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Background and Aim: In any educational system, academic achievement of 

students is one of the indicators of success in scientific activities. The aim of this study 

was to investigate the relationship between motivation and academic achievement of 

students. 

Methods: This cross-sectional study included 291 students at Birjand University 

of Medical Sciences in 2014 which was selected by stratified random sampling 

method. The instrument used to measure motivation was Academic Motivation Scale 

(AMS) developed by Valrand et al (1992). Students’ final average grade point was 

considered as an indicator of academic performance. The data were analyzed in SPSS 

(version 16) using Pearson correlation test, t-test for independent groups, ANOVA and 

regression at the significant level α=0.05. 

Results: The results showed that the intrinsic and extrinsic motivational factors 

did not have any significant correlation with academic performance. However, non-

motivatedness had a significant relationship with academic performance (P=0.006, 

r=0.16). The mean score of intrinsic and extrinsic motivation was greater in girls than 

in boys, while the average score for non-motivatedness was higher in male students 

than female students (P<0.001). There was also a statistically significant difference in 

the motivation of students only in terms of their faculty (P=0.003). Motivation and its 

components mean scores were higher in the freshmen than higher level students 

(P=0.002, P=0.007, respectively). 

Conclusions: : It is essential, especially on the part of students in health-related 

disciplines, to identify the size and role of motivation in the academic performance of 

students in order to carry out educational programs and workshops. 

 KeyWords: Intrinsic Motivation, Extrinsic Motivation, Non-Motivatedness, Academic 

Achievement 
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2یابیفاررضا ، 1 یجوادعباس 

 

  نگروه آموزش بهداشت، پردیس بین الملل، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایرا .2

 زشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایرانگروه خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پ .1

 اطالعات مقاله
 

 

 

 

 

 چکیده

 تاریخچه مقاله

 22/01/1315:دریافت

 12/03/1315پذیرش:

 15/06/1315 :یننالآانتشار
 

 

 

EDCBMJ 1395;10(2): 142-149  
 

ی هاشاخصپیشرفت تحصیلی دانشجویان یکی از  در هر نظام آموزشی میزان زمینه و اهداف:

ی لیتحص عملکردو ابعاد آن با  زشیانگی رابطه بررسی علمی است. هدف این مطالعه هاتیفعالموفقیت در 

 بود. انیدانشجودر 

ی پزشکدانشگاه علوم  انیدانشجوتحلیلی بود. جامعه پژوهش  -این مطالعه توصیفی: بررسیروش 

ی به انمونهی نسبتی، اطبقهی تصادفگیری بودند که به روش نمونه 3132-3131در سال تحصیلی  رجندیب

 زشیانگ اسیمق، زشیانگی سنجش برای مورد استفاده ابزارهانفر )دختر و پسر( انتخاب شدند.  233حجم 

ی لیتحص عملکردعنوان شاخص آنان به کلمعدل  نیهمچن( بود. 3332) همکاران( والرند و AMSی )لیتحص

ی همبستگی هاآزمونو با استفاده از  SPSS 31افزار نرم وسیلهبه هاداده تحلیل و تجزیهشد.  لحاظ

 داریی مستقل، آنالیز واریانس و رگرسیون چندگانه در سطح معنیهاگروهبرای  tپیرسون، آزمون 

 (50/5 α =.انجام شد ) 

درونی و بیرونی با عملکرد تحصیلی ی انگیزش هامؤلفهآمده نشان داد که دست نتایج به: هایافته

 P ،31/5= 551/5داری دارد )انگیزگی با عملکرد تحصیلی رابطه معنیبی مؤلفهاما  .رابطه معناداری ندارد

=r .)نمره  نیانگیمبود اما  شتریبی در دختران نسبت به پسران رونیبی و درون زشیانگنمره  نیانگیم

 انگیزگیبیی فقط در برتر نیای داشته که برتردختر  انیدانشجوپسر نسبت به  انیدانشجودر  انگیزگیبی

در  انگیزگیبیفقط در مورد  داریمعنیی تفاوت آمار. همچنین ازنظر (P >553/5معنادار بوده است )

ی آن در هامؤلفهو  زشیانگ نیانگیم(. P=551/0مشاهده شد ) دانشکدهموردمطالعه برحسب  انیدانشجو

 .(P ،552/0=P= 550/5بود ) شتریب انیدانشجو ریساسبت به سال اول ن انیدانشجو

منظور  شناسایی ابعاد و نقش عوامل انگیزشی در عملکرد تحصیلی دانشجویان به: گیرینتیجه

ویژه برای دانشجویان شاغل به تحصیل در های آموزشی، بهانجام مداخالت آموزشی و برگزاری کارگاه

 .باشدیمحوزه سالمت ضروری 

 یلیتحص عملکردانگیزگی، درونی، انگیزش بیرونی، بی زشیانگ کلیدی اتکلم 

 

 محفوظ است.راهبردهای آموزش در علوم پزشکی برای مجله این مقاله  و استفاده علمی از نشر حق چاپ، :© رایتکپی

 :نویسنده مسئول
 یابیفاررضا 

گروه آموزش بهداشت، پردیس بین 

 الملل، دانشگاه علوم پزشکی شهید

 .صدوقی یزد، یزد، ایران
 

 

 59212414190 تلفن:

 

 

 
 

 

 پست الکترونیک:
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 مهمقد 

حرکت  ی( به معنMovere) یناز فعل الت یزشاصطالح انگ

جنبش و تحرک  یدادن مشتق شده است. مفهوم کل

است که ما  یزیچ یزشتصور عام است که انگ ینکننده امنعکس

خود را  یفتا تکال کندیرا به جنبش و تحرک وادار، و کمک م

 یتآن فعال یکه ط ییندرا فرا یزشانگ ین. همچنیمکامل کن

. سازه [2]اندکرده یفتعر یزن شودیو حفظ م یختهبرانگ محورهدف 

که به  ییبه رفتارها یآموزش هاییطدر مح یلیتحص یزهانگ

 یانو را ی. دس[1]شودیمربوط است، اطالق م یشرفتو پ یادگیری

شدن در  یربه مشغول و درگ یادگیرنده یلرا تما یلیتحص یزهانگ

 یاندادن و به پا انجامو تالش مستمر در  رییادگی یتفعال

 یانو را یدس یینیتع-خود یه. نظر[1]دانندیم یترساندن آن فعال

. بر اساس [4]باشدیم یلیتحص یزهانگ ینهدر زم یهنظر ینترمتداول

است. افراد  یواحد یدهپد یرندهبندرت دربرگ یزهانگ یه،نظر ینا

، بلکه ازنظر جهت و نوع اندمتفاوت یزشانگ یزانتنها ازنظر منه

 

 
 دوماهناهم علمی ژپوهشی

 
 5931تیر   –خرداد  م زپشکیرداهی آموزش رد علوب راه 

 
www.edcbmj.ir 
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به نظرها  یزشتعارض در نوع انگ یناختالف دارند و ا یزن یزشانگ

 [.0]ارتباط دارد  شوند،یکه باعث انجام کار م یو اهداف اساس

Deci    وRyan یمختلف بر مبنا هاییزهانگ یبه بررس 

را  یزهپرداختند و سه انگ یطیمح یطبا شرا یازهان ینتعامل ا

( Intrinsic Motivation)،«یدرون یزشانگ»کردند:  ینیو تع یفتعر

که تنها به خاطر لذت و  یتفعال یک یگیریسائق پ یعنی

 یزش. انگشودیم یگیریحاصل از آن پ یدرون یخشنود

 یک یگیریسائق پ یعنی( Extrinsic Motivation) ،«یرونیب»

احساس تعلق به آن وجود داشته باشد و تنها  ینکهبدون ا یتفعال

 ،«انگیزگییب»است.  یگربه مقاصد د یدنرس یبرا اییلهوس

(Motivless )یک یگیریدر پ یاقو اشت یلفقدان تما یعنی 

 یترفتار و فعال ینه بینکاست به خاطر شکست در اثبات ا یتفعال

 . [1،6]ارتباط وجود دارد

 یرتأث یاز چگونگ یبا حصول آگاه یلی،تحص انگیزه

 یکه برا هایییتفعال یشخص رو یزشیانگ - یشناخت یندهایفرا

 یزشانگ شودیدارند، برآورد م یتاهم یو یلیتحص یشرفتپ

 یهاخاص، روش یها و باورهانگرش یژه،و یهاباهدف یلیتحص

. [1]ها و تالش و کوشش فرد در ارتباط است نائل شدن به آن

که  یانیبرابر با آن دارد. دانشجو یتیاهم یادگیری یط یزشانگ

 یدارا پ یآمادگ ینا شوند،یم یختهبرانگ یموضوع ییادگیر یبرا

ها کمک آن یادگیریبپردازند که به  هایییتبه فعال کنندیم

در  یادگیری، یبرا انگیزهیب یان. در مقابل دانشجو[9] کندیم

ها ممکن . آنکنندیعمل نم یافتهامخود نظ یادگیری یهاتالش

سازمان بوده و  باشند، فاقد توجهیب یکالس یستدر یاست ط

 .[2]را مرور و تکرار نکنند یمطالب درس

موجود در  یهاحاصل از تفاوت یجنتا یفراسو انگیزش

 یناختالف ب یهتوج یافراد برا یلیاستعداد تحص یاهوش 

دارند اما  یادگیری یبرا یکسانیکه استعداد  یآموزاندانش

 .[25]کندیم یاریها متفاوت است ما را آن یلیتحص یشرفتپ

 ربارهجالب را د یقحقا یبرخ کندیبه ما کمک م یزشمفهوم انگ

 یریگدر جهت یزشدرواقع انگ یم،درک کن یادگیریرفتار و 

 هاییتصرف وقت در فعال یزانم یینو تع یرفتار یهاهدف

 یشرفتپ» یزانم یهر نظام آموزش در.کندیمختلف به ما کمک م

از  یکی یان( دانشجوAcademic Achievement) «یلیتحص

است. ازآنجاکه  یعلم هاییتدر فعال یتموفق یهاشاخص

 یزشیانگ یطشرا یرتحت تأث تواندیم یلیو عملکرد تحص یشرفتپ

 یلیها بر عملکرد تحصمؤلفه یناز ا یکهر  یرتأث یبررس یردقرار گ

برخوردار است. لذا پژوهش حاضر به دنبال  راوانیف یتاز اهم

 بود. یلیعملکرد تحص با یزشارتباط ابعاد انگ یبررس

 هاروش

یفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش توصیق موجود، تحق

ی هارشتهرا کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در 

پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و مامایی و بهداشت تشکیل دادند 

نفر برآورد و به روش  192که بر اساس جدول مورگان 

ی نسبتی انتخاب شدند. یعنی ابتدا هر صادفت یاطبقهگیری نمونه

عنوان یک طبقه انتخاب شد و سپس دانشجویان دانشکده به 

صورت کامالً متناسب با حجم جامعه از هر دانشکده و رشته به

برای سنجش  هادادهتصادفی انتخاب شدند. جهت گردآوری 

عملکرد تحصیلی با مراجعه به پرونده دانشجویان میانگین معدل 

ی هادادهآوری ان تا نیمسال مربوطه ثبت شد و برای جمعآن

( والرند و AMSانگیزش، از مقیاس انگیزش تحصیلی )مربوط به 

. این مقیاس توسط والرند و همکاران در [1]همکاران استفاده شد

 ی و رایاندسی نییتعخود  هینظرکشور کانادا بر اساس 

در پاسخ به  وهشت ماده این مقیاس. بیست[4]استشده ساخته

 ؟دیرویم: چرا به دانشگاه ندیآیماین سؤال 

در پژوهش حاضر، از مقیاس هنجاریابی شده فوق در فرهنگ 

استفاده شد، انگیزش درونی  همکارانو  انیکاوسی توسط رانیا

، 11، 1، 16، 22، 21، 4، 10، 21، 1، 9ی هاسؤالتحصیلی شامل 

، 1، 11ی هاسؤالو انگیزش بیرونی تحصیلی شامل  21، 12، 15

بدون  0، 11، 21، 29ی هاسؤال، و 14، 26، 24، 25، 20، 2

انگیزگی تغییر به همان شکل که والرند نشان داده بود بی

که بار عاملی بسیار پایین  1. سؤال دهندیمتحصیلی را تشکیل 

 شده است.داشته حذف

ای میزان درجهی هفتکرتیلهر ماده بر اساس یک مقیاس 

. در این کندیما مخالفت فرد را با هر ماده مشخص موافقت ی

پیوستار عدد یک نشانگر کامالً مخالفم، و عدد هفت نشانگر کامالً 

و عدد چهار بیانگر حد وسط و یا نه مخالفم و نه  باشدیمموافقم 

نشان داد که  همکارانو  انیکاوس. نتیجه پژوهش باشدیمموافقم 

انش آموزان ایرانی از پایایی مقیاس انگیزش تحصیلی در نمونه د

که  دهدیمیی نشان باز آزمامطلوبی برخوردار است. روش 

گیری در طول زمان مشاهده همبستگی بسیار باالیی بین دو اندازه

همچنین محاسبه همسانی درونی )آلفای کرانباخ( و  .[22]شودیم

ی که این ابزار از پایایی مقبول دهدیممحاسبه پایایی زمانی، نشان 

ی مختلف، در هاپژوهشبا اطمینان در  توانیمبرخوردار است. لذا 

عنوان یک ابزار مناسب که روایی و پایایی مطلوبی سطح کشور به
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 بنا بردارد بکار برده شود. الزم به ذکر است که این ابزار 

و همکاران و   Fairchild   ،Cokleyو همکاران،   Vallerandنظر

انگیزش تحصیلی را در  تواندیماست که کاوسیان بهترین ابزاری 

 .[1، 22-21]مقاطع مختلف تحصیلی ارزیابی کند 

یید اساتید تأبه  انگیزش تحصیلیروایی صوری پرسشنامه 

محاسبه همسانی درونی )آلفای  زیندر پژوهش حاضر متخصص رسید. 

انگیزگی ی انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بیهامؤلفهکرانباخ( برای 

 آمده است. دست( به ترتیب به11%(، )61%(، )16%)

و بعد از 21نسخه  SPSSافزار و تحلیل اطالعات از نرمبرای تجزیه 

بر اساس آزمون کولمگراف و اسمیرنف از  هادادهنرمال بودن 

ی مستقل و هاگروهبرای  tی همبستگی پیرسون و آزمون هاآزمون

 = α 50/5داری ح معنیآنالیز واریانس و رگرسیون چندگانه در سط

 استفاده شد.

 یافته ها

دختر و ( %2/01)نفر  219کننده دانشجوی شرکت 192از 

پزشکی، ( %1/16)نفر  225پسر بودند. تعداد ( %9/42)نفر  211

( 9/29)نفر  01 تعداد ،(4/14) ییمامای و پرستارنفر  255

یشترین ببهداشت بودند. ( 9/6)نفر  11یراپزشکی و تعداد پ

ین کمتر( مربوط به افراد سال دوم دانشگاه و %0/11) یوانفرا

 (.2جدول شماره ) ( مربوط به افراد سال اول بودند.%22ی )فراوان

ی افراد موردمطالعه برحسب فراوانیع توز .1جدول شماره 

 جنس، رشته تحصیلی و سال

 درصد یفراوان ابعاد متغیر

 جنس

 

 2/01 219 مؤنث

 9/42 211 مذکر

 

 حصیلیرشته ت

 1/16 225 یپزشک

 4/14 255 ییمامای و پرستار

 9/29 01 یراپزشکیپ

 9/6 11 بهداشت

 

 سال

2 11 22 

1 221 0/11 

1 11 1/12 

4≤ 14 9/11 

( مربوط به %0/11) یفراوانیشترین ببا توجه به جدول فوق، 

( مربوط به افراد %22ی )فراوانین کمترافراد سال دوم دانشگاه و 

 باشد.یماول سال 

یزش و عملکرد انگی هامؤلفهمیانگین  .2جدول شماره 

 عملکردیزش با انگین ابعاد بتحصیلی و ضریب همبستگی 

 یلیتحص

 میانگین یزشانگی هامؤلفه
انحراف 

 معیار

 عملکرد تحصیلی

همبستگی 
(R) 

 یمعنادار

P)) 

 11/20 19/2 - - 

 r 12/5=P= -524/5 54/26 11/211 یزشانگ

ی درونیزش گان

 یلیتحص
62/60 90/21 50/5 =r 11/5=P 

یرونی بیزش انگ

 یلیتحص
91/40 12/1 52/5 =r 16/5=P 

 r 551/5=P= -21/5 59/1 99/25 انگیزگیبی

 عملکردبا  انگیزگیبی مؤلفهین ب، 1با توجه به جدول 

ین معدل با بی ولوجود دارد  داریمعنیی و منفیلی رابطه تحص

یلی و تحصیرونی بیزش انگیلی، تحصی درون یزشانگی هامؤلفه

 وجود ندارد. داریمعنییزش رابطه انگ

یلی و تحص عملکردیانگین میسه مقا .3جدول شماره 

 موردمطالعه مؤنثو  مذکریزش در افراد انگی هامؤلفه

 یانگینم جنس یرمتغ
انحراف 

 استاندارد
 داریمعنیسطح 

 یلیتحص عملکرد
 df 29/0=t=119 11/2 11/21 مؤنث

552/5P< 14/2 45/20 مذکر 

ی درونیزش انگ

 یلیتحص

 df 01/2=t=119 60/22 19/61 مؤنث

21/5=P 19/24 10/64 مذکر 

یرونی بیزش انگ

 یلیتحص

 df 11/2=t=119 69/1 01/41 مؤنث

22/5=P 69/1 11/40 مذکر 

 انگیزگیبی
 df 15/0=t=119 24/0 41/9 مؤنث

552/5P< 16/1 21/21 مذکر 

 یزشانگ
 df 52/5=t=119 11/20 16/211 مؤنث

99/5=P 14/29 65/211 مذکر 
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یزش انگیلی، تحص عملکردیانگین م، 1با توجه به جدول 

نسبت  مؤنثیلی در افراد تحصیرونی بیزش انگیلی و تحصی درون

یزش در انگو  انگیزگیبییانگین می ولباشد یمیشتر ب مذکربه 

ین ب داریمعنیی تفاوت آمارنظر یشتر است. ازب مذکرافراد 

 مؤنثو  مذکردر افراد  انگیزگیبییلی و تحص عملکردیانگین م

 (.1( )جدول شماره >552/5Pموردمطالعه مشاهده شد )
 

یزش در افراد انگی هامؤلفهیانگین میسه مقا .2جدول شماره 

 یلتحصموردمطالعه برحسب سال 

 یانگینم سال هامؤلفه
انحراف 

 استاندارد

ح سط

 داریمعنی

ی درونیزش انگ

 یلیتحص

2 11/12 56/25 

19/1=F 

1=df 

551/5=P 

1 56/61 21/21 

1 95/61 51/24 

4≤ 56/60 10/21 

جمع 

 کل
62/60 90/21 

یرونی بیزش انگ

 یلیتحص

2 51/41 15/1 

64/2=F 

1=df 

21/5=P 

1 40/40 61/1 

1 61/41 16/1 

4≤ 11/40 42/6 

جمع 

 کل
91/40 12/1 

 انگیزگیبی

2 10/21 12/6 

51/2=F 

1=df 

16/5=P 

1 65/25 15/1 

1 10/22 94/0 

4≤ 01/25 22/0 

جمع 

 کل
99/25 59/1 

 یزشانگ

2 14/241 10/21 

25/4=F 

1=df 

556/5=P 

1 11/211 16/21 

1 19/215 52/26 

4≤ 91/215 01/21 

جمع 

 کل
11/211 54/26 

 

ی آن در هامؤلفهیزش و انگیانگین مجدول فوق،  با توجه به

باشد و ازنظر یمیشتر بیر افراد ساافراد سال اول دانشگاه نسبت به 

یلی و تحصی درونیزش انگیانگین مین ب داریمعنیی تفاوت آمار

یجه نت یزش در افراد موردمطالعه برحسب سال مشاهده شدانگ

ی و درونیزش انگ یانگینم کهی نشان داد توکیب رنج تعقآزمون 

یر افراد سایلی در افراد سال اول نسبت به نسبت به تحصیزش انگ

 (.P=556/5و  P=551/5یب ترتیشتر است )به ب داریمعنیطور به

یزش در افراد انگی هامؤلفهیانگین میسه مقا .5جدول شماره 

 یلیتحصموردمطالعه برحسب رشته 

 یانگینم یلیتحصرشته  مؤلفه
انحراف 

 استاندارد

سطح 

 داریمعنی

یزش انگ

ی درون

 یلیتحص

 19/21 11/61 یپزشک

44/2=F 

1=df 

11/5=P 

ی و پرستار

 ییماما
61/61 51/21 

 49/24 62/61 یراپزشکیپ

 00/9 16/61 بهداشت

 90/21 62/60 کلجمع 

یزش انگ

یرونی ب

 یلیتحص

 64/1 16/41 یپزشک

16/2=F 

1=df 

10/5=P 

و  یپرستار

 ییماما
45/40 01/1 

 19/6 56/40 یراپزشکیپ

 91/4 01/46 بهداشت

 12/1 91/40 کلجمع 

 انگیزگیبی

 50/1 46/25 یپزشک

51/1=F 

1=df 

51/5=P 

ی و پرستار

 ییماما
41/21 91/0 

 01/1 91/9 یراپزشکیپ

 99/4 61/9 بهداشت

 59/1 99/25 کلجمع 

 یزشانگ

 46/21 41/211 یپزشک

15/5=F 

1=df 

11/5=P 

ی و پرستار

 ییماما
01/212 19/24 

 54/29 61/212 یراپزشکیپ

 15/21 26/211 بهداشت

 54/26 11/211 کلجمع 
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یلی، تحصی درونیزش انگیانگین مبا توجه به جدول فوق، 

یزش در افراد رشته بهداشت نسبت انگیلی و تحصیرونی بیزش انگ

در افراد رشته  انگیزگیبییانگین مباشد و یمیشتر بیر افراد سابه 

 داریمعنیی تفاوت آماریشتر است و ازنظر بیی مامای و پرستار

در افراد موردمطالعه برحسب رشته  انگیزگیبییانگین مین ب

ی توکیب رنج تعقیجه آزمون نت(. P=51/5یلی مشاهده شد )تحص

ی و پرستاردر افراد رشته  انگیزگیبییانگین م کهنشان داد 

 (.0)جدول شماره  یشتر استب داریمعنیطور یی بهماما

 بحث

نشان  یلیبا عملکرد تحص یزشابعاد انگ ینارتباط ب یجنتا

 یلیبا عملکرد تحص یرونیو ب یدرون یزشانگ یهاداد که مؤلفه

خدا  هاییافتهپژوهش حاضر با  یجندارد. نتا یرابطه معنادار

و  ی، ادهم[20]کاران، طالب پور و هم[24]و همکاران یپناه

که  [26]یرو خ السالمی یخش هاییافتهاز  یو بخش [21]همکاران

 دارییرابطه معن یلیتحص یشرفتو پ یشرفتپ یزهانگ ینب

همسو  [21]یلئون در هاییافتهبا  یمشاهده نکردند همسو ول

 یرابطه منف یلیبا عملکرد تحص انگیزگیی. اما مؤلفه بباشدینم

حاصل از  یجبا نتا یهفرض ینحاصل از ا یجتاداشت. ن دارییمعن

 یباورها یندر مورد ارتباط ب [26]یرو خ سالمیاال یخش یقتحق

گرفته بودند  یجهکه نت ی،شناخت یو راهبردها یزشیانگ

با  داریو معن یارتباط منف یدارا انگیزگییب یریگجهت

 است همسو است. یاحافظه یراهبردها

دختر و پسر در  یاندانشجو ینبآمده دستبه یجاساس نتا بر

صورت  ینتفاوت وجود دارد به ا یزشیانگ یو الگو یزانم ینهزم

در دختران نسبت به  یرونیو ب یدرون یزشنمره انگ یانگینکه م

معنادار نبوده است.  یتفاوت ازلحاظ آمار ینبود اما ا یشترپسران ب

پسر نسبت به  یاندانشجو در انگیزگیینمره ب یانگیناما م

 انگیزگییفقط در ب یبرتر ینداشته که ا یدختر برتر یانانشجود

 [29]یفو س ییمطالعات رضا یجبا نتا یافته ینمعنادار بوده است. ا

 [11]ی، لواسان[12]شاد یان، رضو[15]نسب و وجدان پرست ینیحس

ها را در مورد که تفاوت [14]یو ساع [11]زاده و همکاران یوانک

ه نفع دانش آموزان دختر نشان داده و ب یزشیانگ یرهایاکثر متغ

، هومن و [10]ینژاد و مرتضو یدیرش یهاپژوهش ینهمچن

 یشتریب یشرفتپ یزهدختران انگ ،دهندیکه نشان م [11]یعسگر

در  یزو همکاران ن واحدیدارد. ینسبت به پسران دارند، همخوان

نشان داد که  یلیتحص یشرفتو پ یزشمقاله ارتباط انگ

نسبت به دختران  یباالتر یزشیانگ یر بپس یاندانشجو

باشد که دختران در  یلدل ینبه ا یدتفاوت شا ین. ا[16]داشتند

خود  یدرس یشرفتدارند و در پ یشتریپشتکار ب یفانجام تکال

 یلدخ یزن یگریعوامل د یان،م ینتر هستند. البته در احساس

 یلگوتفاوت ا ینهدر زم نتایجدر نظر گرفته شوند. یدهستند که با

مختلف نشان داد که  یهادانشکده یاندر دانشجو یزشانگ

در  یزشو انگ یرونیب یزشانگ ی،درون یزشنمره انگ یانگینم

ها دانشکده یرسا یانرشته بهداشت نسبت به دانشجو یاندانشجو

 یاندر دانشجو انگیزگیینمره ب یانگینو م باشدیم یشترب

ها دانشکده یرسا نیانسبت به دانشجو اماییم یدانشکده پرستار

فقط در مورد  داریتفاوت معن یاست و ازنظر آمار یشترب

موردمطالعه برحسب دانشکده محل  یاندر دانشجو انگیزگییب

تفاوت را  ینا یتوک یبآزمون تعق یجهمشاهده شد. و نت یلتحص

 یاننسبت به دانشجو ییماما یدانشکده پرستار یاندر دانشجو

پژوهش در ارتباط با تفاوت  ینا یگرد یافتهنشان داد. یاپزشکیرپ

 یجبود که نتا یلیبرحسب سال تحص یاندر دانشجو یزشانگ یالگو

سال  یاندر دانشجو یزشو انگ یدرون یزشانگ یانگیننشان داد م

 ینب یو ازنظر آمار باشدیم یشترب یاندانشجو یراول نسبت به سا

ان یدر دانشجو یزشو انگ یدرون یزشنمره انگ یانگینم

مشاهده  دارییتفاوت معن یلیدمطالعه برحسب سال تحصمور

که نشان داد  یمطالعه واحد هاییافتهبا  یجنتا ینشد. ا

سال  یاندرون فکن با دانشجو یمسال اول در تنظ یاندانشجو

داشتند و مطالعه بخشنده و همکاران که  دارییسوم تفاوت معن

و معکوس  رداعنیارتباط م یلیو ترم تحص یزهانگ یننشان داد ب

 یمطالعه بر رو ینا چون .[16،11]وجود دارد همسو است یآمار

و  یراپزشکیپ ی،پزشک هاییطهدر ح یلشاغل به تحص یاندانشجو

ها، دوره یربه سا یجنتا یمدر تعم یدشده لذا بابهداشت انجام

الزم اعمال شود. ازآنجاکه  یاطاحت یلیها و مقاطع تحصرشته

با سالمت جامعه ارتباط  یپزشک یاندانشجو یلیتحص یشرفتپ

به  یآموزش پزشک یزانمسئوالن و برنامه ر شودیم یشنهاددارد پ

 یشنهادپ ینمبذول دارند. همچن یشتریتوجه ب یزشانگ یهامؤلفه

ها و و کارگاه شدهییشناسا انگیزهیب یاندانشجو گرددیم

 ینا یلیتحص یزهانگ یشالزم جهت افزا یآموزش یهادوره

 برگزار گردد. نیادانشجو

 نتیجه گیری

در عملکرد  یزشیابعاد و نقش عوامل انگ ییبا شناسا

 یلیتحص یزشانگ یندهو عوامل کاهنده و افزا یاندانشجو یلیتحص

 یرا از سو یتوانمندساز یهاو برنامه یمداخالت آموزش توانیم

 ییدانشجو یهاو حوزه یمراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک

در حوزه  تحصیلشاغل به  یاندانشجو یبرا هیژوبه ی،فرهنگ

 سالمت مدنظر قرارداد.
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 تقدیر و تشکر 

محققان از تمامی کسانی که در به سرانجام رسیدن این 

کننده در این ویژه دانشجویان شرکتبه اندداشتهپژوهش همکاری 

 .دارند رامطالعه کمال تشکر و قدردانی 

  ییدیه اخالقیتأ
  نامه مقطع کارشناسی ارشدیانپااز این مقاله حاصل بخشی 

 می باشد

 منابع مالی 

 نشدهاستفادهاز منابع مالی هیچ شخص حقیقی و حقوقی 

 است.

 

 تعارض منافع:
 هیچ گونه تعارض منافعی در این مطالعه وجود ندارد. 
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