مجله ی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی
سال هشتم ،شمارهی  ،3پاییز 69

ارتباط انگیزه پیشرفت با عملکرد تحصیلی در دانشجويان دانشکده پرستاري و مامايی دانشگاه
علوم پزشکی جنديشاپور اهواز در سال 3141-49
مالک فریدونی مقدم :عضو هیأت علمی ،گروه روانپرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان ،اصفهان ،ایران.
نفیسه باورصاد :پزشک عمومی ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
رومینا رضایی :دانشجوی کارشناسیارشد روانشناسی عمومی ،گروه روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
اهواز ،اهواز ،ایران.
*
بهمن چراغیان  :عضو هیأت علمی ،گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی
جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.

چكیده :عملکرد تحصیلی افراد متأثر از عوامل مختلفی است که یکی از این عوامل ،انگیزش پیشرفت میباشد .با
توجه به اهمیت انگیزش پیشرفت در فرایند یاددهی-یادگیری ،این تحقیق با هدف «بررسی ارتباط انگیزه پیشرفت با
عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز در سال -69
 ،»3363انجام گرفت .مطالعه حاضر از نوع مقطعی و توصیفی-تحلیلی میباشد .نمونه مورد پژوهش شامل کلیه
دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز در سال
تحصیلی  3363 -69بود و ابزار گرد آوری دادهها ،پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس بود .نتایج نشان داد که
میانگین نمرات کسب شده دانشجویان از سؤاالت پرسشنامه انگیزش پیشرفت؛  33/25با انحراف معیار  9/25بود.
همچنین ،ارتباط مستقیم و معناداری بین عملکرد تحصیلی و انگیزش پیشرفت وجود دارد ( .)P < 0.001اما بین
انگیزش پیشرفت ،سن و ترم تحصیلی ،ارتباط معکوس و معناداری وجود داشت ( .)P = 0.001به عالوه ،بین میانگین

نمرات انگیزش پیشرفت دانشجویان در رشته پرستاری ،مامایی و اتاق عمل ،تفاوت آماری معناداری مشاهده شد ( p
 .)< 0.001به طور کلی یافتههای این پژوهش نشان داد که انگیزش پیشرفت دانشجویان با عملکرد تحصیلی آنها
در ارتباط می باشد .با توجه به اهمیت پیشرفت تحصیلی در نظام های آموزشی ،و تأثیرپذیری آن از انگیزه افراد،
تعیین میزان انگیزش پیشرفت و ارائه راهکارهایی جهت ارتقای آن ،میتواند متضمن بهبود وضعیت تحصیلی فراگیران
در یک نظام آموزشی باشد.
واژگان کلیدی :انگیزه پیشرفت ،عملکرد تحصیلی ،پیشرفت تحصیلی ،دانشجویان پرستاری و مامایی.

*نویسندهی مسئول :عضو هیأت علمی ،گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی
جندیشاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
Email: cheraghian2000@yahoo.com
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مقدمه
بهبود و توسعه عملکرد تحصیلی فراگیران یکی از
اهداف اصلی مراکز آموزشی است ،زیرا که عملکرد
تحصیلی افراد اساس موفقیت و پیشرفت در هر مقطعی
محسوب میشود .عملکرد تحصیلی افراد متأثر از عوامل
مختلفی است که یکی از این عوامل ،انگیزش (انگیزه)
پیشرفت افراد میباشد (بیرنی و همکاران.)5009 ،
انگیزه پیشرفت یا نیاز به پیشرفت به صورت یک میل
یا عالقه به موقعیت کلی یا موفقیت در یک زمینهی
فعالیت خاص تعریف شده است (سیف)5005 ،
همچنین انگیزش پیشرفت به صورت تمایل شخصی
فرد برای انجام کاری مشخص و چالشزا در رسیدن به
هدف تعریف شده است (بیرنی و همکاران.)5009 ،
بر طبق نظریات ابتدایی انگیزش ،انگیزش به وسیله
ترکیبی از فاکتورهای موقعیتی و تفسیر شخصی افراد
از این موقعیتها تحت تأثیر قرار میگیرد .اما در
مطالعات اخیر عالقه زیادی در بین محققان برای
اندازهگیری انگیزش افراد به عنوان یک خصوصیت
منحصر به فرد به وجود آمده است ،به ویژه اندازهگیری
تفاوتهای فردی افراد در زمینه انگیزش پیشرفت
توجهات زیادی را به خود معطوف کرده است ،چرا که
این عامل با عملکرد تحصیلی و کاری افراد مرتبط است
(بیرنی و همکاران.)5009 ،
مسأله انگیزش فراگیران در امر آموزش و تأثیر آن روی
عملکرد تحصیلی افراد یکی از جنبههای مهم یادگیری
اثربخش محسوب میگردد ،زیرا به عقیده محققان
رویکرد یا واکنش یک دانشآموز یا فراگیر به امر
آموزش ،مشخصکننده میزان درگیری او با فرایند
آموزشی است و لذا باید در برنامهریزیهای آموزشی به
آن توجه ویژهای شود (تال .)5002 ،به عالوه انگیزش
پیشرفت به عنوان یکی از پیشگوییکنندههای
موفقیت شغلی و تحصیلی محسوب میگردد .با این
وجود مطالعات مروری اخیر نشان داده است که ارتباط
بین انگیزش پیشرفت و بسیاری از ساختارهای کلیدی
(مانند یادگیری ،تطابق و عملکرد) همچنان نامشخص
و مبهم باقی مانده است به گونهای که در برخی موارد
مثل ارتباط بین انگیزش پیشرفت و سن ،نتایج موجود
به طور مشخصی متناقض هستند .به عقیده محققان

یکی از علتهای این امر میتواند به دلیل مفهوم
پردازیها و تعاریف متعدد از انگیزش پیشرفت و نیز
ابزارهای متنوع مورد بررسی برای ارزیابی این سازه
باشد (وو و همکاران .)5002 ،پژوهشهای انجام شده
در این زمینه بیانگر این است که افراد از لحاظ انگیزه
پیشرفت با یکدیگر متفاوتند .پژوهشها همچنین
بیانگر این است که در اغلب موارد افراد دارای انگیزه
پیشرفت زیاد در انجام کارها و از جمله یادگیری ،نسبت
به افرادی که انگیزه پیشرفت پایینی دارند ،موفقتر می-
باشند (بیرنی و همکاران ،5009 ،سیف .)5005 ،سیف
( )3330با استناد به مطالعه کیت و کول مینویسد:
یکی از مهمترین عواملی که با میزان یادگیری دانش-
آموزان ارتباط دارد ،انگیزش برای یادگیری بوده و
دانشآموزانی که انگیزش تحصیلی سطح باالیی دارند،
فعالیتهای تحصیلی بیشتری را میپذیرند ،تکالیف
درسی بیشتری را انجام میدهند و در نتیجه موفقیت
بیشتری کسب میکنند (سیف.)5005 ،
زینزن ( )5009( )Zenzenنیز معتقد است موفقیت
به میزان زیادی وابسته به انگیزش پیشرفت یا نیاز به
پیشرفت در افراد میباشد .وی با استناد به نظریه
اتکینسون مینویسد؛ افرادی که انگیزش زیادی برای
پیشرفت دارند ،در میزان موفقیت تحصیلی تداوم و
عملکرد بهتری نیز دارند (زینزن .)5009 ،همچنین
مطالعات نشان داده است ،افرادی که انگیزش پیشرفت
باالتری دارند نسبت به افرادی که از این سطح انگیزش
برخوردار نیستند ،عملکرد تحصیلی بهتری دارند
(زینزن ،5009 ،مکایوان و گلدنبرگ .)3666 ،به
طورکلی تحقیقات نشان داده فراگیرانی که انگیزش
پیشرفت باالیی دارند ،از عملکرد تحصیلی مناسبی نیز
برخوردارند .برعکس ،دانشآموزان با انگیزش پایین،
عملکرد تحصیلی مناسبی ندارند .با این وجود انگیزش
افراد پیشرفت را تضمین نمیکند و به طور مشابه،
پیشرفت تحصیلی نیز میزان انگیزش افراد را منعکس
نمیکند (زینزن .)5009 ،اما اولین گام در جهت کمک
به پیشبرد انگیزش تحصیلی در فراگیران ،شناسایی
سطوح انگیزش آنها میباشد تا بتوان مطابق با آن
برنامهریزیهای متناسب با نیاز فراگیران را انجام داد و
در جامعهی دانشجویان نیز به عنوان نیروهای اصلی
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چراغیان و همكاران

بازار کار در آینده ،شناسایی این پدیده میتواند در
پیشبرد اهداف آموزشی ،مؤثر باشد.
دانشگگگاه و مراکز آموزش عالی از جمله مراکز مهم در
آمادهسازی افراد برای کسب مهارتها و شایستگیهای
الزم برای ورود به محیط های شگگگغلی و حر فهای
میباشگگگند و از این منظر ،توانایی این مراکز در کمک
به افراد برای دسگگگتیابی هر چه بهتر و کاملتر به این
شگگایسگگتگیها ،حیاتی اسگگت .در حال حاضگگر ،یکی از
عوامل اصگگلی نشگگاندهندهی دسگگتیابی فراگیران به
مهارتهای حرفهای مورد نیاز آنها ،عملکرد تحصگگگیلی
ا ست .بر این ا ساس ،از جمله مهمترین نگرانی های
دستاندرکاران و ذینفعان آموزشهای عالی ،پیشرفت
تحصگگیلی و جلوگیری از افت تحصگگیلی اسگگت که بر
ا ساس مطالعات متعدد تأثیر به سزایی در سرنو شت
فرد داشگگته و همچنین هزینه گزافی به خانواده و
جگگامعگگه تحمیگگل می کنگگد .در ایران ،این امر از
مهمترین مشکالت کنونی نظام آموزشی است که هر
سگگاله دهها میلیارد ریال از بودجه کشگگور را هدر
میدهد و نیروهای بالقوه و سگگرمایههای جامعه که
همان نیروی انسانی است ،بی ثمر میماند (تمناییفر
و گندمی .)5033 ،این در حالی است که در رشتههایی
مانند پر ستاری و مامایی که با م سأله سالمتی و جان
ان سان ها سروکار دارند ،پی شرفت تح صیلی و ک سب
شگگگایسگگگتگی های حرفهای مورد ن یاز ،از اهم یت دو
چندانی برخوردار ا ست و الزم ا ست که تا حد امکان،
کلیه عوامل مرتبط با پیشگگگرفت تحصگگگیلی و کسگگب
صالحیت حرفهای در آنها مورد بررسی قرار گیرد و در
این راسگگتا ،داشگگتن انگیزه و انگیزه پیشگگرفت میتواند
نقش مؤثری ای فا ن ما ید .همچنین ،از آن جایی که
شرط مهم برای رشد و شکوفایی هر جامعهای وجود
افراد آگاه ،کارآمد و خالق اسگگگت ،لذا پرورش و
تقو یت انگیزه پیشگگگر فت سگگگ بب ای جاد انرژی و
جهتدهی منا سب رفتار ،عالیق و نیازهای افراد در
راستای اهداف ارزشمند و معین می شود (تمناییفر و
گندمی ،5033 ،صمدی.)5003 ،
بنابراین با توجه به موارد ذکر شده و نیز با توجه به
اهمیت انگیزش پیشرفت در فرایند یاددهی -یادگیری،
و از آنجاییکه مطالعات بسیار محدودی در ارتباط با
انگیزش پیشرفت و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی ،به
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ویژه در دانشجویان دانشکدههای پرستاری و مامایی
کشور ،انجام شده ،این تحقیق با هدف «تعیین انگیزه
پیشرفت و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در دانشجویان
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی
جندیشاپور اهواز در سال  ،»3363-69انجام گرفت.

مواد و روشها
مطالعه حاضر از نوع مقطعی و توصیفی-تحلیلی
است که با هدف بررسی وضعیت انگیزه پیشرفت و
ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در دانشجویان انجام شد.
جامعهی پژوهش شامل کلیه دانشجویان مشغول به
تحصیل در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم
پزشکی جندیشاپور اهواز در سال تحصیلی -69
 3363بوده و نمونه پژوهش برابر جامعهی پژوهشی
بوده که بر اساس تمایل به شرکت در مطالعه و
پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه ،به صورت سرشماری،
انتخاب شدند.
ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش ،پرسشنامهای
مشتمل بر دو قسمت بود :الف) پرسشنامه ویژگیهای
دموگرافیک
و معدل تح صیلی دان شجویان که حاوی  2سؤال بود.
وضعیت تحصیلی یا معدل کل دانشجویان با پرسش از
آنها مشگگگخص میشگگگد و با توجه به اینکه آموزش
دان شکده در شروع هر ترم تح صیلی کارنامه تح صیلی
دانشجویان را که حاوی معدل کل آنها نیز میباشد در
اختیار دانشگگجویان قرار میدهد ،لذا شگگرکتکنندگان
در مطالعه مشگگکلی برای پاسگگخگویی به این سگگؤال
ندارند و برای آن دسگگته از دانشگگجویانی که به دالیلی
مثل گم کردن کارنامه خود قادر به یادآوری و ثبت
معدل کل خود نبودند بعد از ک سب موافقت دان شجو،
با مراجعه به واحد آموزش معدل کل دانشگگگجو ثبت
گردید .ب) پرسگگگشگگگنامه انگیزه پیشگگگرفت هرمنس:
پرسگگشهای این پرسگگشگگنامه به صگگورت  56جملهای
ناقص ب یان شگگگگدها ند که در پی جم لهی نات مام،
پاسگگ های  9گزینهای در مقیاس لیکرت ارائه شگگده
است .بر حسب اینکه شدت انگیزه پیشرفت از زیاد به
کم یا کم به زیاد باشگگگد ،به هر گزینه نمرهای تعلق
میگیرد .نحوهی نمرهدهی تعدادی از سگگؤاالت از  3تا
 9و تعدادی دیگر بالعکس بود که در مجموع ،نمرات
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باالتر بیانگر انگیزه پیشگگرفت بیشگگتر در دانشگگجویان
است .دامنه تغییرات نمرات پرسشنامه از  56تا 339
میباشگگد .هرمنس ( )3620برای محاسگگبه اعتبار ،از
اعتباریابی محتوا که اسگگگاس آن را پژوهش های قبلی
دربارهی انگیزه پی شرفت ت شکیل میداد ،ا ستفاده کرد
و ضگگگریب همبسگگگتگی هر پرسگگگش را با رفتارهای
پیشگگگرفتگرا محاسگگگبه نمود که ضگگگرایب به ترتیب
پرسگگگشهای پرسگگگشگگگنامه ،از دامنهی  %22تا %30
میبا شد .در ایران ،ا سودی ( )3326برای محا سبهی
پایایی این پرسگگشگگنامه از دو روش آزمون کرونبا و
بازآز مایی اسگگگت فاده کرد که به ترت یب  %39و %35
بهدسگگت آمد .همچنین این پرسگگشگگنامه در دانشگگکده
علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
تو سط شکر شکن و دیگران ( )3333ترجمه و تعیین
روایی و پایایی شده است (اکبری.)5002 ،
پس از این مرحله ،پژوهشگران با مراجعه به جمعیت
مورد مطالعه و با توضیح هدف از انجام پژوهش و نیز
اطمینان به واحدهای مورد مطالعه در خصوص
محرمانه بودن اطالعات و نیز اختیاری بودن شرکت در
مطالعه پرسشنامههای بدون نام را در بین آنها توزیع
نموده و سپس اطالعات گردآوری شده را وارد کامپیوتر
نموده و مراحل تجزیه و تحلیل روی آنها انجام گرفت.
جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی
شامل جداول توزیع فراوانی ،نمودار و شاخصهای
تمایل مرکزی و پراکندگی استفاده شد و سپس با
استفاده از آزمونهای کای دو t-test ،و آنالیز واریانس
یکطرفه و ضریب همبستگی پیرسون ،رابطه بین
متغیرهای مورد مطالعه بررسی شد .انجام آنالیز با
استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  53صورت
گرفت و سطح معناداری کلیه آزمونهای فوق برابر
 0/02در نظر گرفته شد.
یافتهها
از مجموع  935دانشجوی بررسی شده ،تعداد 233
نفر ( 26درصد) دختر و  395نفر ( 53درصد) پسر
بودند .میانگین سنی  53/2و انحراف معیار آن 5/33
سال بود .حداقل سن این دانشجویان  32و حداکثر 36
سال بود 902 .نفر ( 36/9درصد) مجرد و بقیه متأهل
بودند .از مجموع دانشجویان بررسی شده  93/2درصد،

دانشجوی رشته پرستاری ،و بقیه آنها مامایی و اتاق
عمل بودند (جدول شماره .)3
جدول شماره  :3فراوانی دانشجويان شرکت کننده در مطالعه
به تفکیک رشته تحصیلی

رشته

فراوانی

درصد

پرستاري

911

31/5

مامايی

341

72/4

اتاق عمل

54

8/ 2

مجموع

387

311

میانگین معدل تحصیلی دانشجویان ،به عنوان شاخص
وضعیت عملکرد در این مطالعه 39/29 ،با انحراف معیار
 3/93بود.
از نظر انگیزش پیشرفت ،یافتههای این مطالعه نشان
داد که میانگین نمرات کسب شدهی دانشجویان از
سؤاالت پرسشنامه انگیزش پیشرفت؛  33/25با انحراف
معیار  9/25میباشد که حداقل نمرات  93و حداکثر،
 66بوده است.
ارتباط بین انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی
دانشجویان در این مطالعه ،با استفاده از آزمون
همبستگی پیرسون بررسی شد و نتایج نشان داد که
ارتباط مستقیم و معناداری بین عملکرد تحصیلی و
انگیزش پیشرفت وجود دارد ( < r= 0.21, P
 )0.001بدین مفهوم که بهطور کلی با افزایش نمره
انگیزش پیشرفت دانشجویان ،معدل آنان نیز بیشتر
است به گونهای که به ازای هر نمره افزایش در انگیزش
پیشرفت ،بهطور متوسط حدود  ./53نمره به معدل
درسی آنان افزوده شده است( .نمودار شماره .)3

نمودار شماره  :3ارتباط بین انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجويان

با اسگگگت فاده از آزمون آ نالیز وار یانس یکطر فه ،م یانگین
نمرات انگیزش پیشگگگرفت بین دانشگگگجویان سگگگه رشگگگته
تح صیلی پر ستاری ،مامایی و اتاق عمل مقای سه گردید که
این تفاوت از نظر آماری معنادار بودf= 14.9, df=2, ( .
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 .)p < 0.001ضگگگم نا نتی جه آزمون تعقیبی توکی
مشگگگخص نمود که م یانگین نمره انگیزه پیشگگگر فت
دان شجویان مامایی بهطور قابل مالحظهای از دو ر شته
تحصگگگیلی پرسگگگ تاری ) (p<0.001و ا تاق ع مل
) (p<0.001باالتر بود در حالی که م یانگین نمرات
دانشگگگجویان دو رشگگگته اخیر تفاوت آماری معناداری
نداشتند( (p=0.26) .نمودار شماره )5

333

دختر( 33/36 ،انحراف مع یار  )9/23بود که ت فاوت
آماری معناداری مشاهده نشد ).(p=0.088
همچنین ارتباط بین انگیزش پیشرفت و ترم تحصیلی
دانشگگگجویان در این مطالعه با اسگگگتفاده از ضگگگریب
همب ستگی پیر سون برر سی شد و نتایج ن شان داد که
ارتبگگاط معکوس و معن گاداری بین ترم تحصگگگیلی
دانشگگجویان و انگیزش پیشگگرفت وجود دارد ،یعنی با
افزایش ترم تحصگگیلی ،انگیزه پیشگگرفت کمتر میش گد
(.)r= -0.15, p< 0.001

بحث

نمودار شماره  :7مقايسه میانگین نمرات انگیزش پیشرفت بین
دانشجويان سه رشته تحصیلی پرستاري ،مامايی واتاق عمل

در این مطالعه ،همچنین ارتباط بین انگیزش پیشرفت
و سن دانشجویان با استفاده از آزمون همبستگی
پیرسون مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که
ارتباط معکوس و معناداری بین سن و انگیزش
پیشرفت وجود دارد ،یعنی با افزایش سن ،انگیزه
پیشرفت کمتر میشود ،که البته این همبستگی،
ضعیف میباشد (( )r= -0.13, P= 0.001نمودار
شماره .)3

نمودار شماره  :1ارتباط بین انگیزش پیشرفت و سن دانشجويان

به عالوه ،در این م طال عه با به کارگیری آزمون تی
م ستقل ،میانگین نمره و ضعیت انگیزش پی شرفت بین
دانشجویان دختر و پسر مقایسه شد و نتایج نشان داد
که میانگین نمره انگیزش پی شرفت دان شجویان پ سر،
( 39/39انحراف معیار  )2/22بوده و نمره دانشگگجویان

هدف نهایی هر سگگگیسگگگتم آموزشگگگی ،دسگگگتیابی
فراگیران به اهداف لحاظشگگده در برنامههای آموزشگی
آن سی ستم ا ست و د ستیابی به این اهداف همی شه یا
در اغلب موارد در قالب فرایندهای یاددهی -یادگیری
اتفاق میافتد .بر این اسگگاس ،سگگیسگگتمهای آموزشگگی
همواره در تالش برای بهبود فرای ند های یادگیری و
آموزشگگی خود هسگگتند تا بدین ترتیب به اهداف مورد
نظر خود دست یابند .در حیطهی فعالیتهای آموزشی
دانشگگکدهها ،عملکرد تحصگگیلی دانشگگجویان یکی از
مهمترین معیارهای دستیابی به اهداف آموزشی است.
با این وجود ،عملکرد تحصیلی ،فرایند پیچیدهای است
که تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار میگیرد که یکی
از این عوامل ،انگیزش پی شرفت در فراگیران میبا شد.
با توجه به اهمیت انگیزش پیشگگگرفت تحصگگگیلی بر
عملکرد تح صیلی دان شجویان و با توجه به محدودیت
مطالعات صورت گرفته در ارتباط با انگیزش پی شرفت
در دانشگگجویان دانشگگکده پرسگگتاری و مامایی ،در این
مطالعه تالش شگگد تا وضگگعیت انگیزش پیشگگرفت این
دانشگگجویان و ارتباط آن با عملکرد تحصگگیلی و برخی
دیگر از مشگگخصگگات دموگرافیک ،مورد بررسگگی قرار
گیرد.
نتایج این مطالعه ن شان داد که میانگین نمرات ک سب
شگگدهی دانشگگجویان از سگگؤاالت انگیزش پیشگگرفت
 33/25با انحراف معیار  9/25میباشگگد .ضگگمن اینکه
ارتباط بین انگیزش پیشگگگرفت و عملکرد تحصگگگیلی
ارتباط مسگگتقیم و معناداری بین عملکرد تحصگگیلی و
انگیزش پیشگگگرفت دانشگگگجویان در این مطالعه وجود
داشگگت .به عبارت دیگر ،با افزایش انگیزه دانشگگجویان،
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عملکرد تحصگگیلی آنها نیز بهبود پیدا میکرد .بنابراین
به نظر میرسگگگد که ارتقای انگیزههای پیشگگگرفت در
دانشگگجویان میتواند به ارتقای عملکردهای آموزشگگی
آنها ،کمک کند.
به اعتقاد باتل ( 3699و  ،)3692انگیزش پیشگگگرفت
تحصگگگیلی عبارت از گرایش همه جانبه به ارزیابی
عملکرد خود با تو جه به عالیترین مع یارها ،تالش
برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از لذتی که با
موفقیت در عملکرد همراه اسگگت (بهرامی و رضگگوان،
 .)5009انگیزه در قلب یک برنامه تربیتی سگگگالم در
اجتماع آزاد جای میگیرد و عامل اصگگگلی در رهبری
سودمندانه عمل یادگیری ا ست .لذا موفقیت هر معلم
در آموزش و پرورش بسگگگتگی بگگه میزان انگیزه
دانشآموزان دارد ،زیرا انگیزش اسگگت که دانشآموز را
به فعالیت وادار میسگگگازد و فعالیت تا موقعی ادامه
خواهد یافت که انگیزهها ار ضا شوند (خدیوی و وکیل
مفاخری.)5033 ،
در همین راسگگتا ،مطالعات انجام گرفته نشگگاندهندی
ارت باط مث بت و مع نادار بین انگیزش پیشگگگر فت و
عملکرد تحصگگیلی دانشگگجویان میباشگگد .تأکید این
مطالعات بر این نکته اسگگت که فراگیران برخوردار از
انگیزه پیشرفت باال ،بیش از دانشآموزان دارای انگیزه
پیشگگگرفت پایین ،در انجام تکالیف درسگگگی از خود
پشتکار و جدیت نشان میدهند و در آزمونها کارکرد
بهتری دارند (تمنایی فر و گندمی .)5033 ،به عنوان
نمونه ،در مطالعهی تال ( )5002( )Tellaکه به بررسی
تأثیر انگیزش روی پیشگگرفت تحصگگیلی دانشآموزان
دبیر ستانی در درس ریا ضی پرداخت ،نتایج ن شان داد
که انگیزش پیشگگگر فت باال به طور مع ناداری روی
پیشگگگرفت تحصگگگیلی افراد مؤثر اسگگگت (تال.)5002 ،
همچنین ،نتگگایج مطگگالعگگهی تمنگگایی فر و گنگگدمی،
( )5033نشگگگان داد که بین پیشگگگرفت تحصگگگیلی و
انگیزش پیشگگگرفگگت رابطگگهی معنگاداری وجود دارد
(تمنایی فر و گندمی .)5033 ،در مطالعهی خدیوی
و وکیلی مفاخری ( ،)5033که به بررسی رابطهی بین
انگیزه پی شرفت و پی شرفت تح صیلی در دانشآموزان
سال اول دبیر ستان پرداخته بودند ،همب ستگی مثبت
و معناداری بین انگیزه پی شرفت و پی شرفت تح صیلی،
مشگگاهده شگگد (خدیوی و وکیل مفاخری .)5033 ،در

مطالعات دیگری نیز این رابطه به صگگگورت معناداری،
مثبت گزارش شگگگده اسگگگت (البرز 5003 ،و لتیفیان،
 .)5009اما در برخی دیگر از مطالعات ،مانند مطالعهی
طا لبپور و هم کاران ( ،)5003ادهمی و هم کاران
( ،)5003و خداپناهی و همکاران ( )3666بین انگیزه
پیشگگرفت تحصگگیلی و پیشگگرفت تحصگگیلی رابطه
معناداری مشگگگاهده نکردند که این یافته ها با نتایج
مطالعهی حاضگگگر مغایرت دارد که این تفاوت میتواند
مربوط به ویژگیهای متفاوت نمونههای مورد مطالعه،
حجم نمونگگههگگای مختلف و ابزارهگگای مختلف مورد
استفاده در این مطالعات باشد.
از دیگر موارد بررسگگی شگگده در این مطالعه ،وضگگعیت
انگیزش پیشگگرفت به تفکیک رشگگته تحصگگیلی بود که
نتایج ن شان داد که میانگین نمرهی انگیزش پی شرفت
در دانشجویان رشته پرستاری( 35/6 ،با انحراف معیار
 ،)9/25در دانشگگگجویان رشگگگته مامایی( 32/93 ،با
انحراف معیار  )9/02و در دانشجویان رشته اتاق عمل،
( 33/2با انحراف معیار  )9/52میباشد که این اختالف
نمرات انگیزش پیشرفت بین دانشجویان این سه رشته
تح صیلی از نظر آماری معنادار بود .که این و ضعیت را
اینگونه میتوان تو ضیح داد که انگیزش پی شرفت و به
طور کلی ،انگیزه ،با عوامل زیادی مرتبط اسگگگت که
یکی از این عوامل ،رشگگته تحصگگیلی افراد میباشگگد.
رشگگگته تحصگگگیلی افراد از جنبه های مختلفی مانند
خ صو صیات کلی ر شته ،و ضعیت آینده شغلی یا بازار
کار آن ،دیدگاه جامعه نسگگگبت به جایگاه و اهمیت
ر شته و میزان عالقهمندی دان شجو ن سبت به ر شته،
میتواند انگیزش افراد برای تالش و پیشگگرفت را تحت
تأثیر قرار دهد.
در این مطالعه ،همچنین ارتباط بین انگیزش پیشرفت
با سن و ترم تحصیلی دانشجویان بررسی شد و نتایج
نشگگان داد که ارتباط معکوس و معناداری بین سگگن و
انگیزش پیشگگرفت وجود دارد ،یعنی با افزایش سگگن،
انگیزه پیشرفت کمتر میشد ،که البته این همبستگی،
ضعیف میباشد .همچنین ،ارتباط معکوس و معناداری
بین ترم تحصگگیلی دانشگگجویان و انگیزش پیشگگرفت
وجود دارد ،یعنی بگگا افزایش ترم تحصگگگیلی ،انگیزه
پیشگگگرفت کمتر میشگگگد .با توجه به اهمیت انگیزهی
پیشگگرفت در موفقیتهای تحصگگیلی و حتی حرفهای
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افراد و نیز اهمیت مشگگاغلی مانند پرسگگتاری و مامایی
در جامعه ،افت انگیزهی تحصگگگیلی دانشگگگجویان این
رشته در دانشکدهها نمیتواند وضعیت چندان مطلوبی
باشگگگد و نیاز به بررسگگگی بیشگگگتر دارد .با این وجود،
آشگگنایی بیشگگتر دانشگگجویان با خصگگوصگگیات رشگگته و
ماهیت شگگغلی آنها در آینده و احتمال برآورده نشگگدن
انتظارات آنها از جایگاه و ماهیت رشگگته تحصگگیلی ،از
عواملی ا ست که میتواند بر این و ضعیت تأثیر دا شته
باشگگد .ضگگمن اینکه ،به اعتقاد محققان ،سگگن افراد
می توانگگد در انگیزه و در پیشگگگرفگگت تحصگگگیلی
دانشآموزان تأثیر گذار باشگگگد ،یعنی تجربیاتی که
فراگیر در موفقیت و شک ست در تح صیل به د ست
میآورد به وی کمک میکند که انگیزش پیشگگرفت
خود را ر شد دهد یا بر آن تأثیر دا شته با شد (تمنایی
فر و گندمی .)5033 ،در همین راسگگگتا ،در مطالعهی
سرمد و امینزاده ( )5009مائو ( )3662و مارچانت و
همکگاران ( ،)5003ارتبگاط معنگاداری بین سگگگن و
انگیزش پیشگگگر فت وجود داشگگگگت به گو نهای که
دانشآموزانی که جوانتر و در سن آموز شی بودهاند،
پیشرفت تحصیلی بیشتری داشتند (امینزاده و سرمد،
 ،5009مائو 3662 ،و مارچنت و همکاران.)5003 ،
به عالوه ،در این مطالعه ،وضگگعیت انگیزش پیشگگرفت
دان شجویان به تفکیک جنس نیز برر سی شد و نتایج
نشگگگان داد که م یانگین نمرهی انگیزش پیشگگگر فت
دان شجویان پ سر( 39/39 ،انحراف معیار  )2/22بوده و
نمرهی دانشگگگجویگگان دختر( 33/36 ،انحراف معیگگار
 )9/23می با شد .اما اختالف معناداری از نظر انگیزش
پیشرفت در دو جنس مشاهده نشد.
در این رابطه ،مطالعات مختلف ،نتایج متفاوتی را ارائه
کردهاند .در مطالعهی بیابانگرد ( ،)3662میان انگیزه
پی شرفت دختران و پ سران تفاوت معناداری م شاهده
نشده است (بیابانگرد .)3662 ،اما در مطالعهی تمنایی
فر و گندمی ( ،)5033بین دانشگگجویان دختر و پسگگر
در میزان انگیزش تفاوت وجود دا شت ،به این صورت
که انگیزه پیشگگرفت دختران بیشگگتر از پسگگران بود
(تمنگگایی فر و گنگگدمی .)5033 ،در مطگگالعگگهی تال
( )5002نیز تفاوت انگیزش پی شرفت تح صیلی در زن
و مرد نیز معنادار بود (تال.)5002 ،
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نتیجهگیری
به طور کلی یافته های این پژوهش نشگگگان داد که
انگیزش پیشگگگرفت در دانشگگگجویان از جمله عوامل
تأثیر گذار بر عملکرد تحصگگگیلی اسگگگت و با افزایش
انگیزش پیشگگرفت در فرد ،عملکرد تحصگگیلی وی نیز
بهبود مییابد .با توجه به اهمیت پیشرفت تحصیلی در
ن ظام های آموزشگگگی و با تو جه به این که پیشگگگر فت
تحصگگگیلی به عنوان یک فرای ند پیچ یده ت حت تأثیر
عوا مل مختلفی قرار دارد ،و یکی از این عوا مل مهم،
انگیزه پیشگگرفت افراد میباشگگد ،تعیین میزان انگیزش
پیشگگگر فت و ارا ئهی راه کار هایی ج هت ارت قای آن،
میتواند متضمن بهبود وضعیت تحصیلی فراگیران در
یک نظام آموزشی باشد.

تشكر و قدردانی
پژوهشگران این مطالعه مراتب تقدیر و تشکر خود
را از م عاو نت پژوهشگگگی دانشگگگ گاه علوم پزشگگگکی
جندیشگگاپور اهواز و دانشگگجویان شگگرکتکننده در
مطالعه به عمل میآورند.
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Abstract: Academic performance is influenced by many factors that one of these
factors is achievement motivation. Given the importance of achievement motivation
in the teaching-learning process, this study aimed to assess "the relationship between
achievement motivation and academic performance in nursing and midwifery students
studying in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2014-2015”. This
was a descriptive-analytic and cross sectional study. The study samples consisted of
all students studying in the School of Nursing and Midwifery of Ahvaz Jundishapur
University of Medical Sciences in the year 2015-2016 and, data collection instrument
was Hermens Academic Performance questionnaire. Afterwards, results showed that;
the mean and standard deviation of students score achieved from the Achievement
Motivation Questionnaire were 83.52 and 6.52 respectively. In addition, there was
significant correlation between academic performance and achievement motivation
(P<0.001). However, there was a significant negative correlation between the
achievement motivation, age and educational terms (P<0.001). In addition, the
difference in mean scores of achievement motivation of students in the study, was
statistically significant (p <0.001). Generally, the findings of this study showed that
achievement motivation was associated with academic performance of students.
Given the importance of academic achievement in the educational system, and those
affected by people motivation, identifying the achievement motivation and offering
approaches to improve it, can guarantee improvement of student in an educational
system.
Keywords: Achievement motivation, academic performance, academic achievement,
nursing and midwifery students
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