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 dr.sfarhadi@gmail.comپست الكترونيك:   22564571تلفن:  دكتر ساره فرهادي     نويسنده مسئول مكاتبات: #

 

  سال اول تا سوم  انيعوامل در دانشجو يو رابطه آن با برخ يليتحص زهيانگ
  تهران يآزاد اسالم علوم پزشكي دانشگاه يدندانپزشك

  
   2كيان  دكتر آرش رحيمي 1#دكتر ساره فرهادي 1دكتر مريم جولهر

  يتهران ، دانشگاه آزاد اسالم يدهان و فك و صورت، واحد دندانپزشك يبخش پاتولوژ ارياستاد -1
 پزشكدندان-2

  :خالصه
قرار  ريآنان را تحت تأث يليتحص شرفتيو پ انيدانشجو رييادگي تيو كم تيفيو گاه ناشناخته اي ك دهيچيعوامل پ سابقه و هدف:

متخصصان بوده و گاه خود به عنوان  شتريمورد توجه ب يليتحص شرفتيخود در پ راتيكه به جهت شدت تأث ياز عوامل يكي. دهديم
اين مطالعه با هدف بررسي انگيزه تحصيلي و عوامل مرتبط با  است.  يليتحص زهياست، انگ گرفتهقرار  يبررس عامل مستقل مورد كي

  انجام شد. 95آن در دانشجويان سال اول تا سوم دندانپزشكي آزاد اسالمي در سال 
  يليــــــزش تحصــــانگي اســــــزه تحصيلي از مقيــــگيري انگيبراي اندازه يفيمطالعه توص نيدر ا و روشها: مواد

 (Academic motivation scale)  يرا م يزگيانگ يو ب يدرون ،يرونيب زهياستاندارد و خوداجراست و سه بعد انگ اسيمق كيكه 
  و با توجه به رتبه كسب شده در محدوده  ديگرد عيتوز انيودانشج نيطرح، پرسش نامه ها ب انيسنجد، استفاده شد. پس از ب

و نقش عوامل مرتبط  مي) تقس65(كمتر از  نييپا زهي) و انگ65-129)، متوسط (شتريو ب 130افراد در سه گروه باال ( زهيانگ )،196-28(
  .شد نييتع ونيرگرس زيبا آنال

 1/21± 6/3 انيدرصد مؤنث بودند. سن دانشجو 7/68درصد مذكر و  3/31تعداد،  نينفر بود كه از ا 217ها: جامعه مورد مطالعه  افتهي
و  )P>001/0مشاهده شد( يدار يارتباط معن يليتحص زهيو سطح انگ تيجنس نيباال بودند. ب زهيانگ داراي% 5/64. بود سال

 يليتحص زهيداشتند، از انگ يمتوسط ياقتصاد وضعيت كه يانيبرابر دانشجو 7/2 تند،داش يخوب ياقتصاد وضعيت كه يانيدانشجو
  ).p=096/0(برخوردار بودند يباالتر

و  تيبا جنس زانيم نينسبتا باال است كه ا يدانشكده دندانپزشك انيدر دانشجو يليتحص زهيانگ زانيرسد م ي: به نظر ميريگ جهيتن
  داشت.  يفرد ارتباط مثبت ياقتصاد طيشرا

  يليتحص زشيانگ اسيمق ،يليتحص شرفتيپ ،يليتحص زهي: انگيديكل كلمات
  13/10/96: پذيرش مقاله  28/9/96  اصالح نهايي:    4/7/1396  :وصول مقاله

 

  مقدمه:
اما يكي از  ندعوامل زيادي بر عملكرد دانشجويان موثر

انگيزه،  )1(. موثرترين آنها، انگيزه تحصيلي مي باشد
 ،همچنين انگيزه .ساختاري نظري براي توضيح رفتار است

انگيزه مي  دليل اقدامات، تمايالت و نيازهاي هر فرد است.
تواند به عنوان يكي از عوامل جهت دهي رفتار تعريف 
شود، كه باعث ميشود فرد رفتاري را تكرار يا بالعكس از 

  )2( آن دوري كند

 Gottfriedتوسط 1990انگيزه علمي براي اولين بار در سال 

لذت بردن از يادگيري در مدرسه است " لشام،كه تعريف شد
كه با يك تسلط جهت دار، كنجكاوي؛ ماندگاري؛ وظيفه 
درونزاد؛ و يادگيري كارهاي چالش برانگيز، دشوار و جديد 

انگيزه علمي اين سوال را مي در واقع  ."مشخص مي شود
. بنابراين، "رويد؟چرا شما به دانشگاه/مدرسه مي"پرسد كه 

ا علمي مي تواند به عنوان انگيزه ورود و ادامه انگيزه تحصيلي ي
  )3( .دادن تحصيالت دانشگاهي قابل درك باشد
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عوامل مختلفي بر روي انگيزه تحصيلي تاثيرگذارند. به طور 
مثال آموزش باليني به عنوان يك عامل بسيار مهم و تاثيرگذار 

ملكرد دانشجويان پيشنهاد شده بر روي انگيزه دروني و ع
و همكاران بر   Crossleyدر مطالعه اي كه توسط  )4(.است

اه منچستر ان دندانپزشكي و پزشكي در دانشگروي دانشجوي
كه انگيزه هاي مالي مانند درآمد باال و  انجام شد، نشان داد

امنيت مالي جز فاكتورهاي مهم در انگيزه تحصيلي دانشجويان 
بوده و عواملي مانند كمك به مردم از اهميت كمتري برخوردار 

روي با اين حال، دانشجويان پزشكي تاكيد بيشتري بر است.
شان انگيزه مالي كم انگيزه خدمت به جامعه داشتند و براي

 )5(.اهميت تر بود

براي  (Academic motivation Scale)مقياس انگيزه علمي 
عنوان شد كه اين و همكاران  Wallrendبار توسط اولين 

دانشجويان  مقياس گرايش انگيزشي نسبت به آموزش را در
است كه غالبا  ابزارهايي از اين مقياس يكي ) 6(.كندبررسي مي

اين مقياس  )4(.شودبراي ارزيابي انگيزه علمي استفاده مي
  )7(.نوع انگيزه را در افراد مي سنجد كيفيت و

بررسي انگيزه تحصيلي با تحقيقات متعددي در رابطه 
محققان بسياري از  .انجام شده است تقويت آندانشجويان و 

در موفقيت با اثر مستقيم  موثرانگيزه تحصيلي را تنها عامل 
، دخيل در اين زمينهتحصيلي مي دانند و معتقدند ساير عوامل 

تحصيلي  اثرات خود را از طريق انگيزه تحصيلي، بر روند
ميزان انگيزه  بررسيبنابراين  )8(.دانشجويان اعمال مي كنند

تحصيلي و عوامل موثر بر آن مي تواند در برنامه ريزي و تصميم 
لذا محققين اين . نقش بسزايي داشته باشد موزشيآگيري هاي 

وضعيت انگيزه تحصيلي و عوامل با هدف تعيين  را  مطالعه
مرتبط با آن در دانشجويان سال اول تا سوم دانشكده 

 1395در سال آزاد تهران  علوم پزشكي  دندانپزشكي دانشگاه
  انجام دادند.

  
  

 250روي تحليلي بر  -توصيفياين مطالعه  مواد و روشها:
انجام شد. انتخاب ، نفر) 250(سال اول تا سومدانشجوي 

 سالهاي اول تا سوم تحصيلي به جهت همكاري بيشتر اين گروه
كه فارغ از گذراندن زمان بيشتر براي واحدهاي عملي بود 

الزم به ذكر است تمامي دانشجوياني كه  هستند، پيچيده
 33ذف گرديدند(پرسش نامه ها را ناقص پر كردند از مطالعه ح

 از تحصيلي گيري انگيزه اندازه برايدانشجو حذف شدند). 

  (Academic motivation scale) تحصيلي انگيزش مقياس
 و است اجرا خود پرسشنامه يك مقياس يناستفاده شد. ا

 بعد سه در را تحصيلي انگيزه كه است عبارت 28 داراي

 ل) و بيسؤا 12بيروني( انگيزش سؤال)،12( انگيزش دروني

 را نظرات خود ،گو پاسخ فرد و سنجد سؤال) مي 4( گي انگيزه
 كامالً تا كامالً موافق از ايدرجه 7 ليكرت مقياس يك روي بر

 اين پرسشنامه حاوي اطالعات ) 1،6(.كند مي مشخص مخالف

حصيلي، تترم  جنس، سن، مانند متغيرهايي دموگرافيك
 يك درو  دتأهل نيز مي باش وضعيت اقتصادي و وضعيت

تأييد شده است  آن محتوايي و پايايي اعتبار ايراني مطالعه
 مجوزهاي، پس از اخذ ما در مطالعه)9()88/0(آلفاي كرونباخ: 

گرفتن ليست دانشجويان از آموزش  مسئولين و از الزم
تمامي  بيندانشكده، پرسش نامه ها پس از بيان طرح 
آنها جهت  دانشجويان توزيع گرديد و به صورت شفاهي از

با توجه به رتبه كسب شده  .شركت در طرح، رضايت گرفته شد
، )و بيشتر 130(در سه گروه انگيزه باال،  ) افراد28 -196(

تقسيم  )65 (كمتر از، انگيزه پايين )65-129(انگيزه متوسط 
آن با نقش عوامل مرتبط با و در نهايت وضعيت انگيزه و ، شدند

  رگرسيون تعيين شد.آناليز  دو و -كيآناليز استفاده از 
  

  :هايافته
قرار   نفر مورد مطالعه 217 دانشجوي سال اول تا سوم، 250از

) مذكر ٪ 3/31( نفر 68 و ) مؤنث٪ 7/68نفر ( 149گرفتند كه 
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) متاهل بودند. ٪ 1/4نفر ( 9) مجرد و ٪ 9/95نفر ( 208بودند. 
  .سال بوده است  11/21ميانگين سني دانشجويان 

نفر  59) از دانشجويان در سال تحصيلي اول، ٪ 30(نفر  65
) در سال ٪ 43نفر ( 93) در سال تحصيلي دوم و ٪ 27(

  تحصيلي سوم بودند.
نفر  98 و ) داراي وضعيت اقتصادي خوب٪ 8/54نفر ( 119

همچنين  .داشتند) وضعيت اقتصادي ضعيف و متوسط ٪ 2/45(
شخصي  ) داراي ملك٪ 2/86نفر ( 187دانشجويان  اكثريت
 بودند.

) ٪ 1/51نفر ( 111) ديپلم، ٪ 4/13(نفر 29تحصيالت والدين  
     ) دكترا بود.٪ 5/35نفر ( 77ليسانس و فوق ليسانس  و 

نشان داده  1-وضعيت انگيزه تحصيلي دانشجويان در جدول
  شده است.  

  
  

  توزيع فراواني دانشجويان بر حسب ميزان انگيزه تحصيلي -1جدول 
  

  انگيزه تحصيلي  فراواني  درصدفراواني

5/0  1   انگيزه پايين

35  76   انگيزه متوسط

5/64  140   انگيزه باال

0/100  217   جمع

  
  

براساس تقسيم بندي كه در روش و  1-با توجه به جدول
نفر انگيزه  76) و >65نفر انگيزه پايين ( 1، گرديدمطالعه بيان 

  ).<130نفر انگيزه باال داشتند ( 140) و 65-130متوسط (
  و باال بود. 134 دانشجويانميانگين نمره انگيزه تحصيلي 

مشخص شده  2-ارتباط متغيرها با انگيزه تحصيلي در جدول 
  است. 
  
  
  

دانشجويان مورد بررسي برحسب انگيزه  فراواني  توزيع -2جدول
  مرتبط  تحصيلي و به تفكيك عوامل

  
  

تنها بين جنسيت و سطح  مشخص شد 2ه در جدولهمانطور ك
 )P=001/0. (انگيزه تحصيلي ارتباط معني داري مشاهده شد

نسبت دانشجويان با انگيزه متوسط در  گرديدچنانچه مالحظه 
دانشجويي كه  140دانشجويان زن و مرد تقريبا برابر است اما از 

 مرد درصد21زن و  درصد  79ند حدود انگيزه بااليي داشت
ند كه اين مسئله نشان دهنده انگيزه باالتر در دانشجويان بود

  اشد. مي بزن در مقايسه با دانشجويان مرد 
 با در نظر گرفتن تاثير تمام عوامل به طور توام برآن در نهايت

تا سطح انگيزه تحصيلي را پيش بيني نماييم، بنابراين با  شديم
طح متوسط و توجه به اينكه سطح انگيزه تحصيلي داراي دو س

شد و نتايج استفاده  Logistic regression آناليز از بودباال 
، متغير جنسيت به طور توام در سطح انگيزه تحصيلي نشان داد

دانشجويان همچنين نتايج نشان داد . شتداري دا تاثير معني
 داشتند. برابر دانشجويان مرد انگيزه تحصيلي باالتري 8/3زن 

با ثابت  1/0داري  ر سطح معنيكه دشد همچنين مالحظه 

  انگيزه                    
  

  عوامل مرتبط

پايين و 
  توسطم

77=N  

  باال
140=N 

p-
value 

 001/0 30%) 4/21(  38%) 49/4(  مرد جنسيت

 
 110%) 6/78(  39%) 6/50( زن

 سال تحصيلي

 94/0 43%) 7/30(  22%) 6/28(  سال اول

 38%) 1/27(  21%) 3/27( سال دوم

 59%) 1/42(  34%) 2/44( سال سوم

 136/0 58%) 4/41(  40%) 9/51(  متوسط اقتصاد

 82%) 6/58(  37%) 1/48( بخو

 884/0 19%) 6/13(  11%) 3/14(  خوابگاه مالكيت

 
 121%) 4/86(  66%) 7/85( ملكي

 تحصيالت والدين

 39/0 18%) 9/12(  11%) 3/14(  ديپلم

 49%) 35(  19%) 7/24( ليسانس

فوق 
 ليسانس

)5/19 (%15  )20 (%28 

 45%) 1/32(  32%) 6/41( دكترا
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اقتصاد خوبي  وضعيت گرفتن ساير متغيرها دانشجوياني كه
 داشتندمتوسطي وضعيت برابر دانشجوياني كه  7/2 داشته

همانطور كه مالحظه  را نشان دادند.انگيزه تحصيلي باالتري 
ري بر سطح انگيزه تحصيلي دا گردد ساير متغيرها تاثير معني مي
 اشت.ند

  
  بحث:

 از دانشجويان درصد 5/64 ،نشان دادژوهش حاضر پ
 درصد 35داراي انگيزه باال و  دندانپزشكي سال اول تا سوم

  داراي انگيزه پايين بودند.  درصد 5/0داراي انگيزه متوسط و 
مورد بود. در  134 ±24/19انگيزه در دانشجويان ميانگين 

تغير متغيرهاي مورد بررسي، تنها م انگيزه تحصيلي بارابطه 
جنس با انگيزه رابطه معنادار داشت به نحوي كه ميزان انگيزه 

  در دانشجويان زن باالتر بود.
دانشجوي  400و همكاران كه بر روي  Ramezaniدر مطالعه  

 3/38از دانشجويان زن و  درصد  8/61علوم پزشكي انجام شد 

بود. در  17/21 ± 928/1مرد بودند. ميانگين سني آنها  درصد
 32/131 ± 57/17طالعه ميانگين انگيزه در دانشجويان اين م
از افراد مورد مطالعه در اين مطالعه داراي  درصد 5/68بود. 

 )10(داراي انگيزه خوب بودند. درصد8/13انگيزه متوسط و 
همانطور كه مشهود است در ميانگين انگيزه دانشجويان، مابين 

اد در اين اين دو تحقيق شباهت وجود دارد ولي اكثريت افر
مطالعه برخالف مطالعه ما، داراي انگيزه متوسط بودند. بايد 

و همكاران، پرسش  Ramezaniخاطر نشان كرد كه در مطالعه 
استفاده شده است و تقسيم بندي  AMSنامه مديفيه شده 

از طرفي اين نيز نسبت به مطالعه ما متفاوت بود. امتيازها 
پزشكي و در رشته هاي  مطالعه بر روي تمامي دانشجويان علوم

(دانشجويان پيراپزشكي انگيزه تحصيلي  شده بود.انجام مختلف 
بيشتري داشتند). همچنين بين عوامل متغير مثل سن، جنس، 
وضعيت تاهل، وضعيت محل سكونت و ترم تحصيلي اختالف 

  )10(.معني داري مشاهده نشد

دانشجوي  1200و همكاران كه بر روي  Mpulaviدر مطالعه 
ابتدا دانشجويان با انگيزه و  ،وم پزشكي اردبيل صورت گرفتعل

مشخص  McInerneyبي انگيزه توسط آزمون انگيزه تحصيلي 
دانشجويان انتخابي از نظر ويژگي هاي فردي،  و در ادامه ندشد

اجتماعي، خانوادگي، آموزشي و اميد به آينده بررسي شدند. 
درآمد خانواده،  نيزانتايج نشان داد متغيرهاي اميد به آينده، م

وضعيت تاهل و ميزان اعتماد به نفس به ترتيب مي توانند علل 
در حاليكه متغير  باشد. كاهش انگيزه تحصيلي در دانشجويان

هايي مانند جنسيت، ميزان تحصيالت، فوت والدين، جو عاطفي 
خانواده، سالمت جسمي و رواني تاثير معناداري در انگيزه 

برخالف مطالعه ما كه جنسيت . شتنداتحصيلي دانشجويان ند
در ميزان انگيزه دانشجويان اثر معني داري داشت به نحوي كه 
انگيزه در دانشجويان دختر بيشتر بود. آنها همچنين پيشنهاد 

كيفيت عوامل آموزشي يكي از عوامل مهم و  كردند كه
تاثيرگذار در ميزان انگيزه تحصيلي دانشجويان است و استفاده 

هاي تدريس فعال، عالقمندي اساتيد به تدريس و  از شيوه
استفاده از امكانات آموزشي و آزمايشگاهي مي تواند در افزايش 

  )1(.انگيزه تحصيلي دانشجويان موثر باشد

و همكاران كه با عنوان بررسي انگيزه  Roohiدر مطالعه 
دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي گلستان  474تحصيلي در 

همسو با مطالعه ما اعالم شد. بدين ترتيب صورت گرفت، نتايج 
انگيزه  درصد46از دانشجويان انگيزه باال و   درصد 1/53كه 

 27زن و  درصد 73شجو نمتوسط داشتند. از اين تعداد دا
سال بود.  19-28سني آنها  محدودهمرد بودند و  درصد

ه ببيشترين همبستگي كه همچنين نتايج حاكي از آن بود 
بود، به مربوط يزه تحصيلي و آموزش دانشكده ها ارتباط بين انگ

ميزان از آموزش، با افزايش ميزان رضايت دانشجويان  نحويكه
برخالف يافته هاي  )11(يافته بود. انگيزه تحصيلي آنان افزايش 

ما، در اين مطالعه بين انگيزه تحصيلي با توجه به جنسيت و 
  رشته تحصيلي تفاوتي وجود نداشت.

و  Roohiتحليلي ديگري كه توسط  -صيفيدر مطالعه تو
انجام شد علوم پزشكي نفر از دانشجويان  275همكاران بر روي 
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 انگيزه مقياس و شناختي جمعيت اطالعات با استفاده از برگه

بود نتايج مشابهي  ها داده گردآوري كه به عنوان ابزار تحصيلي
در  انگيزه تحصيلي دانشجويان ميزان .با مطالعه ما بدست آمد

از  درصد 3/53بود و  43/151 ± 69/20اين مطالعه  
دانشجويان داراي انگيزه باالتري از ميانگين بودند. ميانگين 
انگيزه تحصيلي دختران باالتر از پسران بود و اين اختالف از 

). هم چنين ارتباط معكوس p=02/0نظر آماري معني دار بود (
ويان وجود معني داري بين سن و انگيزه تحصيلي دانشج

 كل نمره وضعيت ها، يافته اين اساس ). برp=002/0داشت(

 با بود؛ مطلوب نسبتاً مطالعه اين در دانشجويان تحصيلي انگيزه

 مناسبي سطح در دانشجويان دروني انگيزه وجود نمرات اين

و  آموزشي شده برنامه ريزي اقدامات كه پژوهشگر، نداشت قرار
 فردي عوامل به آموزشي ايه بيشتر نظام معطوف كردن توجه

  )9(.را پيشنهاد كرده بود تحصيلي انگيزه بر مؤثر محيطي و

همانطور كه در مطالعه ما و ديگر مطالعات مشاهده شد انگيزه 
تحصيلي در دختران به صورت معني داري باالتر از پسران بود. 

و همكاران رابطه معني داري بين جنسيت  Sawairدر مطالعه 
لي دانشجويان دندانپزشكي بدست آمد به و عملكرد تحصي

نحوي كه دانشجويان دختر عملكرد تحصيلي بهتري در دروس 
تئوري، دوره هاي كلينيكي دندانپزشكي اطفال و پروتز نسبت 
به پسران داشتند. گرچه دانشجويان پسر عملكرد بهتري در 
دندانپزشكي محافظه كارانه و ارتودنسي داشتند اما معدل كل 

جهي باالتر از ن دختر فارغ التحصيل به طور قابل تودانشجويا
با توجه به تاثيرات مثبت و عميقي كه  )12(.دانشجويان پسر بود

انگيزه در پيشرفت تحصيلي دانشجويان دارد شايد چنين 
  نتايجي دور از انتظار نباشد. 

كه به بررسي ميزان انگيزه تحصيلي در ديگري نتايج مطالعه 
  دانشگاه تهران با ميانگين سنيدانشجويان پرستاري 

پرداختند،  AMSاستفاده از پرسش نامه  باو  ±01/22 1/3
  ±02/14 انگيزه تحصيلي دانشجويان ميزانمشخص شد كه 

) داراي انگيزه درصد 58بود و اكثريت دانشجويان ( 108
متوسط بودند. هدف دوم اين مطالعه بررسي ارتباط بين مهارت 

ميزان انگيزه تحصيلي دانشجويان بود مديريت زمان، اضطراب و 
كه مشخص شد يك ارتباط منفي و معني دار بين مهارت 

اين بدان  .مديريت زمان با اضطراب دانشجويان وجود دارد
معني است كه افزايش درجه مهارت مديريت زمان، اضطراب را 

همچنين، آزمون همبستگي  كاهش مي دهد و بالعكس.
داري بين مهارت مديريت زمان و پيرسون ارتباط مثبت و معني 

به طوري كه افزايش  انگيزه تحصيلي دانشجويان نشان داد
درجه مهارت مديريت زمان، انگيزه دانشجويان را افزايش مي 

همانطور كه در اين مطالعه و بسياري از ) 13(دهد وبالعكس.
مطالعات ديگر ذكر شد انگيزه تحصيلي باالتر مي تواند اثرات 

مهارت و مديريت زمان در طول دوره تحصيل،  مثبتي در جهت
كاهش اضطراب و نهايتا عملكرد بهتر و موثرتري داشته باشد. 

كه ارتباط بين اهداف پيشرفت،  و همكاران Kimدر مطالعه 
دانشجوي پزشكي  270 استراتژي يادگيري و انگيزه را در

بررسي كردند نيز، مشخص شد دستيابي به اهداف دانشگاهي 
رآمدي، راهبردهاي يادگيري و انگيزه در دانشجويان با خودكا

از طرفي شايد علت اين باالتر بودن انگيزه  .مرتبط است
دانشجويان دندانپزشكي به علت وضعيت شغلي، اقتصادي و 
معيشت بهتر در اين رشته باشد كه جز عوامل بيروني انگيزه 

پاسخ گويي به  ميزاندر مطالعه ما نيز ) 14(.مطرح مي گردد
سئواالت مرتبط با انگيزه بيروني باالتر از پاسخ گويي به 
سئواالت مرتبط با انگيزه دروني در پرسش نامه بود كه بايد 
راهكاري براي اين موضوع سنجيد زيرا هرچه انگيزه دروني 
بيشتر باشد تداوم بيشتري در عملكرد بهينه وجود خواهد 

صحيح، در رشته دندانپزشكي كه تصميمات  به خصوصداشت، 
به موقع و بدور از منافع شخصي در تشخيص و درمان بيماران 

  الزم است تا سطح سالمت و بهداشت جامعه ارتقا يابد. 
Aung با استفاده از ديالوگ و سخنراني در مورد  همكاران و

كوچك  هايگروهدر رشد شخصيت و همچنين ارائه سخنراني 
نحوه آماده توسط دانشجويان ارشد و دادن اطالعات در مورد 

جهت بررسي  مداخله اي شدن براي كالس آينده، مطالعه اي
ميزان انگيزه  .انجام دادند دانشجو، 269انگيزه تحصيلي در 
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پس از و دروني  به خصوص انگيزه بيروني تحصيلي دانشجويان
شركت در اين برنامه علمي افزايش يافت. همچنين سطح بي 

يان كاهش يافته بود. به طور قابل توجهي در دانشجو انگيزگي
تغيير ساختار انگيزشي دانشگاهي، قبل و بعد از مداخله، در 

پس از تجربه اين مداخله، انگيزه  و مجموع معني دار بود
دانشجويان در امتداد زنجيره تعيين سرنوشت به سمت انگيزه 

بنابراين، انجام مداخله دانشگاهي براي  .بودمستقل پيشرفته 
تحصيلي دانشجويان مي تواند ارزشمند انگيزه  بهبود وضعيت

  )15(.باشد

و همكاران كه به ارزيابي ميزان انگيزه   Ardeńskaدر مطالعه
تحصيلي دانشجويان و ارتباط آن با عواملي از جمله جنس و 
 نژاد پرداختند، نتايج مشابه با يافته هاي ما گزارش كردند، بدين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وزان دختر ترك پايين ترين سطح بي ترتيب كه دانش آم
 .بودند و ميزان باالي انگيزه در آنها مشاهده شدانگيزگي را دارا 
بيان شد كه دانشجويان ترك سطح هم چنين در اين مطالعه 

نسبت به دانشجويان  يو انگيزه دروني بيشتر بي انگيزگي كمتر
 توان به عنوان عامل مهميدارا هستند و نژاد هم ميلهستاني 

  )16(در اين زمينه موثر باشد.

  
  

  نتيجه گيري:
دانشكده  انيدر دانشجو يليتحص زهيانگ زانيرسد م يبه نظر م

 طيو شرا تيبا جنس زانيم نينسبتا باال است كه ا يدندانپزشك
  داشت.  يفرد ارتباط مثبت ياقتصاد
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