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رابطه بین انگیزش پیشرفت و رضایت تحصیلی دانشجویان سال
آخر پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
چکيده
زمینه و هدف :رش��تههای پزشکی ،دندان پزشکی و داروسازی از رشتههای موثر درمانی هستند و
توجه به تربيت نيروي انس��اني مورد نياز در این رش��تهها برای ارایه خدمات بهداشتي ،درماني در جامعه
از اهميت ويژه اي برخوردار اس��ت .این مطالعه با هدف بررس��ی رابطه بین انگیزش پیش��رفت و رضایت
تحصیلی دانشجویان سال آخر پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود.
روش بررسی :مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی و مقایسه ای بود .جامعه آماری این پژوهش
را دانش��جويان پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي دانشگاه علوم پزش��کی تهران تشكيل ميدادند .نمونه
آماری شامل  347دانشجو بود که به روش نمونه گیری طبقه ای سهمی با حجم نامساوی و در دسترس
انتخاب ش��دند .جهت گرد آوري دادهها از پرسش��نامه رضایت تحصیلی (نظیری ،بهاری و صیفوریان) و
پرسش��نامه انگیزش پیشرفت (هرمنس) استفاده ش��د .داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون،
اسپیرمن ،اتا و تحلیل واریانس یک راهه ،تحلیل رگرسیون به روش گام به گام و آزمون تعقیبی توکی و
آزمون لون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافتهها :یافته ها نش��ان داد  58/5درصد دانش��جویان مونث و بقيه مذکر بودند .بین سن و انگیزش
پیشرفت و رضایت تحصیلی رابطه مثبت معناداری وجود داشت ( .)P >0/05یعنی با افزایش سن رضایت
تحصیلی بیش��تر و انگیزش پیشرفت کمتر می ش��ود .رضایت تحصیلی بین دانشجویان پزشکی با دندان
پزش��کی متفاوت بود( .)P > 0/05بین رضایت تحصیلی دانش��جویان پزشکی و داروسازی و بین رضایت
تحصیلی دانش��جویان دندان پزش��کی و داروس��ازی تفاوت معناداری وجود نداشت ( .)P< 0/05سن به
عنوان قوی ترین متغیر پیش بین برای تبیین رضایت تحصیلی و انگیزش پیشرفت شناخته شد.
نتيجه گيري :نتاي��ج اين مطالعه حاكي از آن اس��ت كه رضایت تحصیلی و انگیزش پیش��رفت بین
دانشجويان رشتههای پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي به رشته خود تفاوت وجود دارد .یعنی دانشجویان
رشته دندانپزشکی نسبت به دانشجویان رشتههای پزشکی و داروسازی دارای رضایت تحصیلی و انگیزش
پیشرفت بیشتری بودند.
واژههای کلیدی :دانشجویان پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی ،انگیزش پیشرفت ،رضایت تحصیلی

 -1كارشناسي ارشد آموزش پزشكي ،معاونت آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي.
 -2دانشیار ،مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی ،دانشکده پزشکی و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران.
 -3استاديار ،مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی ،دانشکده پزشکی و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران.
 -4نویسنده مسئول -استاديار ،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی اراک fbahari200277@yahoo.com -
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رابطه بین انگیزش پیشرفت و رضایت تحصیلی دانشجویان سال آخر ...
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مقدمه
از آنجایی که تامین و حفظ س�لامت افراد جامعه نقش
ویژه ای در توسعه اقتصادی ،اجتماعی جوامع داشته و ارتقاء
کیفی��ت خدمات بهداش��تی ،درمان��ی از فاکتورهای مهم در
توسعه یافتگی کشور محس��وب می شود ،توجه به چگونگی
تربیت نیروی انس��انی مورد نیاز جهت اداره و انجام خدمات
بهداشتی و درمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد(.)1
دانش��گاهها به عنوان يك نهاد اجتماع��ي -فرهنگي يكي از
ارزشمندترين منابعي است كه جامعه براي پيشرفت و توسعه
در اختي��ار دارد ،اين نهاد به جهت نقش تعيين كنندهاي كه
در تولي��د دانش (پژوهش)و انتقال دان��ش (آموزش) دارد به
عنوان يكي از ش��اخص هاي تعيين ميزان توس��عه كشورها

م��د نظر قرار گرفته اس��ت ،رضايت از ي��ك بخش از زندگي
ب��ر روي رضايت از بخش��هاي ديگر زندگي مؤثر اس��ت،مثال

زمانيكه دانش��جويان از تحصيل راضي باش��ند از حوزه هاي
ديگ��ر زندگي اقتص��ادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياس��ي نيز

راضي خواهند بود(.)2

انگي��زش ،پديده اي اس��ت ذاتي كه تح��ت تأثير چهار

عام��ل :موقعيت (محيط و محركه��اي بيروني) ،مزاج (حالت
و وضعي��ت درون��ي ارگانيزم) ،هدف (هدف رفت��ار ،منظور و

گرايش) و ابزار (ابزار دس��تيابي به هدف) قرار دارد ،انسان ها

براي دس��تيابي به اهداف ،نيازه��ا و غرايز خود انگيزه الزم را
كس��ب مي کنند( .)3از آنجا که دانشجویان به عنوان سرمایه

ها و منابع انسانی تخصصی قرار است مدیریت آینده سالمت
جامعه به آنها س��پرده شود ،لذا انگيزش پيشرفت تحصيلي از

اهميت خاصي برخوردار اس��ت .با اين انگيزش ،دانش��جویان
تح��رك الزم را ب��راي به پايان رس��اندن موفقي��ت آميز يك

تكليف ،رس��يدن به هدف يا دس��تيابي به درج��ه معيني از
شايس��تگي در كار خ��ود دنبال مي كنند ت��ا باالخره بتوانند
موفقي��ت الزم را بدس��ت آورن��د .انگيزش درون��ي جذابيت
الزم را ب��راي انجام ي��ك فعاليت ،ايجاد ك��رده در حالي كه

فرد تحت تأثير انگيزش بيروني با هدف مس��تقلي به فعاليت

خاصي دس��ت مي زند( .)5به نظر می رس��د که بين رضايت

از تحصي��ل ،تالش ،دس��تاوردها و پيامدها به صورت حلقوی

ارتب��اط متقابل وجود دارد .بدين ص��ورت كه افزايش ميزان

تالش فرد سبب می شود كه فرد دستاوردها و پيشرفتهاي

بيش��تري را به دست آورد .با افزوده شدن ميزان دستاوردها،
رضايت از تحصيل نيز در ش��خص بهبود مي يابد .رضايت در

كنار دستاوردها و پيش��رفتهاي به دست آمده جو دوستانه
و حمايتي را براي دانش��جو فراهم مي كند كه افزايش تالش
فرد و رضايت بيش��تر وي را در پي خواهد داشت( .)6از آنجا

که شاخصه مهم اطالع رسانی باید مورد توجه بیشتری واقع
ش��ود و با توجه به امیدواری کم دانشجویان نسبت به جایگاه

کاری ،باید به آینده ش��غلی دانش��جویان حساسیت بیشتری
نشان داده شود(.)7

انگی��زه درونی یکی از متغیره��ای اصلی عالقه و رغبت

می باش��د که از ابتدايي ترين لوازم و مقتضيات يادگيري در
آموزش اس��ت .در واقع عالق��ه تركيبي از انگيزه و كنجكاوي

اس��ت و فرد برانگيخته براي دستيابي به آگاهي هاي بيشتر
و كس��ب موفقيت پافشاري و ممارست بيشتري خواهد كرد.

لذا عالقه مندي دانش��جويان نسبت به رشته تحصيلي آنها از

عوامل مهم پيش��رفت برنامه هاي آموزش��ي و نهايتا بازدهي
و مس��ئوليت پذيري آتي آنان مي باش��د و بايد همواره به آن
توجه كافي نمود( .)8بین رضایت مندی دانشجویان و مولفه
های چهار گانه س��ازمانی ،فردی ،محیطی و آموزش��ی رابطه

معن��ادار وجود دارد و مقایس��ه این مولفه ها نش��ان میدهد
که باالترین رضایت مندی مربوط به مولفه های س��ازمانی و

کمترین آنها ناش��ي از مولفه فردی بوده است .همچنین بین

جنس ،سابقه تحصیل و رشته تحصیلی با رضایتمندی رابطه
معنادار مشاهده شده است(.)9

در این تحقی��ق در پي نارضایتی از رش��ته تحصیلی به

ترتیب اضطراب و افس��ردگی و س��پس اخت�لال در کارکرد

اجتماع��ی افزاي��ش میياب��د .وی در پای��ان نتیج��ه گیری

میکند که بین رضایت از رش��ته تحصیلی و سالمت عمومی

حمید آتشکار و همكاران

دانش��جویان رابطه معن��ی دار وجود دارد .یعن��ی با افزایش

در نظر گرفته شد .جامعه آماری شامل  5974نفر دانشجوی

افزای��ش می یاب��د ( .)10عوامل ف��ردي و محيطي مي تواند

دانش��گاه علوم پزش��کی تهران بودند که از این میان ،تعداد

می��زان رضای��ت از رش��ته تحصیلی میزان س�لامت عمومی

دهد .برخي از پژوهش��گران خاطر نشان كردند فرهنگ و جو
مؤسس��ه از عوامل محيطي است كه مي تواند روي رضايت از

تحصيل اثر بگذارد(.)11

از آنجای��ی که پژوهش��گر یافته ه��ای مرتبط با موضوع

تحقیق را یافت نکرد .لذا کمتر پژوهشگري در حوزه گروه علوم
پزشكي به شناخت نقش انگيزش پيشرفت تحصيلي و ارتباط

آن با رضایت تحصیلی در دانشجویان پزشکی ،دندانپزشکی و
داروسازی پرداخته است .با توجه به اهمیت رضایت تحصیلی

و انگیزش پیش��رفت و به عنوان عوام��ل مهم در یادگیری و
کس��ب مهارت و موفقیت دانش��جویان ،اين پژوهش با هدف

تعیی��ن رابط��ه بین انگيزش پيش��رفت و رضاي��ت تحصيلي
دانش��جويان سال آخر پزش��كي ،دندانپزش��كي و داروسازي
دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام شد و به وضعیت متغیرهای

جمعیت شناختی(س��ن ،جنس ،رش��ته تحصیلی ،س��همیه
قبولی ،اس��کان «بومي و غير بوم��ي بودن» و وضعیت تأهل)

پرداخته شد.

س��ال آخر رشته های پزش��کی ،دندانپزش��کی و داروسازی

 347نف��ر به عنوان نمونه و به ش��یوه نمونه گیری طبقه ای

س��همی با حجم نامساوی انتخاب ش��دند .روش جمعآوری
اطالعات از نمونه پژوهش در هر رشته تحصیلی به صورت

در دس��ترس ب��ود که با توج��ه به اهداف وي��ژه پژوهش ،دو

پرسشنامه در نظر گرفته شد.
پرسشنامه اول رضايت تحصيلي (نظیری ،بهاری،

صیفوریان )1382 ،مش��تمل ب��ر س��واالت چهارگزينه ايي
و ش��امل دو بخش بود :بخش اول ش��امل سواالت مرتبط با

وضعی��ت جمعیت شناختی(س��ن ،جنس ،رش��ته تحصیلی،

س��همیه قبولی ،اسکان «بومي و غير بومي بودن» و وضعیت
تاهل) و بخش دوم ش��امل  20س��وال که محتوای سوال ها،

نظر دانشجو را مستقیم و غیر مستقیم در باره رشته تحصیلی،

انگیزه های درونی و بیرونی دانش��جو در انتخاب رشته مورد
نظ��ر و امید ب��ه آینده تحصیلی ،ش��غلی و اقتصادی وی می
س��نجد .در مجموع به میزان رضایت تحصیلی دانش��جویان

سال آخر پزش��کی ،دندانپزشكي و داروس��ازي میپرداخت.
پاسخ سوالها به صورت پنج گزینه ای(لیکرت) بود و برای هر

س��وال حداقل  1و حداکثر  5امتیاز تعلق میگیرد و حداقل

نمره ای که پاس��خ دهنده می تواند در این پرسشنامه کسب

روش بررسی
ای��ن مطالعه توصیفی و از نوع همبس��تگی و مقایس��ه
ای اس��ت كه هدف آن تعيين رابطه بین انگیزش پیشرفت و

پرسش��نامه پس از اخذ نظرات اصالحی توس��ط متخصصان

و داروس��ازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و همچنین تعیین

محتوایی م��ورد تایید پنج نفر از متخصصان كه در س��اخت

نظر می باشد .روش نمونه گیری به صورت طبقه ای سهمی

و به��اری ( )1382روایی آن مورد تایید و پایایی آن از طریق

رش��تههای تحصیلی به عنوان متغیر مستقل و رضایتمندي

پایایی پرسش��نامه رضايت تحصيل��ي در مطالعه حاضر نیز از

کن��د  20و حداکث��ر  100امتیاز میباش��د .روایی محتوایی

رضایت تحصیلی دانشجویان سال آخر پزشکی ،دندانپزشکی

و اصالح س��واالت پرسش��نامه بررسی ش��د که از نظر روایی

تفاوت بین میزان این دو متغیر در دانشجویان رشته های مورد

ابزار نيز نقش داشتند رس��يد .در مطالعه نظیری ،صیفوریان

با حجم نامس��اوی و در دسترس انتخاب شد .در این تحقیق

محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر با  0/81بدست آمد(.)12

تحصیلی و انگیزش پیش��رفت به عنوان متغیرهای وابسته و

طریق محاسبه آلفای کرانباخ برابر با  0/89به دست آمد.

متغیرهای جمعیت شناختی به عنوان متغیرهای واسطه ای
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رضايت از تحصيل و پيش��رفت دانش��جو را تح��ت تأثير قرار
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پرسشنامه دوم انگي�زش پيش�رفت هرمنس :براي

پرسش��نامه داده ها با استفاده از ش��اخص های توزیع:

استفاده شده است .هرمنس( )1970برمبناي دانش نظري و

و اس��پیرمن و آزم��ون تعقیب��ی توک��ی و همچنين تحليل

اندازه گيري يا ارزيابي انگيزش پيشرفت از پرسشنامه هرمنس
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تجربي موجود در باره نياز به پيش��رفت و با بررس��ي پيشينه

پژوه��ش هاي موجود و پ��س از طي مراحلي يك آزمون 29

ماده اي را براي ارزيابي اين انگيزه بوجود آورده است.

هرمن��س براي نوش��تن س��واالت پرسش��نامه انگيزش

پيش��رفت ،ده ويژگي كه افراد داراي انگيزش پيش��رفت باال
از اف��راد ب��ا انگيزش پيش��رفت پايين ،متمايز م��ي كند و از

بررسي تحقيقات قبلي بدس��ت آورده است ،به عنوان مبنا و
راهنما براي انتخاب س��واالت برگزيده است .ابتدا  92سوال

را براي پرسش��نامه تهي��ه كرد و در نهايت براس��اس ميزان

ضريب همبس��تگي كه بين هر سوال با رفتار پيشرفت مندانه
بدس��ت آورده اس��ت 29 ،س��وال چند گزينه اي را بعنوان
پرسش��نامه نهايي انگيزش پيش��رفت انتخاب نموده اس��ت.
سواالت پرسشنامه به صورت  29جمله ناقص بيان شده است

كه به دنبال هر جمله ناتمام ،چند گزينه داده اس��ت .جهت

یکسان سازی ارزش سئواالت برای هر  29سئوال پرسشنامه

به صورت چهار گزینهاي نوش��ته ش��ده اس��ت .به هر یک از
این گزینه ها بر حس��ب اینکه ش��دت انگیزش پیش��رفت از

زی��اد به کم یا کم به زیاد باش��ند به آنها نم��ره ميزاني تعلق
مي گيرد .روایی پرسش��نامه از آنجا که هرمنس سواالت این
پرسش��نامه را بر اس��اس پژوهش های قبلی در باره انگیزش

پیش��رفت نوش��ته و در نهایت ضریب همبستگی هر سوال با

رفتارهای پیش��رفت محاسبه کرده اس��ت .از این نظر آزمون

دارای روایی می باش��د( .)13برای تعیین پایایی پرسش��نامه
های رضایت تحصیلی و انگیزش پیش��رفت از روش دو نیمه

کجی 1و کشیدگی ،2آزمون لون ،ضریب همبستگی پیرسون
واريانس يك راهه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

یافتهها
در اين پژوهش 347دانش��جو در س��ه رشته تحصيلي
پزش��کی ،دندانپزش��کی و داروسازی بررسي ش��دند .جدول
ش��ماره  1اطالعات مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی
دانشجویان مورد مطالعه نشان میدهد در مجموع  17درصد
افراد مورد مطالعه  21س��ال و کمت��ر 62/8 ،درصد 22-25
س��ال و  20/2درصد  26سال و بیشتر ،سن داشته اند70/9 .
درصد دانشجویان دختر مورد مطالعه در رشته پزشکی11/8 ،
درصد دندانپزش��کی و  17/3درصد آنها در رشته داروسازی
مش��غول تحصی��ل بوده ان��د .رش��ته تحصیلی دانش��جویان
پس��ر 68/1 ،درصد پزش��کی 14/5 ،درصد دندانپزش��کی و
 17/4درصد داروس��ازی بوده اس��ت .همین طور 62 ،درصد
دانش��جویان مورد مطالعه بوم��ی و  38درصد آنها غیر بومی
بوده اند .از نقطه نظر بومی بودن ،نتایج این مطالعه نشان می
دهد که  71/9درصد دختران و  47/9درصد پس��ران ،بومی
محل تحصیل خود بوده اند .به عالوه ،در مجموع  90/2درصد
دانشجویان مورد مطالعه سهمیه مناطق و  9/8درصد سهمیه
شاهد بوده اند .از نظر نوع سهمیه قبولی 7/9 ،درصد دختران
و  12/5درصد پسران سهمیه شاهد و بقیه دانشجویان مورد
مطالعه دو گروه ،س��همیه مناطق بوده اند .س��رانجام81/8 ،
درصد از دانش��جویان در این مطالعه را دانش��جویان مجرد و
 18/2درصد را دانشجویان متاهل تشکیل داده اند.

سازی (اس��پیرمن -براون) و همچنين ضريب آلفاي كرونباخ

اس��تفاده شده اس��ت که برابر با  0/79به دس��ت آمد .پایایی

پرسش��نامه انگيزش پيشرفت در پژوهش حاضر نیز از طريق
محاسبه آلفای کرونباخ  0/89به دست آمد.

1- .Skewness
2- .Kerthusis
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جدول  1توزيع فراواني مطلق و نسبي دامنه سنی ،رشته تحصیلی ،وضعیت اسکان و سهمیه قبولی و تاهل نمونه پژوهش
متغیرهای جمعیت شناختی

رشته تحصيلي

وضعیت اسکان

سهمیه قبولی

وضعیت تاهل

جنس
طبقه سنی

پسران

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

 21سال و كمتر

30

14/7

29

20/1

59

17/0

 22- 25سال

128

63/1

90

62/5

218

62/8

 26سال و بيشتر

45

22/2

25

17/4

70

20/2

پزشکی

144

70/9

98

68/1

242

69/7

دندانپزشکی

24

11/8

21

14/5

45

13/0

داروسازی

35

17/3

25

17/4

60

17/3

بومی

146

71/9

69

47/9

215

62/0

غیر بومی

57

28/1

75

52/1

132

38/0

سهمیه مناطق

187

92/1

126

87/5

313

90/2

سهمیه شاهد

16

7/9

18

12/5

34

9/8

مجرد

163

80/3

121

84/0

284

81/8

متاهل

40

19/7

23

16/0

63

18/2

203

58/5

144

41/5

347

100/0

جمع کل

جدول  :2توزیع میانگین و انحراف معیار نمره رضایت تحصیلی و انگیزش پیشرفت به تفکیک رشته تحصیلی

رشته تحصیلی
متغیرها

پزشکی
میانگین

انحراف معیار

دندانپزشکی
میانگین

انحراف معیار

داروسازی
میانگین

انحراف معیار

رضایت تحصیلی

75/65

11/91

81/56

7/24

76/82

12/12

انگیزش پیشرفت

83/75

8/58

86/45

9/69

82/03

9/74

یافته های جدول 2نشان می دهد که میانگین نمره رضایت
تحصیلی دانشجویان رشته پزشکی  ،75/65رشته دندانپزشکی
 81/56و رش��ته داروس��ازی  76/82ب��وده اس��ت .همچنین

میانگین نمره انگیزش پیش��رفت دانش��جویان رشته پزشکی
 ،83/75رشته دندانپزشکی  86/45و رشته داروسازی 82/03
بوده است.

بهار و تابستان  -1393دوره  - 23شماره  1و 2

دامنه سني

دختران

كل
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جدول  :3توزيع فراواني مطلق و نسبي سهمیه قبولی نمونه
پژوهش
متغیر
بهار و تابستان  -1393دوره  - 23شماره  1و 2

رضایت
تحصیلی
انگیزش
پیشرفت

جنسیت فراوانی میانگین

انحراف
معیار

کجی

کشیدگی

دختر

-0/77 11/26 77/02 203

0/19

پسر

-0/55 12/05 76/04 144

0/38

دختر

8/66 83/99 203

-0/29

0/36

پسر

9/50 83/67 144

-0/51

0/12

اطالع��ات مربوط به جدول  3نش��ان می دهد میانگین،
انحراف معی��ار ،کجی و کش��یدگی نمره دانش��جویان مورد
مطالع��ه ،در پرسش��نامه های رضای��ت تحصیل��ی و انگیزه
پیش��رفت بدين صورت اس��ت كه چون مقدار کجی بدس��ت
آمده از توزیع فراوانی نمرات افراد در دو جنس در متغیرهای
مورد مطالعه در بازه ( )-2 ، +2و میزان کشیدگی کمتر از 3
قرار دارد ،حاکی اس��ت که توزی��ع نمرات در این متغیرها در
حد طبیعی است.
جدول  :4بررسی همسانی واریانس های درون گروهی
دادهها()n=346
آزمون لون

درجه آزادی

درجه آزادی

سطح

متغیر

رضایت
تحصیلی

1/531

1

345

0/217

انگیزش
پیشرفت

0/966

1

345

0/326

1

2

معناداری

یافته های جدول  4نش��ان می دهد که تعیین همسانی
واریانس میانگین ها ،از آزمون لون اس��تفاده شده است.چون
س��طح معنا داری آزمون لون ب��رای متغیر رضایت تحصیلی
و انگیزه پیش��رفت ،بیش از  0/05می باش��د .ل��ذا می توان
گفت که واریانس میانگین گروهها از تجانس الزم برای انجام
آزمون های پارامتری برخوردار میباشد.

جدول  :5توزیع میانگین و انحراف معیار سن
دانشجویان()n=346
جنسیت

فراوانی

میانگین

انحراف

بیشترین

کمترین

دختر

203

23/34

2/21

27

19

پسر

144

23/52

2/17

29

20

معیار

اطالعات جدول  5نشان می دهد میانگین سن دختران
و پسران دانشجویان مورد مطالعه به ترتیب  23/34و 23/52
س��ال بوده اس��ت .کمترین سن دانش��جویان دختر 19سال
و بیش��ترین س��ن آنها  27س��ال و کمترین و بیشترین سن
دانش��جویان پس��ر به ترتیب  20و  29سال است .همچنین،
 58/5درصد دانش��جویان مورد مطالع��ه را دختران و 41/5
درصد را پسران تشکیل داده اند.
سوال :1آی��ا بين انگیزش پیش��رفت و رضایت تحصیلی
دانش��جویان گ��روه علوم پزش��کی (پزش��کی ،داروس��ازی و
دندانپزشکی) رابطه وجود دارد؟
جدول :6همبستگی بین نمرات انگیزش پیشرفت و رضایت
تحصیلی نمونه پژوهش()n=346
متغیرها

انگیزش پیشرفت و
رضایت تحصیلی

ضریبهمبستگی

0/398

فراوانی سطح معناداری

347

0/001

جدول  6نش��ان می دهد ضریب همبستگی بین نمرات
دانش��جویان مورد مطالعه در متغیرهای انگیزش پیش��رفت
و رضای��ت تحصیل��ی رابط��ه مثبت و معن��ادار (، r= 0/398
 .)P< 0/001است.
سوال :2آیا بين متغیرهای جمعیت شناختی با رضایت
تحصیلی و انگیزش پیش��رفت دانشجویان گروه علوم پزشکی
رابطه وجود دارد؟
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جدول  :7همبستگی بین متغیرهای جمعیت شناختی
با رضایت تحصیلی و انگیزش پیشرفت نمونه
پژوهش()n=346

سن و رضایت تحصیلی

0/160

0/003

جنسیت و رضایت تحصیلی

0/042

0/448

وضعیت تاهل و رضایت تحصیلی

0/090

0/093

وضعیت اسکان و رضایت تحصیلی

-0/086

0/118

سهمیه قبولی و رضایت تحصیلی

0/076

0/158

سن و انگیزش پیشرفت

-0/116

0/032

جنسیت و انگیزش پیشرفت

0/005

0/928

وضعیت تاهل و انگیزش پیشرفت

0/012

0/834

وضعیت اسکان و انگیزش پیشرفت

-0/065

0/220

سهمیه قبولی و انگیزش پیشرفت

0/035

0/494

متغیرها

رضایت
تحصیلی

انگیزش
پیشرفت

همبستگی معناداری

جدول ش��ماره  7نش��ان می دهد که بین س��ن با نمره
انگی��زش پیش��رفت و رضای��ت تحصیلی دانش��جویان علوم
پزشکی مورد مطالعه ،همبس��تگی و ارتباط معنی دار وجود
دارد ( .)p<0/05ضری��ب همبس��تگی بدس��ت آمده داللت
بر ای��ن دارد که بین متغیرهای جمعیت ش��ناختی (جنس،
وضعیت تاهل ،وضعیت اسکان ،سهمیه قبولی) -به جز سن-
ب��ا انگیزش پیش��رفت و رضایت تحصیلی ،رابط��ه معناداری
وجود ندارد ( .)p>0/05نتایج حاکی است بین سن و رضایت
تحصیل��ی در س��طح  0/003به می��زان  0/160رابطه مثبت
معنادار و بین س��ن و انگیزش پیشرفت در سطح  0/032به
می��زان  -0/116رابطه منفی معن��اداری وجود دارد .یعنی با
افزایش س��ن رضایت تحصیلی بیش��تر شده و با افزایش سن
انگیزش پیشرفت کمتر میشود.

جدول  : 8آزمون تحلیل واریانس میانگین نمرات انگیزش
پیشرفت نمونه پژوهش ()n=346

منبع تغییرات

مجموع

مجذورات

درجه

میانگین

آزادی مجذورات

مقدارF

درونگروهی 79/828 344 27460/968
بین گروهی 603/827
مجموع

2

سطح

توان

معناداری آزمون

-

-

-

0/95 0/024 3/78 301/913

346 28064/795

-

-

-

-

یافته های جدول  8نشان می دهد چون مقدار  Fبدست
آم��ده از میانگین نمرات انگیزش پیش��رفت دانش��جویان در
رش��ته های پزشکی ،دندانپزشکی و داروس��ازی ،از مقدار F
جدول بیش��تر اس��ت لذا فرض صفر رد و فرض اصلی مبنی
بر تفاوت معنی دار بین س��ه گروه از نظر انگیزش پیش��رفت
تایی��د می گردد ( .)P<0/05توان آم��اری آزمون برابر 0/95
میباشد ،یعنی دقت این تحلیل در کشف تفاوت های معنادار
در پرسشنامه انگیزش پیشرفت  95درصد می باشد.
جدول  :9آزمون تعقیبی توکی جهت مقایسه دو به دو
رشتههای تحصیلی از نظر انگیزش پیشرفت
خطای

متغیر

انگیزش
پیشرفت

میانگینها

اندازه
گیری

سطح

پزشکی و دندانپزشکی

3/09

1/45

0/08

پزشکی و داروسازی

1/72

1/28

0/38

دندانپزشکی و داروسازی

4/81

1/76

0/01

گروه های مقایسه ای

اختالف

معیار

معناداری

برای مش��خص نمودن اینکه رضایت تحصیلی بین کدام
ی��ک از گروهه��ای مقایس��های متفاوت می باش��د از آزمون

بهار و تابستان  -1393دوره  - 23شماره  1و 2

ضریب

سطح

سوال :3آی��ا انگی��زش پیش��رفت در بین دانش��جویان
رش��تههای پزش��کی ،دندانپزش��کی و داروس��ازی متفاوت
است؟
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بهار و تابستان  -1393دوره  - 23شماره  1و 2

تعقيبي توکی استفاده ش��ده است .انجام این آزمون بر روی
میانگین نمرات افراد در پرسشنامه رضایت تحصیلی و جدول
ب��اال گویای آن اس��ت که می��زان رضایت تحصیل��ی در بین
دانش��جویان رشته پزشکی با رش��ته دندانپزشکی با یکدیگر
تفاوت معناداري وجود داش��ته اس��ت( .)P <0/05لیکن بین
رضایت تحصیلی دانش��جویان رش��ته پزشكي و دندانپزشكي
و همچنین بین رضایت تحصیلی دانش��جویان رشته پزشکی
و داروسازی تفاوت معناداری وجود نداشته است .)P>0/05
ب��ا توجه به مقدار اختالف میانگین های که به ترتیب برابر با
 3/09و  4/81می باش��د .با رجوع به جدول میانگین نمرات
س��ه گروه دانشجویان علوم پزش��کی مورد مطالعه می توان
گفت که دانشجویان دندان پزشکی با میانگین  86/45نسبت
به دانشجویان پزش��کی با میانگین 83/75و دانشجویان دارو
س��ازی با میانگین  82/03به مراتب دارای انگیزش پیشرفت
بیشتری هستند.
سوال :4آی��ا رضای��ت تحصیل��ی در بین دانش��جویان
رشتههای پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی متفاوت است؟
جدول  :10تحلیل واریانس میانگین نمرات رضایت تحصیلی
نمونه پژوهش
منبع تغییرات

مجموع

مجذورات

درجه

میانگین

آزادی مجذورات

درون گروهی 131/231 344 45143/532
2

بین گروهی

1328/721

مجموع

346 46472/254

مقدارF

-

سطح

توان

-

-

معناداری آزمون

0/98 0/ 007 5/06 664/361
-

-

-

-

مقدار  Fبدس��ت آمده بر روی میانگی��ن نمرات رضایت
تحصیلی دانش��جویان رش��ته های پزش��کی ،دندانپزشکی و
داروسازی ،از  Fجدول بیشتر است پس فرض صفر رد و فرض
اصل��ی مبنی بر تفاوت معنادار بین س��ه گروه از نظر رضایت
تحصیلی تایید می گردد ( .)P<0/05توان آماری آزمون برابر

 0/98می باشد ،یعنی دقت این تحلیل در کشف تفاوت های
معنادار در پرسشنامه رضایت تحصیلی  98درصد می باشد.
جدول  :11آزمون تعقیبی توکی جهت مقایسه دو به دو رشته
های تحصیلی در رضایت تحصیلی

متغیر

رضایت
تحصیلی

گروه های مقایسه ای

اختالف خطای معیار سطح
میانگینها اندازه گیری معناداری

پزشکی و دندانپزشکی

5/91

1/86

0/005

پزشکی و داروسازی

1/65

1/65

0/79

دندانپزشکی و داروسازی

4/74

2/26

0/09

جدول ،11گویای آن اس��ت که میزان رضایت تحصیلی
در بین دانشجویان رش��ته پزشکی با دندانپزشکی با یکدیگر
تفاوت معنادار داش��ته اس��ت( .)P<0/05لیک��ن بین رضایت
تحصیلی دانش��جویان پزشکی و داروس��ازی و همچنین بین
رضایت تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی و داروسازی تفاوت
معناداری وجود نداش��ته اس��ت ( .)P>0/05با توجه به مقدار
اختالف میانگین های که برابر با  5/91و  4/74می باش��د .و
با رجوع به جدول میانگین نمرات سه گروه دانشجویان علوم
پزش��کی مورد مطالعه می توان گفت که دانش��جویان دندان
پزش��کی با میانگین  81/45نسبت به دانشجویان پزشکی با
میانگین 85/65و دانش��جویان دارو سازی با میانگین 76/42
به مراتب دارای رضایت تحصیلی بیشتری هستند.
سوال :5آیا بین انگیزش پیش��رفت و رضایت تحصیلی
در دانش��جویان رشته پزشکی ،دندانپزش��کی و داروسازی با
متغیرهای جمعیت شناختی همبستگی چندگانه وجود دارد؟
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جدول :12نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مربوط به رضایت تحصیلی و انگیزش پیشرفت با متغیرهای جمعیت شناختی به
روش گام به گام
شاخص آماری

ضرایب رگرسیون  Bو β
1

2

3

-

-

25/76

-

23/70

B = 0/025
β = 0/138
t = 1/721
p =0/06

22/13

همبستگی چندگانه MR

ضریب تعیین RS

احتمال P

 -1رضایت تحصیلی

0/203

0/041

F =9/043
P <0/003

B = 0/038
β = 0/160
t = 3/007
p =0/003

 -2انگیزش پیشرفت

0/319

0/126

F =7/389
P <0/001

B = 0/040
β = 0/211
t = 3/721
p =0/000

= 0B/027
β = 0/150
= 2t/001
=0p/05

 -3سن

0/481

0/220

F =6/114
P <0/08

B = 0/033
β = 0/136
t = 2/370
p =0/018

B = 0/013
β = 0/107
t = 0/807
p =0/236

یافته های جدول  12نتایج حاصل از تحلیل رگرس��یون
با روش گام به گام ،نش��ان می دهد که ضریب همبس��تگی
چندگانه ب��رای ترکیب خطی متغیرهای پی��ش بین برابر با
 MR=0/481و ضریب  RS =0/220میباش��د که در س��طح
 p <0/08معنادار است .همچنین از بین متغیرهای جمعیت
شناختی ،س��ن و ترکیب خطی متغیرهای رضایت تحصیلی،
انگیزش پیش��رفت و سن دانشجویان ،قوی ترین متغیر پیش
بین برای تبیین واریانس رضایت تحصیلی می باشد.

بحث
با توجه به اهميت انگيزش پيشرفت و رضايت تحصيلي
در پيش��رفت تحصيلي دانش��جويان ،مطالعه حاضر به منظور
پر كردن خالء موجود در كشف رابطه احتمالي بين انگيزش
پيش��رفت و رضاي��ت تحصيلي طراحي ش��د .رابطه انگيزش
پيش��رفت با رضایت تحصيلي برای دانش��جويان س��ال آخر
رشتههاي پزشكي ،دندانپزش��كي و داروسازي دانشگاه علوم
پزشكي تهران اجرا گرديد.
سوال  :1پژوه��ش حاضر نش��ان داد که بي��ن انگیزش
پیش��رفت و رضایت تحصیلی دانشجویان گروه علوم پزشکی

(پزش��کی ،داروس��ازی و دندان پزش��کی) رابطه وجود دارد.
یعنی هر قدر انگيزش پيش��رفت تحصيلي در دانشجو بيشتر
باش��د ميزان رضاي��ت تحصيلي او افزايش م��ي يابد .مداخله
امي��د محور در مرحله پس آزم��ون منجر به افزایش انگیزش
پیش��رفت و عزت نفس شده است و ارزش بالقوه درمان های
مبتنی بر روان شناس��ی مثبت و بخصوص اميد اس��ت(.)4
پیش��رفت تحصیلی دانشجویان مس��تلزم هماهنگی و تعامل
بین ابعاد مختلف انگیزش��ی است و بين مؤلفه هاي انگيزه و
پيشرفت تحصيلي ارتباط وجود داشته و با نتايج پژوهشگراني
كه به ارتباط معنادار و بااليي بين انگيزه هاي كس��ب عزت،
ق��درت طلبي ،تش��ويق ،تواناي��ي ،رقابت جويي ،وابس��تگي
اجتماعي ،رس��يدن به هدف هاي آينده ،عالقه به تحصیل و
كس��ب رضايت ديگران با ادامه تحصيل و پيش��رفت تحصيل
دانش��جويان تأكيدكرده بودند( .)14ک��ه با پژوهش حاضر تا
ح��دودی همخوانی دارد .در مطالعه حاض��ر به ارتباط ميان
انگي��زش تحصيلي "به عنوان يك عامل فردي كه به ش��دت
متاثر از عوامل محيطي است" با رضايت تحصيلي دانشجويان
پرداخته ش��ده است و همچنین بیشترین همبستگی مربوط
به ارتباط بین انگیزش تحصیلی و عامل آموزش��ی دانش��کده
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متغیرهای پیشبین

نسبت F

مقدار ثابت ()a
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ها می باش��د .می توان چنین نتیج��ه گیری کرد :از آنجا که
انگیزش پیش��رفت به عن��وان تمایلی در جهت برتری تعریف
شده است ،بدیهی است که فرد برخوردار از این انگیزه بیشتر
در جهت موفقیت و پیش��رفت حرکت کند .لذا یکی از عرصه
های��ی که این فرد انگیزه خود را ب��روز خواهد داد در زمینه
رضایت تحصیلی است.
سوال  :2پژوهش حاضر نش��ان داد كه بين متغیر های
جمعیت ش��ناختی با رضایت تحصیلی و انگیزش پیش��رفت
دانش��جویان گروه علوم پزش��کی رابطه وجود دارد .مقايس��ه
ميانگي��ن هاي دو گروه دانش��جويان دختر و پس��ر در مؤلفه
هاي انگيزه تحصيلي نش��ان داد كه پسران از انگيزه كوشش
و رقاب��ت جويي باالت��ري برخوردارند .دلي��ل احتمالي آن به
مسؤوليت هاي آينده آنان ،نظير تهيه مسكن ،اداره زندگي و
سرپرس��تي خانواده يا تمايل رسيدن به موفقيت شغلي بهتر
در آين��ده باز مي گردد( .)14که با پژوهش حاضر تا حدودی
همخوانی دارد .بهبود وضعيت آموزش��ي دانشجويان ،حمايت
هاي خانوادگي به همراه تعامالت مناس��ب استاد و دانشجو،
در كنار امكانات ،تس��هيالت و فرصت هاي آموزشي دانشگاه
بتوانن��د باعث پيش��رفت يادگيري و رضاي��ت از تحصيلي در
دانش��جويان ش��ود( .)17که ب��ا پژوهش حاضر ت��ا حدودی
همخوانی دارد .نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه متغیرهای
جمعیت ش��ناختی می توانند در رضایت تحصیلی و انگیزش
پیشرفت دانشجویان نقش بسزايي داشته باشند .دانشجوياني
كه در محل زندگيش��ان تحصيل مي كنند رضايت تحصيلي
باالتري نسبت به دانشجوياني دارند كه از اسكان در خوابگاه
دانشجويي استفاده مي كنند.
سوال :3پژوهش حاضر نشان داد كه انگیزش پیشرفت
در بین دانش��جویان رش��ته های پزش��کی ،دندانپزش��کی و
داروسازی متفاوت اس��ت .افراد با امید باال در یافتن راههای
جایگزی��ن برای دس��ت یابی به اهداف ،خ�لاق ترند و انگیزه
بیش��تری برای دنبال کردن آنها دارند و مهم تر از آن موانع
را به عنوان چالش در نظر می گیرند و اعتقاد دارند قادر به
درس گرفتن از موفقیتها و شکستهای قبلی برای دستیابی
ب��ه هدفهای آین��ده اند .آنها اهداف��ی را انتخاب میکنند که
نیاز به تالش بیش��تری دارد و آنها ب��ه مهارتها و همین طور

اهدافش��ان اطمینان دارند و بر آنها تمرکز می کنند( .)2که
ب��ا پژوهش حاضر ت��ا حدودی همخوانی دارد .بدیهی اس��ت
فردی که در رش��ته تحصیلی دندانپزشکی می باشد به علت
کار بالینی همراه با کار عملی و کاربردی و همچنین به علت
بازار کار و موقعیت اجتماعی مناس��ب انگیزه بیشتری نسبت
به رشته دندانپزشکی دارند.
سوال :4پژوهش حاضر نش��ان داد كه رضایت تحصیلی
در بین دانش��جویان رش��تههای پزش��کی ،دندانپزش��کی و
داروس��ازی متفاوت است .اکثر دانش��جویان دندانپزشکی به
رش��ته تحصیلی خود عالقه داش��ته و با قرار گرفتن در بطن
این رش��ته نه تنها عالقه شان کمتر نش��ده بلکه عالقمندتر
ش��دند .لذا یکی از عوامل مهم در آموزش ،داش��تن عالقه و
رضایت از رش��ته تحصیلی اس��ت( .)1بيش از  90درصد از
دانش��جويان از رشته تحصيلي خود رضايت داشتند و نگرش
مثبتي نس��بت به رشته تحصيلي خود داش��تند .به نظر مي
رسد بخش��ي از اين تفاوت ها مربوط به سطح دانشکده ها و
محيط آموزشي دانشکده ها باشد .از ساير علل اين تفاوت ها
مي توان به برنامه هاي آموزشي دانشگاه ها و نقش دانشكده
ها ،گرو ههاي آموزش��ي و اس��اتيد بر بهبود نگرش نسبت به
رش��ته تحصيلي و رضايت مندي از رش��ته تحصيلي اش��اره
نمود( .)7دانش��جويان مطالعه حاضر در رش��ته دندانپزشکی
رضایت بیش��تری نسبت به رش��ته های دیگر از جمله رشته
پزشکی و داروسازی داشتند.
سوال  :5پژوه��ش حاضر نش��ان داد ک��ه بین انگیزش
پیش��رفت و رضایت تحصیلی در دانشجویان رشته پزشکی،
دندانپزش��کی و داروس��ازی با متغیرهای جمعیت شناختی
همبس��تگی چندگان��ه وجود دارد .دانش��جويان مش��تريان
مؤسس��ات آموزش��ي بوده ،توجه به عقايد و انتظارات آنها و
ارائه بازخورد به ايشان مي تواند به عنوان يك ابزار قابل قبول
در جهت ارزيابي كيفيت مراكز آموزش��ي در نظر گرفته شود.
لذا بررسي ميزان رضايت از تحصيل و انگيزش تحصيلي مي
تواند پايه اي براي راهنمايي دانش��جويان و ش��اخصي براي
بهبود عملكردها باش��د و ميزان موفقيت و رتبه دانش��گاه را
نش��ان دهد( .)15که با پژوه��ش حاضر تا حدودی همخوانی
دارد.
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نتيجه گيري
نتاي��ج اين مطالعه حاكي از آن اس��ت که دانش��جویان
رش��ته دندانپزشکی نسبت به دانشجویان رشته های پزشکی
و داروس��ازی دارای رضای��ت تحصیلی و انگیزش پیش��رفت
بیشتری بودند .همچنین دانشجویان رشته داروسازی نسبت
به دانشجویان رشته پزش��کی از رضایت تحصیلی و انگیزش
پیشرفت بیش��تری برخوردار بودند و نس��بت به دانشجویان
دندانپزش��کی رضایت تحصیلی و انگیزش پیش��رفت کمتری
را گ��زارش ک��رده ان��د .از آنجا ك��ه يكي از عوام��ل مهم در
آموزش ،داشتن رضايت و انگيزه است .لذا می توان شرایطی
فراهم نمود که داوطلبان تحصیلی ،ش��ناخت بیشتری نسبت
به رش��تههای دانش��گاهی و ب��ا توجه به انگی��زش و رضایت
تحصیلی خود ،رش��تة تحصیل��ی را انتخاب نمایند .همچنین
داش��تن رضایت تحصیلی و انگیزش پیشرفت در دانشجویان
به خصوص داوطلبان در ورود به دانش��گاه اثرات سودمندی
در آینده تحصیلی آنان خواهد داش��ت .توصیه میشود توجه
به این دو متغی��ر در صدر اولیتهای برنامهریزی آموزش��ی

قرار گیرد.

تقدیر و تش��کر :در پایان از کارکنان دانش��گاه علوم پزش��کی
تهران و دانش��جویان ش��رکت کنن��ده ک��ه در پژوهش حاضر
همکاری نمودهاند قدردانی و سپاسگزاری میگردد.
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در پژوهش حاضر نشان داد كه سن به عنوان قویترین
متغی��ر پیش بین ب��رای تبیین رضای��ت تحصیلی و انگیزش
پیش��رفت می باش��د .با توجه به نبود ارتباط بین متغیرهای
جمعیت شناختی مورد بررسی و انگیزش پیشرفت تحصیلی
به نظر می رسد عوامل دیگری مانند عوامل درونی در انگیزش
پیش��رفت تحصیلی موثر باشند که باید مطالعات وسیع تری
در ای��ن زمینه انج��ام گیرد که مطالعات مش��ابه در داخل و
خارج ایران نیز این یافته ها را تایید می نماید .دانش��جويان
رشته دندانپزشکی انگیزه بیشتری نسبت به دو رشته پزشکی
و داروس��ازی داشتند .این پژوهش حاکی از آن است که اکثر
دانشجویان دندانپزشکی به رشته تحصیلی خود عالقه دارند
و ب��ه علت ب��ازار کار ،موقعیت اجتماع��ی ،اقتصادی و توجه
به آینده ش��غلی دانش��جویان انگیزش بیش��تری نس��بت به
دانشجویان پزشکی و داروسازی دارند و همچنین دانشجویان
داروس��ازی بعد از دانشجویان دندانپزشکی انگیزش بیشتری
به رش��ته تحصیلی خود داش��تند و نیز دانشجویان پزشکی
نسبت به دو رشته دیگر انگیزش کمتری داشتند.

31

... رابطه بین انگیزش پیشرفت و رضایت تحصیلی دانشجویان سال آخر

REFRENCES:

in Students of Tehran University of Medical

1. Fatahi Z, Javadi Y, Nakhahy N. Student

Sciences. Journal of medical science and

Survey,

Kerman

University

of Medical Sciences toward their degree

health science anymore ، 1385. (Persian)
9. Bakhtiyar H, Nuorozi R. Evaluation of student

and some related factors. Department of

satisfaction

Education, Education Development Center,

component. “University, 1382. (Persian)

Tehran University of Medical Sciences, 1383.
(Persian)

elite

university

educational

10. Bahari F, Davoodi H, Pykarestan A. B.. Happy
relationship education - teaching public health

2.majnoony, A., bahari, F., Abdi, M.. “Hope and the

students

Postgraduate

University

motivation and academic adjustment in Zone

Ministry of Health, Medical Education 0.1382.

5 female high school students in Tehran in

(Persian)
department

Arak, 1391.

Research

motivation and emotion]. Reev JM (Author).

Journal

Medicine,

11. Umbach D P, Porter RS. How do academic

thesis, Department of Science Research of
3. Mohamadi Y (Translator). [Understanding

Tehran.

Training

degree of correlation between achievement

the 91-90 school year. “Counseling Master’s

of

Teacher

impact
in

student

Higher

satisfaction.

Education

2002;

43(2):209-234.
12. Naziri G, Syforiyan H, Bahari F. Investigate the

4th ed. Tehran: Virayesh. 2006. [Persian]

relationship between course satisfaction and

4. Rafihi poor Z, Khalili S, Farahani H, Bahari F.

general health Martyr Beheshti University of

Hope intervention effectiveness based on

Medical Sciences. Journal of Medicine and

student self-esteem. MS Thesis Advisory

purification of Health Education Medical،1382.

Tehran University., Faculty of Psychology and

(Persian)

Educational Sciences, 1389. (Persian)
5.

Mohamadi

Y

(Translator).

13. Guay, F., & Vallerand, R Social context, students

[Educational

Motivation and Academic Achievement: to

psychology: theory and practice]. Slavin RE

ward a process model. Social Psychology of

(Author).Tehran:Virayesh.2006. (Persian)

Education, 1997. 1,211-233.

6- Pace R. Achievement and quality of student

14. Yousefi A, Ghassemi G, Firouznia S., The

effort. In Tomlinson R, Walberg H (Eds.).

Relationship between Academic Motivation

Academic work and educational excellence:

and

Raising

Berkeley:

Students of Isfahan University of Medical

McCutchan Publishing Corp; 1986, p. 292-

Sciences, Iranian Journal of Medical Education

295.

2009 Spr; 9(1): 79-84. (Persian)

student

productivity.

Academic

Achievement

in

Medical

7. Sanahi nasab H, Rashidi jahan H, Tavkoli R.

15- Ansari EW, Oskrochi R. What really’ affects

Students’ satisfaction degree Health Services

health professions students satisfaction with

AdministrationTreatment

self-discipline.

their educational experience? Implications for

School of Public Health, University of Medical

practice & research. Nurse Educ Today 2004;

Sciences ..., Tehran,1389. (Persian)

24, 644–655.

of

8. Erfahi K, Amir ali akbari S,

Alavi Majd H.

16. Askari J. [Assessment of risk factors of

Interest to study midwifery and related factors

motivational deficiencies in university students

2  و1  شماره- 23  دوره-1393 بهار و تابستان

Satisfaction

32

33

حمید آتشکار و همكاران
from their viewpoints]. Quarterly Journal of

CH.

Andeesheh Va Raftar 2006; 43(11): 455-623.

personality,

(Persian)

academic success of psychology students

2  و1  شماره- 23  دوره-1393 بهار و تابستان

17.hesam M. sanaghoo A. [Their relationship with

in

Intellectual

higher

ability,

achievement

learning
motivation

style,
and

education.[cited2009May3].

their consent and factors in Golestan University

Availablefrom:4&_user=1403370&_rdoc=1&_

of Medical Sciences ]. Golestan University of

fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_

Medical Sciences 2007; (Persian)

acct=C000052608&_version=1&_

18. Molavi P, Rostami KH, Fadaee naeini AR,
Mohamadnia

H,

Rasolzadeh

B.

[Factor

responsible for lack of motivation among
medical

student’s

of

Ardabil

urlVersion=0&_userid=1403370&md5=9794c
04b614c410b8db92d36a1b6aa51
21. Watt CD, Greeley SA, Shea JA, Ahn J.

Medical

Educational views and attitudes, and career

University]. The Journal Iranian of Med Ass

goals of MD-PhD students at the University of

2007; 25(1): 53-8. (Persian)

Pennsylvania School of Medicine. Acad Med

19. Rohi G, Hossani A, Ramani. Motivation and

2005 Feb; 80(2): 193-8.

its relationship with some factors in students

22. Gallagher JE, Patel R, Donaldson N, Wilson

of Golestan University of Medical Sciences

NH. The emerging dental workforce: why

in 1386. . Golestan University of Medical

dentistry? A quantitative study of final year

Sciences ، 1386.

dental students› views on their professional

20. Busato VV, Prinsb FJ, Elshouta JJ, Hamakera

career. BMC Oral Health 2007 Jun 15; 7: 7.

The relationship between Achievement
motivation and Scholar satisfaction among
medical, dentistry and pharmacy senior Students
of Tehran University of medical sciences
hamid atashkar , zohre sohrabi , shole bigdeli ,farshad bahari

Abstract:
Background and Objective: medical, dental and pharmaceutical treatments are effective in the
field according to the manpower training requirements in this field. Also, provided health services in the
community is of utmost importance. This study aimed to determine the relationship between achievement
and satisfaction of students of final year medical, dental and pharmacy took part in Tehran University of
Medical Sciences
Methods: TThis was a descriptive- corelational study which has tried to investigate the relationship
between scholar satisfaction and achievement motivation among medical, dentistry and pharmacy students
of Tehran University of Medical Sciences. The sample consisted of 346 students who were selected as
stratified partial sampling.
Data-gathering. Students were conducted using scholar satisfaction inventory and data were analyzed
using Pearson and Spearman correlation coefficients, analysis of variance and Tukey’s test.
Results: Results showed that %58.5 of students were female and the rest, male. Among the demographic
variables (gender, marital status, housing status, quota reasonably) - except age - achievement motivation
and satisfaction with the school , there is no significant relationship (p>0/05). With increasing age , the
greater degree of satisfaction and achievement motivation becomes less with increasing age . Satisfaction
among medical students in dental school had significant differences (p<0/05). But the satisfaction of
medical students and pharmacy and dentistry and pharmacy students’ satisfaction was not significantly
different (P>0/05). Multiple co-relational coefficient between the demographic variables of age and degree
of satisfaction, age and achievement motivation, the strongest predictive variable for explaining the variance
in satisfaction of the school.
Conclusions: These findings indicated that the Student satisfaction and achievement motivation
among students of medicine, dentistry and pharmacy in their field. Medical, dental and pharmacy students
compared to students with academic content and achievement motivation were more. Pharmacy students
than medical students as well as academic and achievement motivation were more than happy to dental
students and student satisfaction and motivation have reported. Since two important factors in the education
are satisfaction and motivation. So, these two variables in educational planning should be in priority while
academic planning.
Keywords: medical, dental and pharmaceutical students, Achievement motivation and
satisfaction
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