ؛(7) دارند تاثیر تحصیلی اشتیاق

 یانگیزه از برندمی رنج یخوان نارسا مانند خاصی ناتوانی از

 با (8) هستند برخوردار تریینئپا تحصیلی شتیاقا و درونی

 و تحصیلی اشتیاق توانمی رفتاری و شناختی هایمداخله

  (. 9)داد افزایش را تحصیلی عملکرد

 است یادگیری و آموزش در موثر عوامل از تحصیلی اشتیاق

 رفتار بر منفی و مثبت ثیراتات تحصیلی اشتیاق(. 10)

 اشتیاق مثبت ثیراتات از ،مثال عنوان به. دارد یادگیرندگان

 در که ییادگیرندگان به توانمی یادگیرندگان رفتار بر تحصیلی

 به تمایل که برد؛ نام بودند تحصیل به مشغول فنی هایرشته

 و خود تحصیالت یادامه به عالقه مر،عال مادام یادگیری

 برای و داشتند مختلف زشیآمو هایدوره در مداوم حضور

 از(. 11) کردندمی تالش خود یرشته در تخصص کسب

 که ییادگیرندگان از توانمی هم تحصیلی اشتیاق منفی ثیراتات

 که برد نام ؛بود انتظار حد از بیش هاآن تحصیلی اشتیاق

 ،حیط آموزشیم با ارتباط از تریپایین سطح :مانند مشکالتی

(. 12) داشتند عاطفی-رفتاری مشکالت و زیاد اضطراب

 متخصصان و باشد مربیان مدنظر باید همواره تحصیلی اشتیاق

 به هابرنامه طراحی در باید عالی آموزش درسی یبرنامه

 مناسب، شآموز دگیری،یا غنی هایفرصت مانند هاییمقوله

 بهبود فکری، و ذهنی سالمت برانگیز، چالش و غنی محتوای

 موزانآدانش در گیرییاد برای شوق و شور تحصیلی، عملکرد

اساتید  ویژهبه دانشگاهیان محدود شناخت(. 13) کنند توجه

 در نامطلوب تاثیرات به منجر آموزش و تدریس به نسبت

از این جهت پژوهش درباره (. 14) شودمی شاگردان یادگیری

درسی یک ضرورت انکارناپذیر است.  یهای برنامهلفهوم

 شد منجر امر این به تایلر، دیدگاهطبق  سیدر یرنامهب طراحی

 از هدف زیرا کنند، ارزیابی را آموزش رفتاری نتایج مربیان تا

 در آموزان دانش رشد به کمک برای پروش و آموزش

 یبرنامه طراحی منطق در(. 15) است مختلف هایحوزه

 یادگیری تجربیات – آموزشی اهداف ، Tyler درسی

 تربیتی تجربیات کردن ترثربخشا و سازماندهی –(محتوا)

 است گرفته قرار توجه مورد ارزیابی و( تدریس هایروش)

 (. 17 و16)

 ؛ددهمی نشان درسی یبرنامه نیازهای بررسی که طورهمان

 نیازها با تناسبم آموزشی جذاب هایفعالیت" ،"هدف مولفه"

 و ارزیابی لفهوم " ،"محتوا لفهوم " ،"آموزان دانش منافع و

 به را نیازها همه هایاولویت باالترین ،"آموزشی هایتراتژیاس

 به لریتا یدرس یبرنامه مدل (.18) است داده اختصاص خود

و  یدرس یدر برنامه رییروند تغ " یبایارز" واسطه

 یهاتیفعال یبرا یستمیس کردیاز رو انیدانشجو یبرخوردار

 منابع وزشی،آم مواد(. 19)است داده ارقر توجه موردرا،  یعلم

 در درسی یبرنامه ارزیابی بار هر در که ،روزبه تکنولوژیکی

 هایلفهوم امتیازات جمله از گیردمی قرار آن طراحان اختیار

 یبرنامه تغییر و توسعه(. 20) است شده یاد Tyler درسی

 تا را یادگیرندگان خودآموزی مهارت و یادگیری شوق ،درسی

 داد نشان تایوان در اتقتحقی(. 21) دهدمی افزایش زیادی حد



 72        و همكارانعجم 

 97تابستان  ،30 يشماره ،11 يدوره پزشكي، علوم در آموزش يتوسعه يمجله

 یبرنامه از رضایت و هامهارت یادگیری به مثبت نگرش که

 ایحرفه ندارهخودپ شناسایی در مهمی عوامل ،درسی

 یادگیرندگان که موضوعاتی جمله از(. 22)است یادگیرندگان

 نلپرس و خودآموزی به توجه انتظارداشتند، درسیی برنامه از

 افزایش را خود نفس به اعتماد راستا همین در تا بود ایحرفه

 محتوای و یادگیری به نسبت یادگیرندگان نگرش(. 23) دهند

 کندمی کمک یادگیری برای آنان انگیزه به درسی،ی برنامه

(24 .) 

 شد انجام چین هایدانشگاه در که همکاران و  Zhaoتحقیقات

 یالتتحص هایدوره ارزیابی سیستم اساس بر که داد نشان

 ترتیب به درسیبرنامه هایلفهوم به آموختگاندانش: تکمیلی

 اساس بر باید رسید یبرنامه اهداف -1: دهندمی اهمیت زیر

 محتوای  -2(.فراگیرمحور) باشد دانشجویان نیاز و اشتغال

-روش  -3 باشد دهگستر و روزبه و غنی باید درسی یبرنامه

 باشد، متنوع و پذیر افانعط مشارکتی باید استاد تدریس های

 و گوناگون هایشیوه به باید یادگیرندگان از ارزشیابی  -4

 یادگیری مشکالت وسیله بدین) شود انجام منطقی

 بتواند باید درسیبرنامه -5 (شود مشخص یادگیرندگان

 (. 25) بخشد بهبود را ها-آن هایتوانایی و یادگیرندگان

 محتوای از معلمان کرااد ارزیابی به که  Shawer اتقتحقی

 قصد درسی محتوای بین که داد نشان پردازدمی رسیدبرنامه

 تحقیقات چنینهم(. 26) دارد وجود شکاف شده اجرا و شده

 تدریس، و آموزش به اساتید اشتیاق هک دهدمی نشان دیگر

 باال کیفیت با آموزشی رفتارهای و دانشجویان تحصیلی اشتیاق

 همکاران و  Cuiنتایج تحقیق (. 30-27) دهدمی افزایش را

 نیز رفتاری بعد در دانشجویان تحصیلی اشتیاق که داد نشان

 یبرنامه هایلفهوم از هریک به  اهتمام(. 31)یابدمی افزایش

 شکل به را دانشجویان عملکرد و تحصیلی پیشرفت درسی،

 ادندقرار نظر مد و محتوی به توجه. دهدمی تغییر معناداری

 افزایش را تحصیلی پیشرفت و معنادار یادگیری می،مفهو نقشه

 بر تدریس مختلف هایروش کارایی ثیرات(. 33 و 32) دهدمی

 مختلف تحقیقات در دانشجویان نگرش و تحصیلی پیشرفت

 (. 35 و 34) است شده اشاره آن به

 عوامل از تحصیلی اشتیاق و انگیزه عدم شد، بیان که طورهمان

 در انگیزه موجب خود ،یادگیری. هستند تحصیلی افت بر موثر

 تحصیلی اشتیاق افزایشآن  تبع به و( 36) شودمی دانشجویان

 ارزیابی، لفهوم در مثال، عنوان به. دارد درپی نیز را

 شنگر در شوند،می ارزشیابی قدیم روش به که یدانشجویان

-لفهوم در چنین هم(. 37)اندداشته بهتری عملکرد خالقیت، به

 جدید هایروش با دانشجویان نگرش دریس،ت روش ی

 بهتری تحصیلی پیشرفت دانشجویان و یابدیم بهبود تدریس

پژوهشی که  (.38)اندداشته تدریس قدیم هایروش به نسبت

 یهای برنامهلفهومادراک دانشجویان از  یبه بررسی رابطه

درسی با اشتیاق تحصیلی بپردازد تاکنون انجام نشده است و 

های لفهوماهمیتی که ادراک دانشجویان نسبت به  از جهت

درسی از جمله، ادراک دانشجویان از اهداف،  یبرنامه

های ارزشیابی در یادگیری های تدریس و شیوهمحتوای، روش

و عملکرد تحصیلی آنان دارد پژوهش در این زمینه دارای 

 گرپژوهش فوق، موارد به باتوجهباشد بنابراین، اهمیت می

 ادراک بین آیا که است سوال این به پاسخگویی ددرصد

 اشتیاق با درسیی برنامه هایلفهوم به نسبت دانشجویان

  دارد؟ وجود رابطه آنان تحصیلی

 

 بررسی روش

. است همبستگی توصیفی نوع از حاضر پژوهش روش   

 پرستاری یدانشکده دانشجویان تمامی شامل آماری یجامعه

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه بهداشت یدانشکده و مامایی و

 ایطبقه گیری نمونه روش شامل گیری نمونه روش بود

 ،Krejcie & Morgan جدول از استفاده با که است بوده نسبتی

 به هاآن تعداد که شدند انتخاب دانشجویان از نفر 230 تعداد

 شده هیارا زیر جدول در جنسیت و تحصیلی یرشته تفکیک

 :است
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 جنسیت و تحصیلي يرشته تفكیک به نمونه افراد تعداد: 1 جدول

 رشته پرستاري مامایي محیط بهداشت ايحرفه بهداشت عمومي بهداشت جمع

 نمونه حجم 99 37 34 30 30 230

 مرد 30 11 10 9 9 69

 زن 69 26 24 21 21 161

 

 نامه پرسش دو از پژوهش این در: اطالعات گردآوری ابزار

 ادراک پرسشنامه(الف: شد استفاده هاداده گردآوری جهت

 که پرسشنامه این درسی،ی برنامه هایلفهوم از دانشجویان

 دارای(. 39) است شده ساخته 2015 سال در Tatari توسط

 کامال از) لیکرت یدرجه 5 مقیاس براساس که سوال 40

 سواالت در. باشدمی( 1 نمره مخالف کامال تا 5 نمره موافق

 صورتهب گذارینمره 1،3،4،5،7،8،10،18،20،33،34،36

 5 تا 1 سواالت پرسشنامه این در. شودمی انجام معکوس

 خرده به مربوط 13تا6 سواالت هدف، مقیاس خرده به مربوط

 محتوا مقیاس خرده به مربوط 27 تا 14 سواالت روش، مقیاس

. باشدمی ارزشیابی مقیاس خرده به مربوط 40 تا 28 سواالت و

 یهمحاسب برای اطالعات آوریجمع از پس حاضر ژوهشپ در

 هایلفهوم به نسبت دانشجویان دیدگاه پرسشنامه پایایی

 این که گردید استفاده کرونباخ آلفای ضریب از درسی یبرنامه

 اشتیاق پرسشنامه(ب. باشدمی 856/0 با برابر ضریب

 اشتیاق پرسشنامه :(40) همکاران و  Fredericksتحصیلی

 خرده سه ها؛گویه این که است گویه 15 دارای لیتحصی

 دانشجویان در را شناختی و عاطفی رفتاری، مقیاس

 مقیاس خرده به مربوط 4-3-2-1 سواالت. کندمی گیریاندازه

 اشتیاق به مربوط 10-9-8-7-6-5 سواالت و رفتاری اشتیاق

 خرده به مربوط نیز 15-14-13-12-11 سواالت و عاطفی

 هاگویه از کدام هر پاسخ. باشدمی شناختی قاشتیا مقیاس

 را( همیشه تا هرگز) از که باشدمی پنج تا یک نمرات دارای

 کل در برش ینقطه و نمره حداکثر و حداقل شود،می شامل

 بعد در ، 45 و 75 ،15 ترتیب به تحصیلی اشتیاق نامه پرسش

 و 30 ،6 عاطفی اشتیاق بعد در ،12 و 20 ،4 رفتاری اشتیاق

 نمره. است بوده 15 و 25 ، 5 شناختی اشتیاق بعد در و 18

 نشان باالتر ینمره و کم تحصیلی اشتیاق دهنده نشان ترپایین

پایایی کل پرسش نامه . باشدمی زیاد تحصیلی اشتیاق دهنده

با استفاده از آلفای  ،همکاران و Ajam پژوهش دردر پژوهش 

اد اشتیاق تحصیلی، به دست آمد و پایایی ابع 72/0کرونباخ 

و  71/0،  73/0تیاق رفتاری و اشتیاق شناختی به ترتیب، شا

 افراد مشورت با ابتدا تحقیق ایندر  (.41)به دست آمد 69/0

 و الزم اطالعات وریآجمع و حوزه این در نظر صاحب

. شد آغاز گیریاندازه ابزارهای صالحیت از اطمینان کسب

 در را آماری نمونه صیخا منافع و تعصب بدون پژوهشگران

 پژوهش این در که ایپرسشنامه و کردند انتخاب دانشگاه این

 با دوستانه تعاملی در گرفت قرار دانشجویان اختیار در

 حریم رعایت و اجبار از دور به و دانشجویان کامل رضایت

 از هریک محرمانه اطالعات حفظ با و آنان شخصی

 از تصادفی صورت به اهپرسشنامه. گردید تکمیل دانشجویان،

 و متاهل پسر، و دختر جنسیت دو هر از و گوناگون هارشته

شی هپژوهش حاضر مصوب شورای پژو .شدند توزیع مجرد

د( /1534/12/1دانشگاه پیام نور خراسان رضوی با کد )

 ها،نامهپرسش از حاصل نتایج تحلیل و تجزیه جهت باشد.می

 االتوس اساس بر. شد هاستفاد spss 20 آماری افزار نرم از

 انحراف و میانگین فراوانی، از توصیفی آمار سطح در پژوهش

 آزمون از استنباطی آمار سطح در. شد استفاده استاندارد

 برای چندگانه رگرسیون آزمون و پیرسون همبستگی ضریب

 . گردید استفاده پژوهش هایسوال سنجش
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 هایافته

 هایلفهوم به یاندانشجو دیدگاه یرابطه بررسی برای   

 ضریب از دانشجویان تحصیلی اشتیاق با درسی یبرنامه

 زیر جداول در آن نتایج که شد استفاده پیرسون همبستگی

 . است آمده

 
 دانشجویان تحصیلي اشتیاق با درسي يبرنامه هايلفهوم به دانشجویان دیدگاه بین همبستگي: 2 جدول

 درسي يبرنامه هايلفهوم کلي نمره ابيارزشی تدریس روش محتوا هدف متغیر نام
 اشتیاق

 تحصیلي

     1 57/0** محتوا

    1 36/0** 31/0** تدریس روش

   1 44/0** 42/0* 50/0** ارزشیابي

 يبرنامه هايلفهوم کلي ينمره

 درسي
**67/0 **69/0 **79/0 **81/0 1  

 1 53/0** 41/0** 55/0** 49/0** 55/0** تحصیلي اشتیاق

 

 یبرنامه هایلفهوم بین است آمده 2 جدول درگونه که همان

 پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان تحصیلی اشتیاق با درسی

 بینیپیش برای و دارد وجود معناداری و مثبت یرابطه گناباد

 دانشجویان دیدگاه متغیر طریق از دانشجویان تحصیلی اشتیاق

 استفاده چندگانه نرگرسیو از درسی یبرنامه هایلفهوـم به

 آزمون از هاداده ودنـب نرمال یـبررس تـجه. شد

 توزیع که داد نشان نتایج شد، استفاده اسمیرنف-کولموگروف

،  (p>89/0=kolmogorov-Smirnov Z ,05/0) باشدمی نرمال

  هاخطا بنابراین بود؛ 4 از کمتر و 63/1 با برابر واتسن دوربان

 

 حداکثر موارد همه در  Vif همچنین هستند، هم از مستقل

 هم و خطی هم مشکل بنابراین بود، 10 از کمتر بسیار و 45/3

 هم ،بودن نرمال هایفرض پیش و ندارد وجود تغییرات جهتی

 رگرسیون برای همدیگر از خطاها بودن مستقل و خطی

 گانه،چند رگرسیون روش در. باشدمی برقرار چندگانه

 تحصیلی اشتیاق با قفو جدول طبق بر که متغیرهایی

 میزان و شدند معادله وارد داشتند، معنادار رابطه دانشجویان

 زیر جدول در آن نتایج که شد تعیین هاآن از کدام هر ثیرات

 .است آمده

 درسي يبرنامه هايلفهوم به دانشجویان دیدگاه متغیر طریق از دانشجویان تحصیلي اشتیاق بینيپیش براي رگرسیون مدل توصیفي هايآماره:3 جدول

 SE β t P-Value بین پیش هایمتغیر

 0001/0 89/3 27/0 15/0 هدف

 0001/0 10/5 41/0 12/0 محتوا

 0001/0 92/3 28/0 15/0 تدریس روش

 0001/0 17/5 43/0 10/0 ارزشیابی

 0000/0 72/10 41/1 075/0 درسی یبرنامه هایلفهوم کلی ینمره

346= 0.21, R0alue<.0.00, P v 81.29=(254,5) F 
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 F میزان ودـشمی دهـمشاه( 3) دولـج در که وریـطهمان

 که دـدهمی انـنش جـنتای و تـاس ادارـمعن شده دهـمشاه

 توسط دانشجویان تحصیلی اشتیاق واریانس از درصد 6/34

 .شودمی تبیین درسی یبرنامه هایلفهوم به دانشجویان دیدگاه

 پسر، و دختر دانشجویان تحصیلی اشتیاق تفاوت بررسی برای

 .شد استفاده مستقل t بودن معنادار آزمون از

 
 پسر و دختر دانشجویان تحصیلي اشتیاق تفاوت بودن معنادار براي  Tآزمون نتایج: 4 جدول

t معني سطح 

 داري

 درجات

 آزادي

 انحراف

 معیار

 جنسیت افراد تعداد میانگین

32/2 

 

021/0 

 

228 

 
 

 دختر 172 40/45 76/6

 پسر 58 00/43 92/6

 

  t ، 021/0 آلفا سطح در جدول، در مندرج نتایج اساس بر

 پسران و دختران بین بنابراین. باشدمی = t 32/2 شده محاسبه

 . دارد وجود داریمعنی تفاوت تحصیلی اشتیاق حیث از

 به توجه با دانشجویان تحصیلی اشتیاق تفاوت بررسی برای

 راهه یک واریانس تحلیل آزمون از صیلیتح یرشته

(ANOVA) شد استفاده. 
 

 تحصیلي يرشته به توجه با دانشجویان تحصیلي اشتیاق تفاوت بررسي براي راهه یک واریانس تحلیل تجزیه آزمون نتایج: 5 جدول

 تغییر منابع
 مجموع

 مجذورات
 آزادي يدرجه

 میانگین

 مجذورات
F 

 سطح

 معناداري

 گروهي بین

 گروهي ندرو

 جمع

358/437 

442/10381 

800/10818 

4 

225 

229 

34/109 

14/46 
37/2 053/0 

 

 اشتیاق بین شود،می مشاهده فوق جدول در که طوریهمان

 تفاوت آنان تحصیلی یرشته به توجه با دانشجویان تحصیلی

 .نشد مشاهده معناداری

 

  بحث

 به نسبت نگرش رابطه بررسی حاضر پژوهش هدف   

 دانشجویان تحصیلی اشتیاق با درسی یبرنامه هایلفهوم

 داد نشان پژوهش هاییافته .بود گناباد پزشکی علوم دانشگاه

 – روش -محتوا-هدف) درسی یبرنامه هایلفهوم کلیه بین که

 وجود معنادار و مثبت یرابطه تحصیلی اشتیاق با( ارزشیابی

 و Rowe (42 )، Maranali (43)[، Abiri هاییافته با که دارد

 دادند نشان خود پژوهش در آنان. است همسو( 34) همکاران

 برای بلکه محتوا یتهیه برای تنها نه ها،هدف تعیین که

 نیازهای چنین هم. است ضروری دانشجویان فعال مشارکت

 فعالیت برای مناسبی بستر تحصیلی پایه هر شناختیروان

 بر تدریس مختلف هایروش. وردآمی فراهم دانشجویان

 متفاوتی اثرات آنان تحصیلی پیشرفت و دانشجویان نگرش

 نظام ارتباط که داشت اظهار وانتمی یافته این تبیین در. دارد

 به و مدآکار درسی یبرنامه طریق از دانشجویان با آموزشی

 و کم آن دنبال به و یابدمی انتقال دانشجویان به استاد واسطه
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 قرار ثیرات تحت زـنی را یانوـدانشج تحصیلی اشتیاق کیف

 هایبرنامه بیشتر روزرسانی به و تغییر به توجه لذا. دهدمی

 و اقتصادی شرایط و یادگیری هاینظریه نیازها، با که درسی

 یادگیری بر مستقیم تاثیر باشد؛ متناسب آموزاندانش فرهنگی

 هایلفهوم از هریک به توجه .دارد هاآن یادگیری به شوق و

 .باشد موزشیآ ریزانبرنامه کار دستوردر  باید درسیی برنامه

 با دانشجویان تحصیلی اشتیاق میزان بین که دادنشان هایافته

 اشتیاق میزان و شد مشاهده معناداری تفاوت جنسیت به توجه

 اشتیاق دختران. بود دانشجو پسران از بیشتر دختران تحصیلی

 هاییافته با که ،دارند پسران به نسبت بیشتری تحصیل به

Rahimi و( 3) همکاران و Ebrahimzadeh ( 2)همکاران و، 

Vahedi به خود تحقیق در هاآن. است همسو( 44)همکاران و 

 ناموفق رانتدخ از بییشتر ناموفق پسران که رسیدند نتیجه این

 به نسبت باالتری تحصیلی انگیزه از انردخت چنینهم .هستند

که  داشت اظهار توانمی نآ تبیین در. بودند برخوردار پسران

 افزایش را تحصیل بهوق ـو ش ورـش ،ریـیادگی به مشارکت

 و اشتغال لهامس بهی که بیشتر اهمیت دلیل به پسران. دهدمی

 یادگیریبرای  یکمتر تالش دهندنشان می خانواده تشکیل

 دهدمی نشان تحقیقات عالوه به ،دهندمی نشان خود از محتوا

 تالش کنند؛ رقابت احساس که یادگیری محیط در پسران که

 رقابت احساس چنانچه(. 44)دهندمی نشان خود از بیشتری

 را یادگیری تا دارد امکان باشد، نداشته شانیادگیری محیط در

از جهت دیگر در تبیین یافته فوق . بپندارند ساده و سبک

توان اظهار داشت به دلیل اینکه امکانات تحصیل و می

ای الزم برای ادامه تحصیل دانشجویان دختر فراهم همشوق

شود که میزان اشتیاق تحصیلی دانشجویان باعث می ،شده

 دختر بیشتر از پسران باشد.

 با تحصیلی اشتیاق بین که داد نشان ی دیگر پژوهشهایافته

 با که ،ندارد وجود معناداری تفاوت تحصیلی یرشته به توجه

 نیز نانآ هاییافته باشدمی مسوهRahimi  (3 )   هاییافته

 هایرشته یکلیه بین در تحصیلی افت زانمی داد نشان

 که ،نداشت وجود معناداری تفاوت پزشکی علوم دانشکده

 هایصلسرف که داشت اظهار توانمی این یافته تبیین برای

 طرف از پزشکی علوم ایرشته از یک هر برای مشخصی

 سعی درس هر به مربوط یداسات. دارد وجود بهداشت وزارت

 بهداشت وزارت هایسرفصل با هماهنگ را محتوایی کنندمی

 مختلف هایرشته بین  نیز امر، این بر عالوه. کنند انتخاب

 یکلیه که دارد وجود مشترکی دروس یکسری پزشکی

 را دروس آن باید عمومی ضرورت به بنا پزشکی دانشجویان

 یکلیه بین یکنواختی تا شده ثباع نتیجه در بگذرانند،

 .شود حاکم پزشکی علوم هایرشته

 

 گیری نتیجه

 یکلیه بین که بود آن از حاکی تحقیق این ایـهیافته    

 – روش -محتوا-هدف) درسیی هـبرنام هایهـلفوم

 وجود معنادار و مثبت یرابطه تحصیلی اشتیاق با( ارزشیابی

 جهت در دامیاق هرگونه که است نآ یدوم یافته این. دارد

 مناسب بستر باید تحصیلی رفتـپیش و اشتیاق افزایش

. کرد فراهم درسی یبرنامه یهاهـلفوم یکلیه در را موزشیآ

شود ش، پیشنهاد میـهای پژوههـبنابراین بر اساس یافت

 و جامعه فرد، مختلف منابع از که موزشیآ هایهدف

 ریردآوـگ ویانـدانشج استعداد کشف جهت در متخصصان

 محیط در که تدریس هایروش و گزینی محتوا با ،شودمی

 در تا ،شود انجام دانشگاه اساتید زیرنظر مستقیما دانشگاه

 یادگیرندگان پیشرفت دقیق و درست ارزشیابی با بتوان نهایت

ن ـهمچنی .ردـک ارزیابی را محتوا و برنامه بودن مفید و

 ی،ـوزشـآم ذابـج ایـهروش از شود تا استفادهاد میـپیشنه

 محتوای طراحی و ارزشیابی مختلف هایوهـشی وزشـآم

اران نظام آموزشی ـاندرکتـات دسـدر سرلوحه اقدام کارآمد

ر ـش حاضـهای پژوهتـاز جمله محدودیدانشگاه قرار گیرد. 

 یدهـویان دانشکـاین است که جامعه آماری، شامل دانشج

بوده، از این رو بهداشت  یاری و مامایی و دانشکدهـپرست
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اری دیگر باید با دقت تعمیم نتایج این پژوهش به جوامع آم

 انجام شود.

 

 تقدیر و تشکر

  است عنوان همین با پژوهشی طرح حاصل حاضر پژوهش   

 

 شده انجام 1534 کد با نور پیام دانشگاه مالی حمایت با که

 یدانشکده دانشجویان یکلیه از رانـگشـپژوه. است

 که گناباد پزشکی علوم دانشگاه بهداشت و مامایی و پرستاری

 قدردانی و تشکر کردند همکاری حاضر پژوهش انجام در

 .  کنندمی
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