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بررسی مقایسه ای انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی شیراز
عبدالرضا محمودی ،*1فاطمه محمودی ،2محمدصادق محمودی ،3مریم شمسایی
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تاریخ دریافت 1399/09/17 :
تاریخ پذیرش 1399/12/19 :

چکیده
زمینه و هدف :یکی از مهمترین انگیزههای آدمی انگیزه پیشرفت میباشد که باعث عملکرد بهتر و موفقیت تحصیلی
میشود و این خود شاخص مهمی برای سودمندی سیستم آموزش عالی میباشد.

روش بررسی :این مطالعه توصیفی-تحلیلی شامل دو قسمت میباشد .در قسمت اول که مقطعی است؛ به عنوان یک

نمونه 323 ،دانشجو با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای طی چند مرحله انتخاب شدند و به عنوان ابزار گردآوری اطالعات

از مقیاس استانداردشده انگیزه پیشرفت هرمنس استفاده گردید .در قسمت کیفی 40 ،دانشجو که انگیزه آنها کاهش پیدا

کرده بود؛ با روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند و تعدادی سؤال شفاهی به روش مصاحبه از آن ها پرسیده شد و
پاسخهای غالبشان ،در قسمت بحث مورد استفاده قرار گرفت.

یافتهها :میانگین این انگیزه برابر با  81/7با انحراف استاندارد  9/03محاسبه گردید.فراوانی دانشجویان با انگیزه پایین

برابر با  46/7(151درصد) و فراوانی دانشجویان با انگیزه باال برابر با  53/3(172درصد) شد.نتایج ،ارتباط آماری معناداری

را بین میانگین این انگیزه با سن( ،)0/18مقطع تحصیلی( )0/3و وضعیت تأهل( )0/82نشان نداد اما با جنسیت ( )0/003و
وضعیت سکونت ( )0/002تفاوت آماری معناداری داشت.

نتیجهگیری :با توجه به نتایج ،اکثر دانشجویان با تفاوت اندکی ،انگیزه باالیی داشتند که این کام َ
ال مطلوب نبوده و نیاز

به مداخلههای برنامهریزی شده آموزشی دارد.این انگیزه در دختران و افراد ساکن منزل باالتر بود.دالیل غالب برای کاهش این

انگیزه شامل ،فقدان انگیزه درونی کافی ،نبود اوقات فراغت مناسب و کافی ،مشکالت اقتصادی ،ترس از آیندهی شغلی ،نبود

رابطه مناسب با اساتید ،توجه ناکافی به عزتنفس آنان و جدایی از خانواده میشدند .پیشنهاد میشود که سیستمهای آموزشی
توجه بیشتری به فاکتورهای مؤثر بر انگیزه داشته باشند و راه حلهایی را برای رفع موانع آموزشی ارائه کنند.
کلمات كلیدی :انگیزه ،انگیزه پیشرفت تحصیلی ،دانشجویان علوم پزشکی

 .*1نویسنده مسئول ،دکتری فلسفه و کالم اسالمی ،مرکز تحقیقات قرآن ،حدیث و طب ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز .شیراز .ایرانar.mahmoudi313@yahoo.com .

 .2دکتری روانشناسی ،گروه روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه الزهرا س .تهران .ایرانfatemehmahmoodi1@yahoo.com .
 .3کارشناسی ارشد روابط بین الملل ،دانشگاه مفید قم  ،قم .ایرانMahmoudi110m.s@gmail.com .
 .4دکتری علوم سیاسی ،مرکز تحقیقات قرآن ،حدیث و طب ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز .شیراز .ایران.

عبدالرضا محمودی و همکاران

انگیزه پیشرفت ،میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت و شرکت

خصوص جایگاه شغلی و بازار کار را در پیشرفت تحصیلی

در فعالیتهای است که موفقیت در آن ها به کوشش و توانایی

دانشجویان مؤثر میدانند .ویژگیهای فردی نظیر جنسیت،

شخصی وابسته است و به عنوان یک پیش بینی کننده مهم

سن ،تأهل ،بومی یا خوابگاهی بودن دانشجو ( )16-20وضعیت

برای عملکردهای شناختی از جمله پیشرفت تحصیلی مورد

اقتصادی ( .)4عوامل روانشناسی از جمله افسردگی ،استرس و

توجه قرار میگیرد .مطالعات انجام شده در بارهی انگیزه

سالمت روان را از جمله عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی

پیشرفت مبین این نکته اند که وقتی نیاز به پیشرفت در

دانشجویان ذکر شده است ( ۴۴-۴۶و .)۲۱

دانشجویان بیشتر است عملکرد آن ها بهتر میشود و هم چنین

پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی به رغم استعداد ذاتی

انگیزه باالی پیشرفت با تمایل به دستیابی به موفقیت و اسناد

و دستاوردهای تحصیلی قابل توجه ،تحت الشعاع انگیزش

توانایی به خود همراه است .انگیزه پیشرفت باال باعث افزایش

تحصیلی قرار میگیرد که در مطالعه یوسفی و همکارانش

برنامه ریزی ،خود اثربخشی،تالش و پایداری در موقعیتهای

اثبات شد بین انگیزش تحصیلی با معدل علوم پایه و معدل کل

سخت ،اجتناب از شکست و کاهش خود ناتوانسازی میشود

بالینی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد؛ به عالوه بین سه

( ۱و  .)2انگیزه پیشرفت تحصیلی ،تمایل فراگیر است به آن که

مولفهی رقابت جویی ،کوشش ،عالقه اجتماعی با معدل علوم

کاری را در قلمرو خاصی به خوبی انجام دهد و عملکردش را

پایه و کل بالینی هم بستگی مثبت دیده شد و در کل بیان شد

به طور خودجوش ارزیابی کند .رفتارهایی که انگیزش تحصیلی

که پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی مستلزم هماهنگی و

را نشان میدهند عبارتند از پافشاری بر انجام تکالیف دشوار،

تعامل بین ابعاد مختلف انگیزشی میباشد)3(.

سختکوشی یا کوشش در جهت یادگیری در حد تسلط و

دانشجویانی که وارد رشته پزشکی میشوند انگیزههای مختلفی

انتخاب تکالیفی که به تالش نیاز دارد (.)3

دارند که این انگیزه میتواند درونی (مانند عالقه به علم زیست

بر اساس پژوهشهای پیشین ،عوامل متعددی با پیشرفت

شناسی و رشته پزشکی ،کمک کردن به مردم و خواستار

تحصیلی دانشجویان مرتبط است .برخی پیشرفت تحصیلی را

رقابتهای فکری بودن) و یا بیرونی (مانند :فشار خانواده،

مرتبط با جنسیت ( ،)4-11نوع رشته تحصیلی و عالقه فرد

کسب شهرت و خواستههای مالی) باشد ( .)2۲-30چنین به

( ،)12عزت نفس ( ،)13میزان امید به آینده ( ،)4سنوات

نظر میرسد که مشکل جذب فارغ التحصیالن پزشکی در بازار

تحصیلی ( ،)14رضایت از عوامل آموزشی از جمله توانایی و

کار و در نتیجه آن کاهش امنیت شغلی و مسائل از این قبیل،

عالقه مندی اساتید در امر تدریس ،تشویق ،توجه به رفتارهای

از عوامل مؤثر در کاهش انگیزه دانشجویان پزشکی بوده (.)۳۸

فردی و نیز مناسب بودن برنامه درسی ،توجه مسئوالن دانشگاه

امروزه نظام آموزشی در تمامی کشورهای جهان از اهمیت

به مشکالت ،تجهیزات کمک آموزشی ( )4و استفاده از امکانات

باالیی برخوردار است و تالش میگردد تا در راستای ارتقای

آموزشی و آزمایشگاهی ( )15میدانند .دستهای از مطالعات

سطح کیفی و کمی آموزش عالی اقدامات مطلوبی صورت گیرد

به بررسی ارتباط پیشرفت تحصیلی با شرایط دانشگاه محل

و از طرفی پیشرفت تحصیلی دانشجویان یکی از شاخصهای

تحصیل پرداختهاند و تأثیر محیط آموزشی ،اساتید و امکانات

مهم در ارزیابی کارآیی نظام آموزش عالی است و تمام

آموزشی را بر پیشرفت تحصیلی مورد بررسی قرار دادهاند.

کوششهای این نظام در واقع برای جامه عمل پوشاندن به این
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امر است بنابراین طی تحقیقاتی تالش میشود تا بتوان عوامل

تحصیلی در دانشجویان پزشکی بسیار مهم تلقی میشود.

موثر بر انگیزش تحصیلی و هم چنین دادههای سودمندی

زمستان  -1399دوره  - 29شماره 4

برای برنامه ریزی آموزشی به دست آورد ( .)31از آن جا که

روش

کیفیت انگیزه که خود باعث یادگیری عمیق و کوشش زیاد

مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است .در این تحقیق

در فرد میشود؛ برای داشتن عملکرد تحصیلی خوب حائز

به بررسی وضعیت انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

اهمیت است ( )32و نبود انگیزه کافی باعث عدم تالش مناسب

پزشکی مقاطع تحصیلی مختلف دانشکده پزشکی شیراز

برای رسیدن به موفقیت میشود ( ،)5در حالیکه رسیدن

پرداختیم .همچنین چگونگی ارتباط این انگیزه با متغیرهای

به موفقیت تحصیلی برای دانشجویان پزشکی که در تامین

مقطع تحصیلی ،سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل و وضعیت

سالمت افراد جامعه نقش اساسی را ایفا میکنند بسیار مهم

سکونت را مورد بررسی قرار دادیم .جامعه مورد مطالعه در

تلقی میشود( 33و  )3و از طرف دیگر کاهش انگیزه یکی

این پژوهش شامل تمامی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی

از بزرگترین مشکالت آموزشی میباشد که ساالنه زیانهای

دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال  9۸-9۹بودند که با روش

علمی ،فرهنگی و اقتصادی زیادی را متوجه دولت ها ،خانواده

نمونهگیری تصادفی خوشهای مورد بررسی قرار گرفتند.

ها و خود فرد میکند و نظام آموزشی را با افت تحصیلی مواجه

این پژوهش شامل دو بخش بود .در بخش اول ،مطالعه از نوع

میسازد ( ،)4بررسی عوامل افزاینده و کاهنده انگیزه مورد

مقطعی ،گردآوری دادهها از طریق پرسشنامه و حجم نمونه

توجه میباشد که طبق مطالعاتی از جمله عوامل افزاینده

 323نفر بود .در بخش دوم ،مطالعه از نوع کیفی بود .در این

میتوان به استقالل در امر یادگیری ،بازخورد دادن شایستگی

قسمت از مطالعه 40 ،نفر از دانشجویان پزشکی از مقاطع

ها و قابلیتهای دانشجویان و حمایت روحی از آنان اشاره کرد

مختلف بالینی(استیودنت ،اکسترن و اینترن) و غیر بالینی(علوم

و از عوامل کاهندهی انگیزه میتوان به کاهش امید به آینده،

پایه و فیزیوپات) ،دختر و پسر ،متأهل و مجرد ،ساکن خوابگاه

کاهش عزت نفس در فرد ،کاهش کیفیت عوامل آموزشی،

و یا منزل ،در ردههای سنی متفاوت به طور تصادفی انتخاب و

میزان درآمد کم خانواده و متآهل بودن فرد اشاره نمود (34

مورد مصاحبه قرار گرفتند.

و  .)35از طرفی پژوهشگران معتقدند که برای ایجاد رغبت و

برای بررسی افراد در بخش مقطعی مطالعه و گردآوری داده ها

انگیزش ،آموزش باید در فضای مناسب ،با امکانات مطلوب و

از پرسشنامه مقیاس انگیزه پیشرفت هرمنس( )36استفاده شد.

مرتبط با نیاز فراگیران ارائه شود ( .)۱۷مطالعات انجام شده

ضریب پایایی محاسبه شده برای پرسشنامه به میزان  0/84به

در غرب ،به طور گسترده ای پدیده انگیزش تحصیلی را مورد

دست آمد ( .)36از طرفی در مطالعه حاضر نیز به روش آلفای

بررسی قرار داده اند.در ایران نیز کم و بیش به این پدیده توجه

کرونباخ ،ضریب پایایی این پرسشنامه برابر با  0/81بدست آمد.

شده است ( ،)3اما تاکنون مطالعات اندکی جهت بررسی تأثیر

داده با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSتجزیه و تحلیل شدند.

انگیزه بر عملکرد دانشجویان پزشکی انجام شده است ( .)32از
طرفی با توجه به نقش مهم پزشکان در تأمین و ارتقای سالمت

یافتهها

افراد جامعه و با عنایت به خأل موجود در خصوص انگیزش

دامنه سنی افراد مورد مطالعه  19-27سال و میانگین آن برابر

دانشجویان پزشکی ،بررسی عوامل کاهند ه انگیزهی پیشرفت

 23/08بود 160 .نفر ( 49/5درصد) از حجم نمونه پسر و  163نفر
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درصد) در مقطع علوم پایه 43 ،نفر ( 13/3درصد) در مقطع

انگیزه پیشرفت تحصیلی  80/9با انحراف استاندارد 10/07

فیزیوپات 75 ،نفر ( 23/2درصد) در مقطع استیودنت 55 ،نفر

محاسبه گردید .با توجه به نتیجه آزمون  Tتفاوت آماری

( 17درصد) در مقطع اکسترن و  81نفر ( 25/1درصد) در مقطع

معناداری بین میانگین انگیزش پیشرفت تحصیلی در دو رده

اینترن ،بودند 82/7( 267 .درصد) آنان مجرد و  56نفر (17/3

سنی مورد بررسی در افراد مورد مطالعه ،دیده نمیشود.

درصد) آن ها متأهل بودند 187 .نفر ( 57/9درصد) ساکن خوابگاه

میانگین انگیزه پیشرفت تحصیلی در پسرها با فراوانی 160

و  136نفر ( 42/1درصد) ساکن منزل بودند و میانگین انگیزه

نفر ،برابر با  80/2با انحراف استاندارد  9/81و این میانگین در

پیشرفت تحصیلی برابر با  81/7با انحراف استاندارد  9/03بود .با

دخترها با فراوانی  163نفر ،برابر با  83/2با انحراف استاندارد

مقایسه نمرات هر یک از دانشجویان با میانگین انگیزه پیشرفت

 7/92میباشد .با توجه به نتیجه آزمون  Tتفاوت آماری

تحصیلی که برابر با  81/7محاسبه گردید؛ از بین  323نفر فرد

معناداری بین دو متغیر جنسیت و انگیزش پیشرفت تحصیلی

مورد مطالعه ،فراوانی افراد با انگیزه پیشرفت تحصیلی پایین برابر با

وجود دارد به این معنا که میانگین انگیزش پیشرفت تحصیلی

 151نفر (46/7درصد) و فراوانی افراد با انگیزه پیشرفت تحصیلی

به طور معنا داری در بین دخترها بیشتر از پسرها میباشد.

باال برابر با  172نفر ( 53/3درصد) به دست آمد.

با توجه به نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه ،میانگین

در بازه سنی کمتر از  ۲۳سال با فراوانی  183نفر ،میانگین انگیزه

انگیزه پیشرفت تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی تفاوت

پیشرفت تحصیلی  82/3با انحراف استاندارد  8/11محاسبه شد

معناداری با هم ندارند.
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اﻧﮕﯿﺰه
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اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن )(t

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري )(p

82/3

8/11

1/32

0/18

80/9

10/07

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن )(t
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وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ

اﻧﮕﯿﺰه

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن )(t

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري )(p

81/6

9/24

-0/22

0/82

81/9

7/96

ﻣﺠﺮد

ﻣﺘﺄﻫﻞ
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وﺿﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ

اﻧﮕﯿﺰه

ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه
ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻨﺰل

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن )(t

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري )(p

80/4

8/93

-3/06

0/002

83/5

8/87

مقایسه میانگین انگیزه پیشرفت تحصیلی در مقاطع مختلف

کلیدی را در موفقیت دانشجویان بازی میکند و از طرفی

تحصیلی در نمودار زیر آورده شده است.

موفقیت دانشجویان پزشکی که نقش خطیری را در جامعه بازی

نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین انگیزه پیشرفت

میکنند ،باید به بررسی هرچه بهتر علل کاهش انگیزه پیشرفت

تحصیلی در افراد مجرد با فراوانی  267نفر ،برابر با  81/6با

تحصیلی در دانشجویان پزشکی پرداخته و راهبردهایی برای

انحراف استاندارد  9/24و این میانگین در افراد متاهل با فراوانی

مدیریت آن بیابیم Hodgel .و  Harrisبه این نتیجه رسیدند که

 56نفر ،برابر با  81/9با انحراف استاندارد  7/96میباشد .با

بیانگیزگی تحصیلی در بین دانشجویان به صورت یک اپیدمی

توجه به نتیجه آزمون  ،Tتفاوت معناداری بین این دو متغیر

نامرئی درآمده است ( .)۳۷در مطالعه ای دیگر برای بررسی

وجود ندارد و به عبارتی میانگین انگیزه پیشرفت تحصیلی در

وضعیت انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

افراد مجرد و متأهل یکسان میباشد.

گلستان به این نتیجه رسیدند که  53/3درصد از دانشجویان

میانگین انگیزه پیشرفت تحصیلی در افراد ساکن خوابگاه با

دارای انگیزه تحصیلی باالتر از میانگین و وضعیت نسبتاَ مطلوب

فراوانی  187نفر ،برابر با  80/4با انحراف استاندارد برابر با 8/93

بود ( .)5هم چنین در مطالعه ای دیگر ،میانگین نمره کل

و این میانگین در افراد ساکن منزل با فراوانی  136نفر ،برابر با

عوامل مرتبط با انگیزه دانشجویان پزشکی اندکی باالتر از حد

 83/5با انحراف استاندارد برابر با  8/87محاسبه گردید .با توجه

متوسط قرار داشت و از نظر عوامل مرتبط با انگیزه درونی

به نتیجه آزمون  ،Tبین این دو متغیر اختالف آماری معناداری

نسبت به عوامل مرتبط با انگیزه بیرونی ،در شرایط بهتری

وجود دارد و به عبارتی میانگین انگیزه پیشرفت تحصیلی در

قرار داشتند )۳۸(.رمضانی و همکارانش نیز در سال 1388

افراد ساکن منزل باالتر از افراد ساکن خوابگاه میباشد.

مطالعه ای برای بررسی میزان انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط
با آن در دانشجویان علوم پزشکی زابل انجام دادند که به این

نتیجهگیری

نتیجه دست یافتند که دانشجویان از وضعیت انگیزش تحصیلی

با توجه به نتایج پژوهش ،فراوانی افراد با انگیزه پیشرفت

متوسطی برخوردارند )۳۹(.در مطالعه ای دیگر بر روی سطح

تحصیلی باال بیشتر از فراوانی افراد با انگیزه پیشرفت تحصیلی

انگیزش تحصیلی در دانشجویان پزشکی شیراز و فاکتورهای

پایین بود .با توجه به اینکه تفاوت زیادی بین تعداد افراد با

تأثیرگذار بر آن که توسط کاووسی پور و همکارانش در سال

انگیزه باال و پایین وجود ندارد ،انگیزه پیشرفت تحصیلی نقش

 2014انجام شد؛ مشخص شد که سطح انگیزه تحصیلی در این

عبدالرضا محمودی و همکاران

یکی از متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه سن میباشد که

توسعه بخشند در حالیکه پسرها تمایل دارند بهتر از دیگران به

رابطه بین انگیزه پیشرفت تحصیلی با سن دانشجویان را مورد

نظر بیایند و حس رقابتجویی بیشتری نسبت به دخترها دارند

بررسی قرار دادیم.نتایج به دست آمده نشان داد که تفاوت

و به نظر میآید به همین دلیل است که در مطالعهی ما دخترها

آماری معناداری بین سن و میانگین انگیزه پیشرفت تحصیلی

امتیاز انگیزشی بیشتری را نسبت به پسرها کسب نمودند.هم

وجود ندارد و به عبارتی دیگر تفاوت معناداری بین میانگین

سو با مطالعهی حاضر ،مطالعهی شکیبایی و همکارانش در

انگیزه پیشرفت تحصیلی در دو گروه سنی مورد بررسی در افراد

سال  1384بر روی انگیزش تحصیلی دانشجویان پزشکی

مورد مطالعه وجود نداشت.هم سو با یافتههای ما ogundokun

در مقاطع مختلف تحصیلی ،نشان داد که میزان انگیزه در

و  Adeyemoنیز در سال  2010در مطالعهی خود به این

دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر میباشد )۳۸(.هم

نتیجه رسیدند که سن با انگیزه ارتباط معناداری ندارد (.)۴۰

چنین در مطالعهی  Kusurkarو همکارانش در سال 2009

از طرفی در مطالعهی  Rashmikusurkarو همکارانش در سال

نشان داده شد که جنسیت به میزان کمی بر روی انگیزه

 ،2009سن به عنوان بزرگترین عامل پیشبینیکننده انگیزه

تحصیلی تاثیرگذار است و به طور کلی دانشجویان دختر در

در دانشجویان پزشکی بیان شد و نشان داده شد که با افزایش

این مطالعه امتیاز انگیزشی بیشتری را نسبت به دانشجویان

سن و میزان بلوغ انگیزه در فرد نیز افزایش مییابد (.)۴۱

پسر کسب کردند )۴۱(.در مطالعات دیگری نیز مشخص گردید

همچنین نادری و همکارانش در سال  2009در مطالعه ای

که دختران انگیزه تحصیلی به خصوص انگیزه درونی باالتری

سن را به عنوان یک متغیر مهم در یادگیری ذکر کرده اند

نسبت به پسرها دارند )5-9(.از سوی دیگر ،یوسفی ،قاسمی

و وجود ارتباط مثبت بین سن و موفقیت تحصیلی را تأیید

و فیروزنیا در سال  1388مطالعه ای را با هدف بررسی نقش

نموده اند )۴۲(.و در مطالعه روحی و آسایش و چندین مطالعه

انگیزش تحصیلی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی

دیگر نیز این نتیجه حاصل شد که بین بی انگیزگی و سن

اصفهان انجام دادند و نتیجه حاصل شده نشان داد که انگیزش

ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد و با افزایش سن نمرهی

گرایش به کوشش و رقابت جویی در دانشجویان پسر باالتر

کل انگیزه تحصیلی دانشجویان کاهش مییابد( .)5-9تفاوت

از دختران است .از سویی دیگر مولوی و همکارانش در سال

در نتیجه این مطالعات با مطالعهی حاضر میتواند به این

 1386در مطالعهی خود برای بررسی عوامل موثر در کاهش

دلیل باشد که در این مطالعات انگیزه تحصیلی در دانشجویان

انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،به

رشتههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است درحالیکه در

این نتیجه دست یافتند که جنسیت اثری بر انگیزه تحصیلی

این مطالعه ما فقط به بررسی انگیزه تحصیلی در دانشجویان

ندارد که این خود میتواند به این دلیل باشد که در این مطالعه

رشتهی پزشکی پرداختهایم.

 1200دانشجوی علوم پزشکی را در ابتدا با آزمون مک اینرنی

همچنین یافتههای پژوهش حاضر نشان داد نشان داد که

به دو گروه  120نفرهی با انگیزه و بی انگیزه به عنوان نمونهی

میانگین انگیزه پیشرفت تحصیلی به طور معناداری در دخترها

خود تقسیم نمودند و هم چنین برای بررسی این افراد از

بیشتر از پسرها میباشد .این تفاوت میتواند به این دلیل باشد

پرسشنامه و روشهای آماری متفاوتی نسبت به مطالعهی ما،

که دختران بیشتر از پسران به یادگیری توجه دارند و بیشتر

استفاده کردند (.)4
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متغیر بعدی در مطالعهی حاضر مقطع تحصیلی میباشد و در

تغذیه مناسب و غیره ،دچار افت انگیزه پیشرفت تحصیلی شده

این بررسی به این نتیجه دست یافتیم که بین این متغیر و

اند.هم سو با یافتهی ما ،چنگیزی آشتیانی و همکارانش در سال

انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان مورد مطالعه ارتباط

 1388برای بررسی فراوانی افت تحصیلی و برخی از عوامل

معناداری وجود ندارد و در واقع میتوان این گونه بیان کرد

موثر بر آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک ،به

که میزان انگیزه در دانشجویان قبل از ورود به بیمارستان در

این نتیجه رسیدند که اکثر دانشجویان ناموفق از افرادی بودند

مقایسه با میزان انگیزه در آن ها بعد از ورود به بیمارستان،

که غیر بومی و ساکن خوابگاه بودند و دور از خانوادهی خود

تغییر چشمگیری پیدا نکرده است.هم سو با یافتههای ما

زندگی میکردند )20(.از سویی دیگر در مطالعهی رمضانی

کاووسی پور و همکارانش در سال  2014با انجام پژوهشی

و همکارانش در سال  1388بر روی میزان انگیزه تحصیلی

بر روی دانشجویان پزشکی شیراز به این نتیجه رسیدند که با

و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

گذشت سالهای تحصیلی در رشتهی پزشکی ،از میزان انگیزه

زابل ،این نتیجه حاصل شد که بین میزان انگیزه دانشجویان

تحصیلی این دانشجویان ،کاسته نمیشود )2(.از طرفی از

و متغیرهای دموگرافیک مانند وضعیت سکونت اختالف آماری

جمله یافتههای دیگر مطالعات این است که با افزایش سنوات

معنی داری وجود ندارد )۳۹(.هم چنین در مطالعهی خزاعی و

تحصیلی ،میزان انگیزه دانشجویان پزشکی کمتر میشود و این

همکارانش در سال  1386که برای بررسی ویژگیهای فردی و

کاهش در ارتباط با نگرش منفی و رفتاری است که خود منجر

تحصیلی دانشجویان پزشکی ناموفق در مقایسه با دانشجویان

به موفقیت مورد نظر نخواهد شد ( .)14هم چنین شکیبایی

موفق در دانشکده پزشکی کرمانشاه انجام گرفت؛ مشاهده

و همکارانش در سال  1384در مطالعهی خود به این نتیجه

گردید که در دو گروه مورد مطالعه بین وضعیت سکونت در

رسیدند که با افزایش سنوات تحصیلی و تغییر مقطع دانشجویان

خوابگاه و منزل اختالف آماری معناداری وجود ندارد.شاید

پزشکی میزان انگیزه به طور کلی در آنان کاهش مییابد که

دلیل مشاهدات متفاوت این مطالعه در این باشد که این مطالعه

این میتواند به این دلیل باشد که در این مطالعه انگیزه به دو

از نوع مورد شاهدی میباشد و دو گروه دانشجویان مشروط و

دستهی بیرونی و درونی با متغیرهای مورد سنجش مربوط به

به تعداد برابر دانشجویان فاقد مشروطی را مورد بررسی قرار

هر کدام ،تقسیم بندی شد(.)۳۸

داده است)43(.

متغیر دیگر ما در این مطالعه وضعیت سکونت میباشد.نتایج به

متغیر دیگر مورد بررسی در مطالعهی ما وضعیت تأهل میباشد

دست آمده نشان داد که بین متغیر وضعیت سکونت و میانگین

که نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اختالف آماری

انگیزه پیشرفت تحصیلی در مطالعه حاضر اختالف آماری

معناداری بین متغیر وضعیت تاهل و میانگین انگیزه پیشرفت

معناداری وجود دارد و به عبارت دیگر اثبات شد که میانگین

تحصیلی وجود ندارد و در واقع اثبات شد که میانگین این

این انگیزه در افراد ساکن منزل باالتر از افراد ساکن خوابگاه

انگیزه در افراد متاهل و مجرد یکسان میباشد.هم سو با این

میباشد و این خود میتواند به این دلیل باشد که افراد ساکن

یافته در مطالعهی رمضانی و همکارانش در سال  1388که

خوابگاه به دلیل یک سری از مسائل و مشکالت همچون دوری

در زابل انجام گرفت بین میزان انگیزه تحصیلی دانشجویان و

از خانواده ،قرار گرفتن در محیط و شرایط متفاوت و سایر

وضعیت تاهل اختالف آماری معناداری مشاهده نگردید )۳۹(.از

مشکالت پیش آمده در خوابگاه مانند شلوغی خوابگاه و عدم

طرف دیگر در مطالعهی مولوی و همکارانش در سال  1386بر

عبدالرضا محمودی و همکاران

علوم پزشکی اردبیل ،متأهل بودن دانشجویان از عوامل عمده

کرد که برنامه آموزشی و محیط آموزشی مناسب میتوانند بر

کاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان ،به شمار آمد که شاید دلیل

رضایت از تحصیل در دانشجویان و هم چنین بهبود انگیزه و

این تفاوت در این باشد که در این مطالعه  1200فرد تحت

امید آن ها نسبت به آیندهی خود و از طرفی کاهش اضطراب

مطالعه در رشتههای علوم پزشکی در ابتدا توسط آزمون مک

و نگرانی در آن ها ،تاثیر مثبت داشته و در نتیجه باعث انگیزه

اینرنی به دو گروه  120نفرهی با انگیزه و بی انگیزه تقسیم

یافتن و پیشرفت تحصیلی آنان شوند.از سویی دیگر اهمیت

بندی شدند)4(.

دادن به یادگیری در دانشجویان و تشویق شدن آن ها توسط

در مرحله بعد از بررسی پرسشنامهای ،بر آن شدیم تا دالیل

اساتید و رابطهی خوب اساتید با آن ها و هم چنین رعایت

کاهش انگیزه پیشرفت تحصیلی را در دانشجویان پزشکی شیراز

احترام و افزایش عزت نفس دانشجویان ،میتواند تاثیر بسیار

جویا شویم و هم چنین راه حل برطرف کردن این علل را تا

مطلوبی در بهبود انگیزه تحصیلی و پیشرفت آنان داشته باشد.

حدودی بیان نمودیم.در مطالعهی حاضر پس از انجام مصاحبه

از سویی دیگر در مطالعات صورت گرفته بیان شده که کاهش

و یافتن افرادی که دچار کاهش انگیزه پیشرفت تحصیلی شده

انگیزه تحصیلی عالوه بر اینکه امکان دستیابی به موفقیت را کم

بودند؛ در مورد علل این افت انگیزه از آن ها سوال شد .بیشتر

میکند؛ مشکالت فردی و اجتماعی متعددی را به دنبال دارد

دانشجویانی که در مقطع قبل از بالینی یعنی علوم پایه و

و میتواند برای فرد اضطراب ،فشار ،افسردگی و سایر اختالالت

فیزیوپاتولوژی مشغول به تحصیل بودند از حجم زیاد مطالب و

روانی را به همراه آورد ۴۸(.و )1هم چنین طی مطالعاتی که

هم چنین فشرده بودن برنامه کالسی و امتحانات خود ،شاکی

به تحقیق و بررسی ارتباط بین عوامل روانشناسی و پیشرفت

بودند و اظهار میکردند که اوقات فراغت کافی ندارند.از سویی

تحصیلی دانشجویان پرداخته شده است؛ افسردگی ،اضطراب،

دانشجویان مقطع بالینی (استیودنت ،اکسترن و اینترن) به

استرس و سالمت روان را از جمله عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت

خصوص اکسترن ها و اینترن ها از فشردگی کشیکهای خود

تحصیلی دانشجویان معرفی کرده اند 44-46(.و )۲۱

و نداشتن وقت کافی برای استراحت و اوقات فراغت و هم

در مطالعهی زارعی و همکارانش در سال  1390از جمله عوامل

چنین نبود فرصت کافی برای مطالعه ،شاکی بودند .وجود این

موثر بر کاهش انگیزه و میل به ادامهی تحصیل در دانشجویان،

شرایط باعث شده بود آن ها دچار اضطراب و نگرانی شوند و از

کاهش تشویق توسط اساتید و گروه مربوطه ذکر شده اند و

سویی به این دلیل که نمیتوانستند با مطالعهی کافی اطالعات

بیان شد که در یک گروه آموزشی ،استاد راهنما و مدیر گروه

بیشتری را به دست آورند و یا نمرههای پایینی در امتحاناتشان

نقش مهمی در برنامه ریزی برای پیشرفت تحصیلی دانشجویان

کسب میکردند؛ دچار نومیدی شده بودند و در واقع امیدشان

دارند که انتخاب نادرست این افراد میتواند اثرات نامطلوبی بر

نسبت به آینده کم شده بود.هم چنین افراد مورد بررسی

موفقیت تحصیلی دانشجویان داشته باشد؛ هم چنین اظهار

بیان داشتند که به اندازهی کافی توسط اساتید خود تشویق

داشتند که این موضوع میتواند برای معاونت آموزشی دانشگاه

و ترغیب نمیشوند و به خصوص دانشجویان مقطع بالینی از

ها به عنوان زنگ خطری باشد )31(.هم چنین در مطالعهی

یکسری رفتارهای اساتید و کادر درمانی اظهار ناراحتی کرده

جبراییلی و همکارانش در سال  1390عدم ایجاد انگیزه و

و احساس میکردند عزت نفس و احترام آنها مورد بیتوجهی

رابطهی ضعیف بین استاد و دانشجو از جمله عوامل موثر بر
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روی عوامل موثر در کاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه

واقع شده است .با توجه به نتایج به دست آمده میتوان بیان
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افت تحصیلی دانشجویان استعداد درخشان ذکر شده اند (.)۴۹

شرایط خوابگاه ها و گماشتن افراد دلسوز و قابل اعتماد در

دانشجویان از جمله علل دیگر کاهش انگیزه پیشرفت تحصیلی،

آن ها ،به بهبود انگیزه پیشرفت تحصیلی و در نتیجه موفقیت

مشکالت اقتصادی و حقوق کم خود را ذکر کردند؛ به خصوص

دانشجویان ،کمک نمود.هم سو با این یافته در مطالعهی

پسران متاهل که عالوه بر تامین مخارج خود ،عهده دار امور

رودباری و اصل مرز در سال  2011بر روی عوامل مؤثر در

مالی خانواده نیز بودند.هم چنین ترس از آیندهی شغلی و

پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی زاهدان ،بیان شد که

میزان درآمد در آینده و نیز نحوهی ارتباط بین پزشک و

هرچه شرایط خوابگاه بهتر باشد میتواند بر پیشرفت تحصیلی

مردم و اعتماد مردم به پزشکان که رو به کاهش میباشد؛ از

دانشجویان تاثیر مثبتی داشته باشد)۱۹(.

جمله عوامل کاهش انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان،

از دیگر دالیل کاهش انگیزه پیشرفت تحصیلی نبود اوقات

بیان شدند .از طرفی در مطالعهی هافمن در سال  1989فقر،

فراغت کافی و هم چنین مناسب و مفید برای دانشجویان ،ذکر

محرومیت اقتصادی و پر جمعیت بودن خانواده ،در کاهش

شد و در مقابل کاهش انگیزه نیز میتواند سبب روی آوردن به

انگیزه یادگیرندگان موثر دانسته شده است )5۰(.در مطالعهی

تفریحات ناسالم گردد.به همین دلیل عده ای از دختر ها برای

مولوی و همکارانش در سال  1386نیز از جمله عوامل موثر بر

فرار از تنهایی و پر کردن اوقات فراغت خود ،در مسیرهای

انگیزه تحصیلی و موفقیت دانشجویان ،وضعیت اقتصادی ذکر

اشتباه احساسی قدم گذاشته و از شکستهای عاطفی بعد از

شده است؛ به این معنا که اطمینان داشتن از تامین امکانات

آن رنج میبردند.از سوی دیگر بیشترپسر ها نیز برای اوقات

مادی در میزان انگیزه تحصیلی دانشجویان موثر میباشد)4(.

فراغتشان راههای اشتباهی هم چون روابط نامشروع جنسی

هم چنین در مطالعهی  Borracciو همکارانش در سال 2011

و استعمال سیگار و الکل را در پیش گرفته بودند.بنابراین

بیان شد که شاگرد اول ها از جمله کسانی بودند که نیازهای

برای بهبود این اوضاع میبایست تفریحات سالم و مناسبی

مالی آن ها توسط والدینشان برطرف میشد)33( .

برای دانشجویان در نظر گرفته شود و آن ها بتوانند به راحتی

در مطالعاتی دیگر شرایط اقتصادی و اجتماعی به خصوص

مشکالت و مسائلشان را با مسئولین مربوطه در میان بگذارند

جایگاه شغلی و بازارکار در پیشرفت تحصیلی دانشجویان موثر

و با سعی در برطرف نمودن مشکالتشان به آن ها نشان داد

دانسته شده است )16-20(.در طی تحقیقی دیگر مشخص شد

که مسائلشان مورد اهمیت و توجه واقع میشود .هم چنین

که بازار کار و وضعیت اشتغال در کشور در کاهش عالقه مندی

میتوان از مشاورین خبره و قابل اعتماد برای حضور در کالس

به رشته تحصیلی و افت تحصیلی موثر است)5۱(.

ها و درمیان گذاشتن و حل مشکالت دانشجویان ،دعوت به

اکثر افراد خوابگاهی یکی از دالیل کاهش انگیزه درس خواندن

عمل آید و کالسهایی در مورد برنامه ریزی و مسائل زندگی و

و پیشرفت کردن خود را دور بودن از خانواده و زندگی کردن

اعتقادی همراه با آزادی بیان در آن ها ،برگزار گردد.هم چنین

در خوابگاه میدانستند.آن ها از وضع تغذیه و خواب خود

با فراهم کردن زمینه ازدواج برای دانشجویان مجرد نیز میتوان

ناراضی بودند و یکسری از مسائل پیش آمده در خوابگاه مانند

به آن ها کمک کرد.

بحثهای صورت گرفته با هماتاقیها و ناظمان خوابگاه و نبود

طبق مطالعه مظلومی و همکارانش در سال  2010نشان

افراد قابل اطمینان برای درمیان گذاشتن مشکالتشان با آن ها،

داده شد که وضعیت استعمال سیگار ،مصرف الکل ،درگیری

باعث ناراحتی و نارضایتیشان شده بود.بنابراین میتوان با بهبود

فیزیکی ،رفتار پر خطر جنسی و تماشای فیلم غیر اخالقی ،با

عبدالرضا محمودی و همکاران

بیان شد که در صورت پایین بودن انگیزه تحصیلی ،افراد اوقات

علمی و هم در زمینهی کسب مهارتها ،در دانشجویان پزشکی

فراغت خود را با رفتارهای پر خطر بهداشتی و تفریحات بعضا

که در تامین سالمت جامعه نقش مهمی را ایفا میکنند؛ بسیار

ناسالم پر میکنند که اغلب آسیبهای حسی و روانی زیادی را

قابل توجه میباشد؛ بهتر است برای بررسی میزان انگیزه

متوجه آن ها میسازد به طوریکه تالش برای شناسایی میزان

پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پزشکی سراسر کشور نیز

انگیزش تحصیلی و انجام اقداماتی در جهت کاهش خسارت

تحقیقاتی صورت گیرد و در جهت فهم و سپس رفع علل

ناشی از کاهش انگیزه تحصیلی و ارائه راهبردها ،مستلزم

کاهش این انگیزه ،تالش شود.هم چنین نتایج به دست آمده

تحقیقات بسیار زیادی در این زمینه است (.)۵۲

از این مطالعه میتواند در تحقیقات دیگر مورد استفاده قرار

همچنین از دیگر عوامل کاهندهی انگیزه در دانشجویان این بود

گیرد و اطالعات بیشتر و مفیدتری حاصل گردد تا بتوانند مورد

که قابلیت ها و شایستگیهای آنان به خوبی بازخورد داده نمیشد

استفاده در دانشگاههای علوم پزشکی سرتاسر کشور و هم

و استقالل کافی را برای انجام کارهایشان نداشتند و همین امر

چنین اداره کل آموزش و پرورش قرار گیرند و این چنین بتوان

باعث شده بود که احساس مفید بودن و خود کارآمدی در آنها

از کاهش انگیزه در دانشجویان و عواقب آن ،جلوگیری نمود.

کاهش یابد و به دنبال آن انگیزهشان برای پیشرفت و موفقیت نیز

از جمله محدودیتهای این مطالعه ،عدم همکاری عدهای از

کاهش یافته بود.بنابراین بهتر است که با اهمیت دادن و توجه به

دانشجویان برای پرکردن پرسشنامه و شرکت در مصاحبه بود.

خود کارآمدی و نقش مهم دانشجویان پزشکی ،انگیزه پیشرفت

از طرفی دیگر آیتمهای دیگری نیز میتوانند مورد مطالعه قرار

تحصیلی را در آنان افزایش دهیم .طی مطالعاتی نیز اظهار گردید که

گیرند که با توجه به محدودیتی که در پرسشهای خود چه

افزایش خود کارآمدی با هدفگزینی بهتر ،تالش بیشتر ،استفاده از

در پرسشنامه و چه در بخش شفاهی و هم چنین محدودیت

راهکارهای مناسب تر و عملکرد بهتر در انجام تکالیف ارتباط دارد.

زمانی که داشتیم؛ نتوانستیم همه موارد را مورد بررسی قرار

هم چنین میزان خود تنظیمی در بین دانشجویان با انگیزه ،بیشتر

دهیم و از طرفی در این مطالعه انگیزه را به دو بخش درونی و

از دانشجویان بی انگیزه است؛ به عبارت دیگر دانشجویان با انگیزه،

بیرونی تقسیم بندی نکردیم که امید آن است در ادامهی این

در یادگیری ،بیشتر به توانایی و خود کارآمدی خویش اعتقاد

تحقیق مطالعاتی در جهت کامل نمودن و بررسی هرچه بیشتر

دارند بنابراین پیشرفت تحصیلی با افزایش خود کارآمدی رابطه

این موارد ،صورت گیرد.

مثبت دارد ( 48و  .)4همچنین نتایج مطالع ه روحی و همکارانش
حاکی از این بود که باورهای دانشجویان در مورد تواناییهای خود
برای انجام کارها با انگیزه تحصیلی آنها ارتباط مثبت و معناداری
دارد و بهبود خود کارآمدی میتواند سبب بهبود انگیزه تحصیلی
دانشجویان شود (.)۵۴
پیشنهادات و محدودیت ها
از آن جا که انگیزه پیشرفت تحصیلی برای موفقیت دانشجویان

منابع
 .1هاشمی ،ملیحه سادات .بررسی رابطه سهل انگاری تحصیلی و
مکانیزم های دفاعی با انگیزش پیشرفت دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان[ .پایان نامه] .اصفهان:دانشکده روان شناسی و
علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی ،خرداد.1391
 .3یوسفی ،علی رضا؛ قاسمی ،غالم رضا؛ فیروزنیا ،سمانه .ارتباط
انگيزش تحصيلي با پيشرفت تحصيلی دانشجويان پزشكي دانشگاه
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Abstract
Background and objective: One of the most important human motivations is motivation that leads to better

performance and academic success and this shows itself to be excellent for the operating system. It is also one of the
biggest educational problems that is being reduced. Only the present study was conducted to determine the status of
academic achievement and the reasons for the decrease in this motivation in medical students of Shiraz University
of Medical Sciences in various academic articles in the years 2020-2021. The relationship between this motivation
and the variables of age, gender, educational level, residence status and marriage were also examined.
Methods and Materials: This descriptive-analytical study consists of two parts. In the first part, which is

cross-sectional; As a sample, 323 students were selected by stratified random sampling method in several
stages and the advanced standard was used as a data collection tool. The validity and reliability of this
questionnaire was confirmed that its Cronbach’s alpha coefficient was 0.84 and in our study was 0.81.
Finally, the data were analyzed by SPSS software using descriptive and analytical statistics including
independent t-test and one-way analysis of variance. In the qualitative part, 40 students who were motivated;
They were selected using random sampling method and oral flood was asked by interview method and most
of them answered that it was used in the section.
Results: The average of this motivation is equal to 81.7 with the exclusive standard is calculated as 9.03.

Students with high motivation decreased from 151 (46.7%) and the number of students with high motivation
decreased from 172 (53.3%). The results show a statistically significant relationship between the weight of this
motivation with age (0.18), educational level (0.3) and status of influence (0.82), but with gender (0.003) and
residence status (0.002). had a statistically significant difference.
Conclusion: According to the results, most students with a slight difference, high motivation that this is not

entirely desirable and requires planned educational intervention. This motivation was in girls and other people
in the absence of credibility. The main reasons for reducing this motivation include lack of internal motivation,
lack of adequate and adequate leisure, economic problems, fear of future job, lack of proper teachers, insufficient
attention to dignity, their breath and separation from their family. You suggest that educational systems pay
attention to more motivating factors and provide appropriate solutions to overcome educational barriers.
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