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Background and Aims: Despite their ascribed intellectual ability and achieved academic pursuits, the dental
student’s academic achievement is influenced by learning motivation. This study in an Endeavour aimed to
examine the learning motivation factors of dental students of Rafsanjan University of Medical Sciences.
Materials and Methods: In this descriptive-cross sectional study, 120 dental students completed the
questionnaire which comprised of 33 questions regarding intrinsic and exogenic motivational factors.
Demographic factors (gender, marital and native status, employment year of study) were examined. Data were
analyzed by SPSS17 software. Descriptive and analytical statistical methods (t-test, Pearson correlation and
ANOVA statistical tests) were used.
Results: The mean of the achieved scores in the domains of learning motivation was 2.98±0.32 out of 5,which
was considered as moderate level. Comparing the means of the intrinsic (3.16±0.48) and exogenic
(2.82±0.44) domains showed significant differences (P<0.05). Correlation between the intrinsic motivation
domain and elements of exogenic motivation domain with academic achievement were not significant (P=0.62).
Total score of Intrinsic and exogenic motivation is higher in male and non-native students.
Conclusion: Educational motivation of Rafsanjan dental students was moderate. In learning, intrinsic
motivational factor was more than exogenic factors in male students.
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بررسي عوامل موثر انگيزش يادگيري از ديدگاه دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

حميد بخشي و همكاران

چكيده
مﻘدمﻪ و هدف :پيشرفت تحصيلي دانشجويان دندانپزشكي ،به رغم استعداد ذاتي و دستاوردهاي تحصيلي ﻗابل توجه ،تحت اﻟشعاع انگيزش يادگيري ﻗرار
ميگيرد .ايﻦ مﻄاﻟعه با هدف بررسي عوامل مﺆثر انگيزش يادگيري از ديدگاه دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان طراحي و اجرا شده است.

يافتﻪها :نمره انگيزش دروني و بيروني دانشجويان از كل نمره  ٢/٩٨±٠/٣٢ ،٥بود .نمرهي انگيزش دروني ) (٣/١٦±٠/٤٨و انگيزش بيروني

) (٢/٠±٨٢/٤٤تﻔاوت آماري مشخصي را نشان ميدهند ) .(P<٠/٠٥همبستگي بيﻦ پيشرفت تحصيلي و ابعاد انگيزش يادگيري )دروني ،بيروني( و خرده
مقياسهاي انگيزش بيروني بسيار ضعيﻒ بود و معنيدار نبود ) .(P=٠/٦٢نمره كل انگيزش دروني و بيروني در دانشجويان مذكر و غير بومي بيشتر بود.
نتيجﻪگيري :انگيزه تحصيلي دانشجويان دندانپزشكي رفسنجان در سﻄح متوسط بود .انگيزههاي دروني براي يادگيري در دانشجويان پسر بيشتر از انگيزههاي
بيروني بود.
كليد واژها :پيشرفت تحصيلي ،انگيزه تحصيلي ،انگيزش دروني و بيروني
وصول ٩٦/١٠/٢٢:اصﻼح نهايي ٩٧/٠٣/٠٣:تأييد چاپ٩٧/٠٣/١١:

مﻘدمﻪ

هستند ،عﻼﻗهمندي به موضوع ،درك ،مﻔيد بودن آن ،تمايل به كسب

آموزش و پرورش نيروي انساني يكي از اركان بنياديﻦ و مهم در

مﻄاﻟب جديد ،اعتماد به نﻔﺲ داشتﻦ ،خود باوري و صبر و ممارست از

رشد و توسعه اﻗتصادي -اجتماعي ،فرهنگي و سياسي به شمار ميرود

ايﻦ جمله هستند .اﻟبته نميتوان با ارزشها ،نيازها و خواستههاي

) .(١اگر برنامههاي آموزش نيروي انساني متناسب با نيازهاي بهداشتي

يكسان در تمامي شاگردان ايجاد انگيزه نمود .در رابﻄه با يادگيرى،

و درماني كشورها نباشد ،آنها ﻗادر نخواهند بود سﻄح سﻼمت جامعه را

آمادگى ،انگيزه ،تجارب گذشته ،موﻗعيت و محيط يادگيرى ،روش

به حدي برسانند كه مردم بتوانند از نﻈر اجتماعي و اﻗتصادي زندگي

تدريﺲ معلم ،رابﻄه كل و جزء ،تأثير تمريﻦ و تكرار و مانند آن ابراز

موﻟدي داشته باشند ) (٢و داشتﻦ انگيزه براي يادگيري نيروي انساني

شده كه انگيزش در ميان همه عوامل مﺆثر بر يادگيرى ،از اهميت

بسيار با اهميت است ،انگيزش عاملي دروني است كه فرد را از درون به

بيشترى برخوردار است ).(٥

فعاﻟيت واداشته و منبعي از نيازهاي فرد است ) .(٣از آنجايي كه

انگيزش ،پديده ذاتي است كه تحت تأثير چهار عامل :موﻗعيت

يادگيري نوعي تغيير در رفتار است ﻟذا بايد به استعدادها ،انگيزهها،

محيط ،محرك بيروني ،هدف و ابزار دستيابي به هدف ﻗرار دارد.

عﻼيق و تواناييهاي فراگيران پي برد ) ،(٤به عﻼوه  Bloomعوامل

انسانها براي دستيابي به اهداف ،نيازها و غرايز خود انگيزش ﻻزم را

ديگري مانند گذشت زمان و شرايط محيﻄي را نيز بر يادگيري مﺆثر

كسب مينمايند .در خصوص جويندگان علم و دانشجويان ،انگيزه

ميداند ) (٥صرف ًا به دﻟيل نبودن انگيزه يادگيري در فراگيران نميتوان

پيشرفت تحصيلي ،از اهميت خاصي برخوردار است .با ايﻦ انگيزه ،افراد

فرآيند يادگيري را متوﻗﻒ نمود بلكه ميتوان در حيﻦ تدريﺲ و تحصيل

تحرك ﻻزم را براي به پايان رساندن موفقيت آميز يك تكليﻒ ،رسيدن

نيز در آنها انگيزه ايجاد كرد ) .(٦با وجود آنكه بعضي از دانشجويان به

به هدف يا دستيابي به درجه معيني از شايستگي را در كار خود دنبال

طور طبيعي به يادگيري عﻼﻗهمند هستند ،اما بسياري از دانشجويان را

ميكنند تا باﻻخره بتوانند موفقيت ﻻزم را در امر يادگيري و پيشرفت

بايد نسبت به يادگيري ترغيب و تشويق نمود .يادگيري مﺆثر دركﻼس

تحصيلي كسب نمايند .بنابرايﻦ ،ميتوان گﻔت انگيزش ،دﻻيل رفتار

بستگي به ﻗابليت و توانايي استاد در تحريك به درس و بحﺚ دارد .در

افراد را نشان ميدهد و مشخﺺ ميكند كه چرا آنها به روشي خاص

هرحال اشتياق و انگيزهاي كه دانشجويان را به كﻼس ميآورد ،كامﻼً

عمل ميكنند .رفتار داراي انگيزه ،رفتاري با انرژي ،جهتدار و دنباﻟهدار

تحت تأثير مساﺋل كﻼسي و آنچه در كﻼس رخ ميدهد خواهد بود.

است ،از ديدگاه آموزشي ،انگيزه ،ساختاري چند وجهي است كه با

براي ترغيب دانشجويان به كار و يادگيري ،عوامل مختلﻔي مﺆثر

يادگيري و پيشرفت تحصيلي مرتبط است ) .(١تﻔاوتها و برداشتهاي
٥٠
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روش بررسي :در ايﻦ مﻄاﻟعه توصيﻔي -مقﻄعي  ١٢٠نﻔر از دانشجويان دندانپزشكي پرسشنامه انگيزش يادگيري را تكميل نمودند .ايﻦ ابزار داراي  ٣٣سﺆال
در دو گروه انگيرش دروني و بيروني و خرده مقياسهاي آنها بود .متغيرهاي پيشرفت تحصيلي ،جنﺲ ،وضعيت سكونت و تأهل نيز بررسي شد .دادهها در نرمافزار
آماري  SPSS17ثبت شدند و سپﺲ با استﻔاده از آزمونهاي توصيﻔي و تحليلي  t-testو  ANOVAو ضريب همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شدند.

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران

)دوره  ،٣١شماره  ،١بهار (١٣٩٧

متعددي از انگيزش وجود دارد .در حوزه آموزش ،انگيزه يك پديده سه

موﻗعيت و احترام اجتماعي بوده است ) (١٢در دانشكده پزشكي

بعدي است كه در برگيرنده باورهاي شخﺺ درباره توانايي انجام فعاﻟيت

پنسلوانياي آمريكا ٩٠،درصد دانشجويان از برنامههاي آموزشي رضايت

مورد نﻈر ،دﻻيل يا اهداف فرد براي انجام آن فعاﻟيت و واكنش عاطﻔي

داشته و اكثرشان در پايان دوره پزشكي به مشاغل پژوهشي در مراكز

مرتبط با انجام آن فعاﻟيت ميباشد ).(٧

آكادمي تمايل نشان دادهاند ) .(١٣در مﻄاﻟعهاي ديگر ،انگيزه دانشجويان

بيروني تقسيم كردهاند .انگيزه دروني جذابيت ﻻزم را براي انجام يك

نمونه ،در مﻄاﻟعهاي بر روي دانشجويان دندانپزشكي ،دانشجويان پسر

فعاﻟيت ايجاد كرده در حاﻟي كه فرد تحت تأثير انگيزه بيروني با هدف

بيش از دختران به عامل درآمد و دانشجويان دختر بيشتر از پسران

مستقلي به فعاﻟيت خاصي دست ميزند ) .(١روانشناسان ،ضرورت توجه

توصيههاي خانواده را در انتخاب رشته خود دخاﻟت دادهاند ) .(١٥از سوي

به انگيزش در تعليم و تربيت را ،به دﻟيل ارتباط مﺆثر آن با يادگيري

ديگر ،پژوهشگران پاييﻦ بودن ميزان متغيرهاي اميد به آينده،

جديد ،مهارتها ،راهبردها و رفتارها متذكر شدهاند و يكي از سازههاي

عزت نﻔﺲ ،كيﻔيت عوامل آموزشي ،درآمد خانواده و تأهل دانشجويان را

اوﻟيهاي كه براي تبييﻦ ايﻦ انگيزش اراﺋه كردهاند ،انگيزش پيشرفت

از عوامل عمده كاهش انگيزه تحصيلي به شمار ميآورند ).(١٦

تحصيلي است .انگيزش پيشرفت تحصيلي به رفتارهايي اطﻼق ميشود

همچنيﻦ ،صدمات انگيزشي باعﺚ نوعي بدبيني ،اضﻄراب و افسردگي و

كه منجر به يادگيري و پيشرفت ميگردد ) .(٨به عبارت ديگر ،انگيزش

از طرفي ،منجر به افت عملكرد تحصيلي دانشجويان شده است ).(١٧

پيشرفت تحصيلي ،تمايل فراگيري است به آن كه كاري را در ﻗلمرو

همسو با ايﻦ يافتهها ،پژوهشگران معتقدند كه براي ايجاد رغبت و

خاصي به خوبي انجام دهد و عملكردش را به طور خود جوش ارزيابي

انگيزش ،آموزش بايد در فضاي مناسب ،با امكانات مﻄلوب و مرتبط با

كند .غاﻟب رفتارهايي كه انگيزش تحصيلي را نشان ميدهند عبارتند از

نياز فراگيران اراﺋه شود ) .(٤انگيزش نقش مهمى در آماده ساختﻦ

پافشاري بر انجام تكاﻟيﻒ دشوار ،سخت كوشي يا كوشش در جهت

فراگير براى يادگيرى و آماده و هشيار نگه داشتﻦ او در طول

يادگيري در حد تسلط و انتخاب تكاﻟيﻔي كه به تﻼش نياز دارد ،بنابرايﻦ

فعاﻟيتهاى آموزشى و يادگيرى دارد .از ايﻦرو ،انگيزش مسأﻟه مهم در

انگيزش پيشرفت تحصيلي ،يا به عبارتي انگيزش دروني ،يك حاﻟت

اداره يادگيرى كﻼس درس است ) .(١٨درباره تأثير انگيزش

روانشناختي است و هنگامي حاصل ميشود كه انسان خود را داراي

بر يادگيرى ،پژوهشهايى انجام گرفته است .نتايج ايﻦ تحقيقات نشان

كﻔايت ﻻزم و خودمختاري ادراك بداند ) .(٩به دﻟيل تأثير انگيزش

مىدهند كه انگيزش ﻗوى بر افزايش يادگيرى و انگيزش كم به

پيشرفت تحصيلي در موفقيت دانشجويان ،در دهههاي أخير،

يادگيرى كم منجر مىشود .انگيزهها نيروي ﻗوي در فرايند

روانشناسان در صدد بررسي و شناسايي عوامل مﺆثر در انگيزش

ياددهي -يادگيري هستند ،به طوري كه حتي غنيتريﻦ و بهتريﻦ

پيشرفت تحصيلي بودهاند .يافتههاي پژوهش آنان نشان داد كه

برنامههاي كارآموزي و آموزش سازماندهي شده نيز در صورت فقدان

متغيرهاي شخصيتي ،خانوادگي ،دانشگاهي و اجتماعي با ايﻦ سازه

انگيزه در فراگيران سودمند نخواهد بود .با توجه به اينكه موفقيت هر

مرتبط ميباشند ) .(٨به عنوان نمونه ،در مﻄاﻟعهاي ،متغيرهاي شخصيتي

مدرس به ميزان انگيزه يادگيري فراگيران بستگي دارد ،پﺲ در

دانشجويان به طور عام و عزت نﻔﺲ و انگيزش پيشرفت تحصيلي

برنامهريزي نويﻦ آموزشي بايد سعي مدرسيﻦ بر ايﻦ باشد كه از

به طور خاص ،بر يادگيري و پيشرفت تحصيلي تأثير ذاتي داشتهاند

روشهاي مﺆثر برانگيختﻦ دانشجويان براي يادگيري مﻄلﻊ بوده و آنها

) .(١٠ديگران سمت و سوي مﻄاﻟعه خود را در جهت يكپارچه سازي

را به كار گيرند .يكي از وظايﻒ اصلي مدرسان ايجاد انگيزه ﻻزم براي

توانمندي عقﻼني ،سبك يادگيري ،شخصيت و انگيزش پيشرفت

يادگيري در دانشجويان به منﻈور افزايش ميزان آگاهي ،دانش و

تحصيلي به عنوان پيش بينيهاي موفقيت تحصيلي در آموزش عاﻟي

مهارتهاي تكنيكي و همچنيﻦ آشنا ساختﻦ آنها با علوم پيشرفته و

ذكر كردهاند ) .(١١در تحقيقي ،مهمتريﻦ عوامل انگيرشي براي انتخاب

روشهاي نويﻦ مراﻗبتي است ) .(٢ﻟذا با شناخت هرچه بيشتر عوامل

رشته پزشكي از نﻈر دانشجويان ايﻦ رشته ،عوامل شخصيتي مانند

مﺆثر در انگيزش دانشجويان ميتوان مشاركت عاﻗﻼنه آنها را در
٥١
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صاحب نﻈران ،انگيزش را به دو گروه اصلي ،يعني انگيزه دروني و

دندانپزشكي در بيﻦ دو جنﺲ متﻔاوت گزارش شده است ) .(١٤براي

بررسي عوامل موثر انگيزش يادگيري از ديدگاه دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

حميد بخشي و همكاران

انگيزه يادگيري از ديدگاه دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم

تأهل نيز در پرسشنامه كسب شدند .تجزيه و تحليل دادهها به وسيله

پزشكي رفسنجان طراحي گرديده تا با كمك نتايج ايﻦ مﻄاﻟعه بتوان به

نرم افزار  SPSSنسخه ١٧با استﻔاده از شاخﺺهاي مركزي و

مدرسان و مديران آموزشي كمك كرد تا با توجه به ايﻦ عوامل،

پراكندگي ،ضريب همبستگي پيرسون و آزمون تي و  ANOVAجهت

فرصتها و زمينههاي ﻻزم جهت ارتقاي انگيزه و اثر بخشي بيشتر

مقايسه ميانگيﻦ ها در گروههاي مورد بررسي صورت گرفت .سﻄح

آموزش را فراهم نمايند.

معنيداري  ٠/٠٥در نﻈر گرفته شد.

روش بررسي

يافتﻪها

در ايﻦ مﻄاﻟعه توصيﻔي -مقﻄعي كليه دانشجويان شاغل به

در ايﻦ بررسي نﻈرات  ١٢٠نﻔر از دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه

تحصيل ) ١٢٠نﻔر( در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و

علوم پزشكي رفسنجان در خصوص انگيزش يادگيري مورد بررسي ﻗرار

خدمات بهداشتي درماني رفسنجان در نيمسال دوم تحصيلي به صورت

گرفت  %٤٥/٨نمونه مورد پژوهش مرد و  %٥٤/٢زن بودند %٨١/٧ .از

سرشماري انتخاب شدند .سپﺲ پرسشنامه انگيزش تحصيلي در اختيار

افراد نمونه مجرد و %١٨/٣متأهل بودند .بر حسب سﻦ نمونهها بيشتريﻦ

آنان ﻗرار گرفت و پﺲ از تكميل در حضور پرسشگر ،جمﻊ آوري شدند.

درصد ) (%٦٢/٥در گروه سني  ٢٥-٢٢سال و  ٢١-١٨سال ) (%٣٠/٨و

ايﻦ پرسشنامه فرم اصﻼح شده مقياس انگيزش يادگيري )تحصيلي(

كمتريﻦ درصد ) (١/٧در گروه سني  ٢٢-٢٦سال بودند .بر حسب

 Harterو  (١٨) Jacksonو  Lapperو همكاران ) (١٩است كه در

وضعيت سكونت  %٧١/٨نمونههاي مورد پژوهش غير بومي و %٢٨/٣

ايران به وسيله محمود بحراني ترجمه شده و روايي سازه و پايايي آن

بومي بودهاند.

در ويرايش فارسي محاسبه و تأييد گرديده است .به طوريكه روايي

ميانگيﻦ نمره كل نمونهها در بعد انگيزش دروني در يك مقياس ٥

سازه دو عامل انگيزه دروني و بيروني را نشان داده و پايايي آن با روش

درجهاي برابر  ٣/١٦با انحراف معيار  ٠/٤٨بود .ميانگيﻦ نمره

آﻟﻔاي كرونباخ و بازآزمايي در عامل انگيزه دروني به ترتيب  ٠/٨٥و

دانشجويان مذكر در بعد انگيزش دروني ) (٣/٠±٢١/٤٧و بيروني

 ٠/٨٦و عامل انگيزه بيروني  ٠/٦٩و  ٠/٧٢برآورد شده است ) .(٢٠ايﻦ

) (٢/٩٧±٠/٤٣باﻻتر از دانشجويان مونﺚ ) (٣/١١±٠/٤١و

پرسشنامه كه مشتمل بر  ٣٣عبارت كه با طيﻒ  ٥درجهاي مقياس

) (٢/٠±٦٧/٤٩بود كه ايﻦ تﻔاوت از نﻈر آماري فقط در مورد انگيزش

ﻟيكرت طراحي شده است كه  ١٧سﺆال براي انگيزش دروني و ١٦

بيروني معنيدار بود ) .(P<٠/٠٥ضمنا تﻔاوت نمره كل انگيزش دروني و

سﺆال براي انگيزش بيروني در نﻈر گرفته شدهاند كه شش خرده

بيروني ) (٢/٠±٨١/٤٤ ،٣/٠±١٦/٤٨بر حسب جنﺲ از نﻈر آماري

مقياس براي سنجش وجود دارد .ابعاد انگيزش دروني شامل :چاﻟش

تﻔاوت داشت ) .(P=٠/٠٠١در كليه وروديها نمره بعد انگيزش دروني

انگيز بودن مساﺋل درسي ،ترجيح كار آسان ،تمركز بركنجكاوي و تمايل

بيشتر از نمره بعد انگيزش بيروني بود كه ايﻦ تﻔاوت در وروديها

به تسلط مستقﻼنه كه ايﻦ ابعاد در تجزيه و تحليل بنا به پيشنهاد ساير

متﻔاوت معنيدار نبود .تﻔاوت ميانگيﻦ نمره بعد انگيزش دروني بر حسب

محققيﻦ تﻔكيك نشده است ) .(٢٠ابعاد انگيزش بيروني شامل تمركز بر

سال ورودي دانشجويان تﻔاوت آماري معنيدار نبود .ضمناً ميانگيﻦ

خوشايندي استاد و كسب نمره خوب و وابستگي به ﻗضاوت استاد است

نمره بعد انگيزش بيروني نيز در وروديهاي متﻔاوت داراي تﻔاوت

كه پﺲ از جمﻊ آوري داده ها با پرسشنامه مذكور ،ميانگيﻦ نمره در بعد

آماري معنيداري نبود .ميانگيﻦ نمره بعد انگيزش دروني در متأهليﻦ

انگيزش دروني ،بيروني و كل در يك مقياس  ٥درجهاي ﻟيكرت

) (٣/٣١±٠/٥١باﻻتر از مجرديﻦ ) (٣/١٢±٠/٤٧بود كه تﻔاوت آن از

محاسبه شد .نمره دهي سﺆاﻻت از ١تا  ٥ميباشد و سپﺲ ميانگيﻦ

نﻈر آماري معنيدار نبود ) .(P=٠/١١در بعد انگيزش بيروني نمره

پاسﺦها در هر حيﻄه محاسبه شد .نمره باﻻتر نشانگر انگيزش در آن

مجرديﻦ ) (٢/٧٩±٠/٤٧با اختﻼف كمي بيشتر از متأهليﻦ ٢/٧٨±٠/٣٨

حوزه است متغيرهاي جمعيت شناختي بومي )ساكﻦ شهر رفسنجان(،

بود كه ايﻦ تﻔاوت نيز معنيدار نبود ).(P=٠/٨٩
٥٢
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يادگيري افزايش داد .ﻟذا ايﻦ مﻄاﻟعه با هدف تعييﻦ عوامل مﺆثر بر

پيشرفت تحصيلي )معدل دروس گذرانده شده( ،سﻦ ،جنﺲ و وضعيت

)دوره  ،٣١شماره  ،١بهار (١٣٩٧

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
ميانگيﻦ نمره انگيزش دروني در افراد بومي ) (٣/٠٤±٠/٥١و غير

بومي باﻻتر از دانشجويان غير بومي بود وﻟي در خرده مقياس ترجيح

بومي ) (٣/١٢±٠/٤٧بيشتر از ميانگيﻦ نمره انگيزش بيروني آنان

كار آسان ميانگيﻦ نمره ايﻦ بعد در دانشجويان غير بومي بيشتر بود.

) (٢/٧٨±٠/٤ ،٢/٨±٠/٤بود به طوري كه آزمون آماري تﻔاوت معنيدار

آزمون آماري تﻔاوت معنيدار آماري را در خرده مقياسهاي انگيزش

را در نمره ابعاد انگيزش يادگيري بر حسب وضعيت سكونت فقط در ا

يادگيري بيروني بر حسب وضعيت سكونت نشان نداد.

مربوط به خرده مقياسهاي وابستگي به ﻗضاوت استاد و ترجيح كار

متﻔاوت است ) .(P=٠/٠١تﻔاوت ميانگيﻦ نمرات خرده مقياسهاي

آسان بود و كمتريﻦ ميزان انگيزش بيروني در متأهليﻦ و مجرديﻦ

وابستگي به ﻗضاوت استاد و خوشايندي استاد وكسب نمره خوب در

مربوط به خرده مقياس خوشايندي استاد با كسب نمره خوب بود.

ورودي هاي سال هاي متﻔاوت از نﻈر آماري معنيدار نيست

آمارهاي مربوط به ايﻦ متغير در جدول  ١آورده شده است.

).(P=٠/٣٧

نتايج جدول  ١آزمون آماري تﻔاوت معنيداري بيﻦ وضعيت تأهل و

همبستگي منﻔي بسيار ضعيﻒ بيﻦ بعد انگيزش دروني و بيروني

نمره خرده مقياسهاي وابستگي به ﻗضاوت استاد ،ترجيح كار آسان را

است كه در جدول  ٤بيان شده است و از نﻈر آزمون آماري معنيدار

نشان ميدهد .ضمنا نمره خرده مقياسهاي ترجيح كار آسان و

نميباشد ) .(P=٠/٤وﻟي در همبستگي بيﻦ خرده مقياسهاي بعد

خوشايندي استاد با كسب نمره خوب در مجرديﻦ بيشتر از متأهليﻦ و در

انگيزش بيروني با يكديگر مثبت و معنيدار است ).(P=٠/٠٠١

خرده مقياس وابستگي به ﻗضاوت استاد بر عكﺲ است.

همبستگي بيﻦ بعد انگيزش دروني با پاره مقياسهاي تمركز بر
خوشايندي استاد و ترجيح كار آسان معنيدار بود .كه در مورد اول

با توجه به نتايج جداول  ٢و  ،٣نمره خرده مقياسهاي وابستگي به

همبستگي مثبت ضعيﻒ و در مورد دوم همبستگي منﻔي و ضعيﻒ بود.

ﻗضاوت استاد و خوشايندي استاد با كسب نمره خوب در دانشجويان

جدول  -١ميانگين خرده مﻘياسهاي بعد انگيزش بيروني و دروني بر حسب وضعيت تأهل در دانشجويان دندانپزشكي
وضعيت
تأهل

ابعاد انگيزش بيروني

ترجيح كار اسان

كل

وابستگي بﻪ قضاوت استاد

)انحراف معيار  ±ميانگين(

)انحراف معيار  ±ميانگين(

متأهل

٣/٢٥ ± ٠/٥

٢/٥٢ ± ٠/٦

٢/٥٦ ± ٠/٤

٢/٧٨ ± ٠/٣٨

مجرد

٢/٩٢ ± ٠/٦

٢/٦٤ ± ٠/٦

٢/٨١ ± ٠/٣

٢/٧٩ ± ٠/٤٧

كل

٢/٩٨ ± ٠/٦

٢/٦٢ ± ٠/٦

٢/٧٦ ± ٠/٥

٢/٧٩ ± ٠/٤

P-value

٠/٠٢

٠/٤٦

٠/٠٥

٠/٨٩

)انحراف معيار  ±ميانگين(

خوشايندي استاد با كسب نمره خوب

)انحراف معيار  ±ميانگين(

جدول  -٢ميانگين خرده مﻘياسهاي بعد انگيزش بيروني بر حسب وضعيت سكونت دانشجويان دندانپزشكي
خرده مﻘياس
انگيزش بيروني

وضعيت سكونت

بومي
غير بومي
كل
ANOVA

فراواني

٣٤
٨٦
١٢٠

ترجيح كار آسان

كل
)انحراف معيار  ±ميانگين(

٢/٨ ± ٠/٤
٢/٧٨ ± ٠/٤
٢/٧٨٩ ± ٠/٤
F=٠/١
DF=١١٨
P=٠/٨٥

وابستگي بﻪ قضاوت استاد

خوشايندي استاد و كسب نمره خوب

)انحراف معيار  ±ميانگين(

)انحراف معيار  ±ميانگين(

)انحراف معيار  ±ميانگين(

٢/٩٩ ± ٠/٩٦
٢/٩٨ ± ٠/٦
٢/٩٨ ± ٠/٦
F=٠/١
DF=١١٨
P=٠/٩

٢ /٧ ± ٠ /٥
٢/٥٨ ± ٠/٧
٢/٦٢ ± ٠/٦
F=٠/٧
DF=١
P=٠/٣

٢/٧١ ± ٠/٤
٢/٧٩ ± ٠/٧
٢/٧٦ ± ٠/٦
F=٠/٥
DF=١
P=٠/٤

٥٣
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فراد بومي را نشان داد ) .(P=٠/٠٠٢باﻻتريﻦ ميانگيﻦ در مجرديﻦ

تﻔاوت نمرات خرده مقياس ترجيح كار آسان در گروهاي تحصيلي

حميد بخشي و همكاران

بررسي عوامل موثر انگيزش يادگيري از ديدگاه دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

جدول  -٣همبستگي نمرات ابعاد انگيزش يادگيري و خرده مﻘياس هاي بعد بيروني بر حسب معدل كل دانشجويان بﻪ عنوان شاخص پيشرفت تحصيلي

متغير

بعد انگيزش و پاره
مﻘياس

-٠/٧٣

٠/٦٣

-٠/١٠٧

٠/٥١

٠/٥

٠/٢٩

استاد

و كسب نمره خوب

٠/١٦٤

-٠/٠٥

٠/٠٩

٠/١٠

٠/٦٢

٠/٣٧

جدول  -٤همبستگي نمرات ابعاد انگيزش يادگيري و خرده مﻘياسهاي انگيزش بيروني نسبت بﻪ يكديگر

ابعاد

وابستگي بﻪ قضاوت

تمركز بر خوشايندي معلﻢ و

پاره مﻘياس

معلﻢ
r=٠/٢٤
P=٠/٠٠٧

كسب نمره خوب
r=٠/١٩١
P=٠/٠٠٣
r=٠/٥٣
P=٠/٠٠١

r=٠/٢٤
P=٠/٠٠٠٧

-

r =٠/٥٣

r=٠/١٩

P=٠/٠٠١

P=٠/٠٣

r= -٠/٢٥

r=٠/٣٥

P=٠/٥٠٠

P=٠/٠٠١

r=٠/٨٢

r=٠/٦٤

P=٠/٠٠١

P=٠/٠٠١

r=٠/٧٤

r=٠/٣

P=٠/٠٠١

P=٠/٠٠١

r= -٠/٢٤
P=٠/٠٠٨
r=٠/٧٥
P=٠/٠٠١
r=٠/٣٤
P=٠/٠٠١

بحﺚ و نتيجﻪگيري

ترجيح كار آسان

دروني

بيروني

r=٠/٣٥

r=٠/٦٤

r=٠/٧٤

P=٠/٠٠٥

P=٠/٠٠١

P=٠/٠٠١

r= -٠/٢٥

r=٠/٨٢

r=٠/٣٢

P=٠/٠٠٥

P=٠/٠٠١

P=٠/٠٠

r= -٠/٢٤

r=٠/٧٥

r=٠/٧٤

P=٠/٠٠٨

P=٠/٠٠١

P=٠/٠٠١

r=٠/٦٤

r=٠/٢٤

P=٠/٤

P=٠/٠٠١

r= -٠/٠٦٤
P=٠/٤
r=٠/٦٣
P=٠/٠٠١

r=٠/٦٣
P=٠/٠٠١

r=٠/٦٣
P=٠/٠٠١

-

نشان دادند كه ميانگيﻦ نمره انگيزش ايﻦ دانشجويان  ٢٥/٦٨و در

با توجه به اهميت انگيزش يادگيري در پيشرفت تحصيلي

پاييﻦ تريﻦ ميزان گزارش نمودهاند .نتايج ايﻦ بررسي با نتايج تحقيقات

دانشجويان ،مﻄاﻟعه حاضر به منﻈور اطﻼع از عوامل انگيزشي از ديدگاه

 Yosefiو همكاران ) (١و ) (٣/٦٥±٠/٢٨همخواني نداشت .نتايج

دانشجويان دندانپزشكي رفسنجان طراحي گرديد .در مجموع نتايج

بررسيها نشان دادهاند كه انگيزه پيشرفت ميتواند يادگيري را تسهيل

بيانگر آن بود كه ميانگيﻦ نمره انگيزش تحصيلي دانشجويان

كند ) .(٢٢افرادي كه انگيزه پيشرفت زيادي دارند با كوشش و جديت

دندانپزشكي در حد متوسط بود .به عبارت ديگر در يك طيﻒ پنج

بيشتري به تحصيل ميپردازند و به عبارتي بيﻦ نمرههاي انگيزه و

گزينهاي ميانگيﻦ نمره كل انگيزش يادگيري نمونهها  ٢/٩٨±٠/٣بود

نمرههاي درس همبستگي مثبتي وجود دارد ) .(٢٠با توجه به نحوه

كه گوياي آن است كه شور و شوق تحصيل و كسب دانش مربوطه در

پذيرش دانشجو و تﻔاوتهاي فردي و موﻗعيت و محيط آموزشي ايﻦ

دانشجويان در حد مياني و متوسط ايﻦ مقياس است .بررسي نتايج

تﻔاوتها گر چه طبيعي به نﻈر ميرسند وﻟي تامل مديران آموزشي

 Rohiو همكاران ) (٢در دانشجويان دانشگاه پزشكي گلستان نشان داد

دانشگاه درايﻦ خصوص و بررسي علل پاييﻦ بودن انگيزش ضروري

كه انگيزه %٤٦از دانشجويان در حد متوسط و  %٥٣/١بيشتر از حد

است.

متوسط بوده است .در بررسي راهبردهاي مﻄاﻟعه و يادگيري دانشجويان

در ايﻦ بررسي ميانگيﻦ بعد انگيزش دروني )(٣/١٦±٠/٤

مامايي مشهد توسط  Tafazzoliو (٢١) (١٣٨١) Khadivzadeh

دانشجويان بيشتر از ميانگيﻦ بعد انگيزش بيروني ) (٢/٧٩±٠/٤آنان بود
٥٤
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ضريب
پيشرفت تحصيلي
همبستگي پيرسون
)معدل(
سﻄح معنيداري

وابستگي بﻪ قضاوت

تمركز بر خوشايندي استاد

ترجيح كار آسان

دروني

بيروني

كل
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دو بعد در ايﻦ بررسي گواه جهت گيريهاي انگيزش در برابر

عمومي نسبت ميدهند Taheri .و  (٢٧) Fayaziدر بررسي عوامل

جهت گيريهاي اطﻼعاتي است Harter .و  (١٩٧٥) (١٨) Jacksonو

انگيزش دانش آموزان پيش دانشگاهي ،نشان دادند نمره كل مقياس

 Lapperو همكاران ) (١٩٨٠) (١٩را مبني بر اينكه انگيزش دروني از

انگيزش و عوامل خانوادگي و فردي دانشآموزان دختر بيشتر از پسران

سﻄح عﻼﻗه و فعاﻟيت در يك تكليﻒ استنباط ميشود و پاداشهاي

بود Yosefi .و همكاران ) (١در بررسي رابﻄه انگيزش تحصيلي با

ملموس آن را تضعيﻒ ميكنند ،را نقد مينمايد و معتقد است ميتوان

پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشكي نشان داد كه پسران از انگيزه،

موﻗعيتهايي را تصور كرد كه انگيزش دروني و پاداشهاي خارجي در

ﻻ
كوشش و رﻗابت جويي باﻻتري بر خوردارند .دﻟيل ايﻦ تﻔاوت احتما ً

آن تشريك مساعي داشته باشند .بر طبق مدل هارتر فراگير تلويحا يك

ميتواند مربوط به انگيزه مسئوﻟيتهاي زندگي و تمايل به موفقيت

نﻈام خود پاداشي را توسعه ميدهد كه رفتار ﻗبلي تنﻈيم شده از بيرون

شغلي مردان در راه پيشرو ،مربوط باشد.

را به رفتار تنﻈيم شده دروني تغير ميدهد .ايﻦ يعني عﻼﻗه نه

در ميانگيﻦهاي ابعاد انگيزش در دانشجويان دندانپزشكي بر حسب

پيشبيني پاداش به عنوان مشوق انجام كار ،كﻔايت شخصي است ،نه

سال ورود ،تأهل و وضعيت سكونت تﻔاوت آماري ديده نشد و تقريب ًا

برانگيختگي خارجي ) .(١٨ايﻦ تﻔاوت و همبستگي منﻔي با نتايج

ميانگيﻦ نمره انگيزش در همه دانشجويان همسان بود .چنيﻦ بر ميآيد

بررسيهاي  Ginsburgو  ،(٢٣) Bronsteinهمسو است .در امر

كه در بيﻦ دانشجويان سﻄوح علوم پايه و باﻟيني ،مجرد و متأهل ،بومي

آموزش اهميت انگيزش دروني هميشه از انگيزش بيروني بيشتر است

و غير بومي ،مشوقهاي يادگيري تﻔاوتي نداشته و عوامل ،نقش

وايﻦ امر نشانگر عﻼﻗه و مشوقهاي دروني فراگيران در دستيابي به

انگيزشي مشابه براي دانشجويان دورههاي تحصيلي مختلﻒ را دارا

اهدافشان است .وﻟي ﻻزم است مسئوﻟيﻦ با اجراي برنامههاي آموزشي

هستند.
معيار پيشرفت تحصيلي )معدل( با نمره بعد انگيزش بيروني داراي

مناسب براي ارتقاء انگيزش دروني و بيروني دانشجويان در دانشكده

همبستگي منﻔي و با نمره بعد انگيزش دروني همبستگي مثبت داشت

)اساتيد و دانشجويان( برنامهريزي نمايد.
جنسيت از عوامل تعييﻦكننده انگيزش تحصيلي به حساب ميآيد.

كه از نﻈر آماري معنيدار نبود .معيار پيشرفت تحصيلي دانشجويان با

ميانگيﻦ ابعاد انگيزش ،انگيزش دروني و بيروني در دانشجويان مذكر

خرده مقياس تمركز بر خوشايندي معلم و كسب نمره خوب بعد

باﻻتر از دانشجويان مﺆنﺚ بود كه در كل و بعد بيروني ايﻦ تﻔاوت بر

انگيزش بيروني داراي همبستگي مثبت بود و در مورد ساير خرده

حسب جنسيت معني دار بود .بحراني نشان داد كه دختران نسبت به

مقياسها بعد انگيزش بيروني ،همبستگي منﻔي بود .وﻟي از نﻈر آماري

پسران از ميزان انگيزش باﻻتري برخوردارند و از ﻟحاظ معدل نمرات

ايﻦ همبستگيها معنيدار نبودند .در مﻄاﻟعه  Firouzniaو همكاران

درس نيز برتري معنيداري را نسبت به پسران دارند ) .(٢٠در هميﻦ

) (٢٨انگيزش تحصيلي با معدل علوم پايه و همچنيﻦ معدل كل باﻟيني

راستا  Rogersو همكاران ) (٢٤در مﻄاﻟعه تﻔاوتهاي جنسيتي در

ارتباط مستقيم و معنيدار داشت .به عﻼوه ،بيﻦ سه مﺆﻟﻔه رﻗابتجويي،

سبكهاي انگيزش دانش آموزان متوسﻄه انگليﺲ ابراز ميدارند كه

كوشش و عﻼﻗه اجتماعي با معدل كل باﻟيني و علوم پايه ،همبستگي

دختران بيشتر به يادگيري توجه دارند و سعي ميكنند فهم خود را از

مثبت ديده شد وﻟي مﺆﻟﻔه ﻗدرت اجتماعي ،تنها با معدل كل باﻟيني

كاري كه انجام ميدهند توسعه دهند و از سوي ديگر پسران به ايﻦ

آزمودنيها همبستگي مثبت داشت .با وجود آنكه بعضي از دانشجويان

جنبه تمايل دارند كه بيشتر از ديگران به نﻈر بيايند(٢٥) Waitley .

به طور طبيعي به يادگيري عﻼﻗهمند هستند ،اما بسياري از دانشجويان

معتقد است دختران بيشتر عوامل دروني ،با ثبات و عمومي را براي

را بايد نسبت به يادگيري ترغيب و تشويق نمود .يادگيري مﺆثر

شكست ايشان بر ميگزينند Dweck .و  (٢٦) Gilliardدر توجيه ايﻦ

دركﻼس بستگي به ﻗابليت و توانايي استاد در تحريك و تحريض به

نتيجه معتقدند كه احتماﻻً تﻔاوت در شيوه اسنادي دانش آموزان دختر و

درس و بحﺚ دارد .در هر حال اشتياق و انگيزهاي كه دانشجويان را به

پسر در هنگام مواجه با شكست به رفتار معلميﻦ آنها بستگي دارد.

كﻼس ميآورد ،كامﻼً تحت تأثير مساﺋل كﻼسي و آنچه در كﻼس رخ
٥٥
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و ايﻦ تﻔاوت از نﻈر آماري معنيدار بود و از طرفي همبستگي منﻔي ايﻦ

معموﻻً معلميﻦ عملكرد ناموفق دختران را به عوامل دروني با ثبات و

بررسي عوامل موثر انگيزش يادگيري از ديدگاه دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
ميدهد خواهد بود .براي ترغيب دانشجويان به كار و يادگيري ،عوامل

حميد بخشي و همكاران

با توجه به اهميت و نقش انگيزش در رشد و پيشرفت تحصيلي،
مديران و مسئوﻻن آموزشي بايد براي تقويت انگيزش دانشجويان

مختلﻔي مﺆثرهستند.
پافشاري بر انجام تكاﻟيﻒ دشوار ،سخت كوشي يا كوشش در جهت

مهارت كافي داشته باشند و با راهبردهاي انگيزشي ،با دانشجويان

يادگيري در حد تسلط و انتخاب تكاﻟيﻔي كه به تﻼش نياز دارد .بنابرايﻦ

تعامل نمايند در برنامه پيشگيري از بروز مشكﻼت دانشجويان و

انگيزش پيشرفت تحصيلي ،يا به عبارتي انگيزش دروني ،يك حاﻟت

افزايش بهرهوري و تربيت فارغ تحصيﻼن كار آمد و با انگيزه ،موفق

روانشناختي است و هنگامي حاصل ميشود كه انسان خود را داراي

خواهند شد.
عوامل انگيزش بر پيشرفت تحصيلي تأثير مهمي دارند و از آنجا كه

كﻔايت ﻻزم و خودمختاري ادراك بداند ).(٩
نﻈام آموزش دندانپزشكي به دﻟيل نياز كشور ،بي وﻗﻔه به تربيت

پيشرفت تحصيلي دانشجويان دندانپزشكي با سﻼمت جامعه ارتباط دارد

دانشجو ادامه ميدهد و منتﻈر ايجاد انگيزه و تمايل در فراگيران

ﻻزم است مسئوﻻن دانشگاهها در خصوص پاييﻦ بودن ميزان انگيزش

نميماند .ايﻦ نﻈامهاي آموزشي هستند كه بايد بر تﻼش خود افزوده،

كلي ،دروني و بيروني دانشجويان همانند ايﻦ دانشگاه ،به مﺆﻟﻔههاي

عﻼوه بر حﻔﻆ شرايط موجود ،شرايط آموزشي را ارتقاء بخشيده و بر

انگيزش توجه بيشتري كنند .بسياري از مشكﻼت آموزشي از پاييﻦ

مﺆﻟﻔههاي مرتبط يعني فراگير ،فرا دهنده و امكانات آموزشي ،تأثير

بودن ميزان انگيزش نشأت ميگيرد و در مقابل ،اگر افراد انگيزه باﻻيي

گذاشته و نيروي كار داناتر و ماهرتر به جامعه تحويل دهند .تصميم

داشته باشند بيترديد نﻈام آموزشي نيز از اثربخشي ،كارايي و در نتيجه

گيرندگان بخش آموزش ميتوانند با افزايش محركهاي انگيزش

بهرهوري باﻻتري بر خوردار خواهد بود.

دروني و بيروني در امر آموزش نسبت به افزايش ﻗدرت يادگيري

تشكر و قدرداني

دانشجويان اﻗدم نمايند كه بدون شك با توجه به افق بيست ساﻟه كشور
انجام هرگونه سرمايه گذاري در ايﻦ خصوص ﻗابل دفاع و موجه

منبﻊ ماﻟي پشتيباني كننده تحقيق كه برگرفته از پايان نامه شماره

ميباشد .همچنيﻦ به افراد عﻼﻗمند توصيه ميشود انگيزه تحصيلي را به

 ٣٣٣دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان ميباشد.

صورت مقايسهاي با ساير مراكز آموزش عاﻟي داخل و خارج يا با انجام

پژوهشگران بر خود ﻻزم ميدانند از تمامي افرادي كه امكان انجام ايﻦ

يك پژوهش مداخله اي در ايﻦ زمينه پيگيري نمايند.

پژوهش را فراهم نمودند ،صميمانه تشكر و ﻗدرداني نمايند.
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