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مقاله پژوهشی
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ارتباط سالمت عمومی و انگیزه پیشرفت با موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی فسا در سال 1392
علیرضا موالزاده ،1حمیرا حمایلی مهربانی ،2محمد سعید غالمی ،3احمدرضا مرتضوی ،4حمیدرضا دولتخواه ،5رقیه قدسی

*6

 -1دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران.
 -2دکترای علوم تغذیه ،مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،هرمزگان ،ایران.
 -3دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران.
 -4دانشجوی کارشناسی پرستاری ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران.
 -5کارشناس ارشد آمار ،بخش  ،EDCدانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران.
 -6مربی ،فیزیولوژی ،گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران.

تاریخ دریافت93/3/12:

چکیده

تاریخ پذیرش93/5/2 :

زمینه و هدف
از آنجا که سالمتی از عوامل تاثیرگذار بر تمام جنبههای زندگی است ،این پژوهش با هدف بررسی ارتباط سالمت عمومی و انگیزه پیشرفت
با موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا صورت گرفت.

مواد و روشها
 372نفر از دانشجویان علوم پزشکی فسا برای شرکت در یک مطالعه مقطعی به روش آسان انتخاب شدند .پرسشنامههای مربوط به اطالعات
دموگرافیک ،سالمت گلدبرگ  28سوالی و انگیزه پیشرفت هرمنس تکمیل شد .معیار موفقیت تحصیلی نداشتن واحد درسی افتاده و معدل
نمرات بیش از  15بود .آزمونهای تی زوج و آنالیز واریانس و کای اسکور برای مقایسه گروهها استفاده شد.
یافتهها
ميانگين امتياز انگیزه پيشرفت تحصیلی بين دانشجويان سال ،83/5±7/7 :1392سال ،71/9±7/7 :1391سال 72/6±6/9 :1390و سال
 72/1±5/1 :1389بود ( .)P>0/001رشته تحصيلي و میزان عالقه به رشته با امتياز انگيزه پيشرفت ،ارتباط داشت .بطوري كه بيشترين امتياز
بترتيب مربوط به رشته بهداشت  ،)P>0/01( 78/1±5/9پزشكي )P>0/01( 74/6±6/1و اتاق عمل  )P>0/05( 69/7±6/8بود 69/7 .درصد
دانشجویان از سالمت روان برخوردار بودند .در بررسی چهار بخش پرسشنامه گلدبرگ و امتیازهای اضطراب ،افسردگی ،اختالل در سالمت

جسمی و اختالل عملکرد اجتماعی ،معدل ترم قبل با امتیاز افسردگی ( )r=-0/33 ،P>0/01و عملکرد اجتماعی ( )r=-0/25 ،P>0/05ارتباط
معکوس معنیداری داشت.
نتیجهگیری
حدود  30درصد دانشجویان امتیاز سالمت عمومی پایینی داشتند و موفقیت تحصیلی با افسردگی ارتباط داشت .لذا لزوم برنامهریزی دقیق
برای آموزش و بهبود سالمت دانشجویان این مرکز احساس میشود.
کلیدواژهها
سالمت عمومی،انگیزه پیشرفت  ،دانشجو ،موفقیت تحصیلی
* نویسنده مسئول :فسا ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی.
پست الکترونیک:

Ghodsi@fums.ac.ir
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� مقدمه
در دهههای اخیر با مطرح شدن تاثیر انگیزش پیشرفت تحصیلی در
موفقیت دانشجویان ،روانشناسان در صدد بررسی و شناسایی عوامل
تاثیرگذار بودهاند .انگیزه پیشرفت از مهمترین انگیزههای اکتسابی
هر فرد است که سبب گرایش وی به گذر از موانع و دستیابی به
معیارهای ارزشمند میشود.
افراد با انگیزه پیشرفت تحصیلی باال ،تمایل به تکامل و بهبود کارکرد
خویش دارند ( )1و برنامه معینی مثل به پایان رساندن موفقیتآمیز
تحصیل ،رسیدن به هدف یا دستیابی به درجه معینی از شایستگی را
در کار خود دنبال میکنند تا موفقیت مورد نظر را کسب نمایند (.)2
از جمله متغیرهای مهم که با پیشرفت تحصیلی ارتباط دارد سالمت
عمومی است که بر تمامی جنبههای شخصیتی انسان و چگونگی
بروز و ظهور رفتارهای مختلف او تاثیر قابل مالحظهای میگذارد
( .)3در برخی مطالعات ،سالمت عمومی با پیشرفت تحصیلی ارتباط
معنیداری داشته است (.)4-5
بنظر میرسد که افراد با سالمت عمومی باالتر از درجه باالتری
از بازده فردی ،خانوادگی ،شغلی ،تحصیلی و اجتماعی برخوردار
هستند ( .)6عوامل مرتبط با سالمت عمومی از جمله اعتماد به نفس
و عزت نفس باال رابطه معنیداری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان
نشان دادهاند ( )7و موفقیت تحصیلی در دانشجویان دارای سالمت
روان گزارش شده است (.)8
بر اساس تحقیقات صورت گرفته در ایران  35/4درصد در دانشجویان
دانشگاه یزد 28/6 ،درصد دانشجویان دانشگاه شاهد تهران22/7 ،
درصد در دانشجویان دانشگاه اردبیل و  67/9درصد دانشجویان
دانشگاه اراک از اختالل روانی رنج میبرند ( .)9-12این آمار حکایت
از اهمیت توجه به سالمت روان دانشجویان دارد و عواملی همچون
جنسیت ،وضعیت فرهنگی و تحصیالت والدین را در این مورد ،مهم
و اثرگذار دانستهاند.
با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از دانشجویان با مشکالتی در
سالمتی خود مواجه هستند ،پرسش اینجاست که آیا این اختالل
در سالمت عمومی بر انگیزه دانشجویان برای کسب موفقیتهای
تحصیلی ،تاثیرگذار است یا خیر؟ و آیا انگیزه میتواند در موفقیت
تحصیلی موثر باشد؟
مطالعات معدودی درباره انگیزه پیشرفت و موفقیت تحصیلی در
گروههای دانشجویی وجود دارد و بخش عمدهای از مطالعات ،مربوط
به گروههای دانشآموزان در مقاطع مختلف تحصیلی میباشد که
عوامل مختلفی از جمله افسردگی و معدل سال گذشته را در این
رابطه معنیدار گزارش نمودهاند (.)13

ارتباط سالمت و انگیزه پیشرفت با موفقیت تحصیلی
علیرضا موالزاده و همکاران

حمیده و همکاران به بررسی ارتباط افسردگی و پیشرفت تحصیلی
در دانشجویان علوم پزشکی پرداختند و انگیزه پیشرفت را در زنان
بصورت معنیداری بیشتر از مردان گزارش کردند (.)14
با توجه به خالء موجود در زمینه انگیزش دانشجویان علوم پزشکی
که از اهمیت ویژهای برخوردار است این پژوهش با هدف بررسی
ارتباط سالمت عمومی و انگیزه پیشرفت تحصیلی با موفقیت
تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی فسا طی سال  1392انجام
شد.
� مواد و روشها
پژوهش حاضر مطالعهای توصیفی -تحلیلی است که بین دانشجویان
در حال تحصیل دانشگاه علوم پزشکی فسا در رشتههای پزشکی،
علوم آزمایشگاهی ،پرستاری ،هوشبری ،اتاق عمل ،بهداشت عمومی
و فوریتهای پزشکی انجام شد.
حجم نمونه برای برآورد نسبتی در جامعه بر اساس یافتههای مطالعه
صادقی و همکاران ( ،)15با در نظر گرفتن حداکثر مقدار قابل قبول 5
درصد و خطای نوع اول  ،0/05حداقل حجم نمونه مورد نیاز 338
نفر برآورد شد که با توجه به احتمال ریزش نمونهها  380نفر به
روش نمونهگیری آسان وارد مطالعه شدند.
شرایط ورود افراد به مطالعه شامل رضایت آگاهانه و مشغول بودن
به تحصیل در زمان انجام پژوهش بود.
به افراد شرکتکننده اطمینان داده شد که اطالعات کسب شده
محرمانه خواهد ماند .پرسشنامه های سالمت عمومی گلدبرگ،
انگیزه پیشرفت هرمنس و اطالعات دموگرافیک برای افراد مورد
پژوهش تکمیل شد.
پرسشنامه سالمت گلدبرگ مشتمل بر  28سوال و دارای  4خرده
مقیاس اختالل در عملکرد اجتماعی ،اضطراب ،افسردگی و اختالل
در سالمت جسمی بود که به هر سوال صفر تا  3امتیاز تعلق گرفت
و دامنه تغییرات آن صفر تا  84محاسبه شد.
نقطه برش برای تعیین اختالل سالمت ،نمره  23در نظر گرفته
شد و نمرات کمتر بیانگر وضعیت سالمتی بهتر بود .ضریب آلفای
کرونباخ این ابزار  0/78تا  0/93و پایایی آن  0/083تا  0/90ذکر
شده است (.)16
سواالت پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس بصورت جمله ناتمام
بود و به دنبال هر جمله چهار گزینه وجود داشت .این گزینهها
برحسب اینکه شدت انگیزه پیشرفت از زیاد به کم یا کم به زیاد
باشد نمرهدهی شد.
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پس از جمعآوری پرسشنامهها ،اطالعات در نرم افزار  SPSSنسخه
 18مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .مقادیر کمی بصورت «میانگین
 ±انحراف معیار» گزارش شد و برای مقایسه بین گروهها از آزمون
تی زوج درصورت متقارن بودن و آنالیز واریانس  ANOVAو
من-ویتنی در متغیرهای نامتقارن استفاده شد.
برای بررسی متغیرهای کیفی که بصورت درصد فراوانی ارائه شدند
از آزمون کای اسکوئر استفاده شد .سطح معنیداری آزمونها
 P>0/05در نظر گرفته شد.

برخی سواالت بصورت مثبت و برخی دیگر بصورت منفی بود و
دامنه اختیار هر سوال  1تا  4و دامنه تغییرات نمره کل سواالت 29
تا  116بود .تفسیر آزمون نیز بر اساس نمره کل بود.
هرمنس برای برآورد روایی آزمون ضریب همبستگی ،دو پرسش آن
را با رفتارهای پیشرفتگرا برآورد کرد که نشاندهنده روایی باالی
آزمون بود (.)r=0/88
برای برآورد پایایی ،دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی ،پس از
گذشت  3هفته بکار گرفته شد که نتایج به ترتیب  0/82و 0/85
بود ( .)17پس از تکمیل پرسشنامهها ،تعداد  8پرسشنامه به دلیل
کامل نبودن از مطالعه خارج شدند و نهایتا  372پرسشنامه کامل
برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد.
پرسشنامهها توسط محقق بصورت جداگانه بین دانشجویان مورد
مطالعه توزیع شد .معیار موفقیت تحصیلی ،نداشتن سابقه مشروطی،
واحد افتاده و معدل بیش از  15بود.

� یافتهها
ميانگين سني دانشجویان مورد بررسی  20/8±1/6سال بود .اکثریت
( 89/8درصد) مجرد و بیشتر آنها ( 57درصد) خانم بودند( .جدول
شماره .)1

جدول شماره  -1مشخصات دموگرافیک دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در زمینه ارتباط سالمت عمومی و انگیزه پیشرفت تحصیلی با موفقیت
تحصیلی به تفکیک رشته
پزشکی

پرستاری

علوم
آزمایشگاهی

اتاق عمل

فوریتهای
پزشکی

بهداشت

هوشبری

20/7±1/5

20/6±1/7

20/9±1/6

21/1±0/8

21/0±1/7

19/6±0/9

21/4±1/7

مرد

38

44

47

33

100

6

44

زن

62

56

53

67

0

94

56

بومی

4

13

9

13

30

36

22

غیر بومی

96

87

91

87

70

64

78

خیلی زیاد

53

13

13

10

32

12

16

اصال

0

5

5

3

9

12

3

سن (سال)
جنسیت
(درصد)
سکونت
عالقه به
رشته (درصد)

در  23درصد از افراد مورد مطالعه ،سابقه واحد درسی افتاده و 1/6
درصد ،سابقه مشروط شدن گزارش شد 69/7 .درصد دانشجویان
از سالمت عمومی برخوردار بودند .سالمت عمومی افراد بر اساس
جنسیت و وضعیت تاهل ،اختالف آماری معنیداری نشان نداد .ولی
بین عالقه به رشته تحصیلی و نوع رشته تحصیلی با سالمت عمومی
دانشجویان ارتباط آماری معنیداری وجود داشت (جدول شماره .)2
نمره سالمت عمومی دانشجویان خانم با افزایش سطح تحصیالت
پدر افزایش می یافت و ارتباط آماری معنی داری وجود داشت
(.)P>0/05

ميانگين امتياز انگیزه پيشرفت بر اساس پرسشنامه هرمنس در بين
دانشجویان ورودي سالهاي تحصيلي  1389تا  1392مورد بررسي
قرار گرفت .یافتهها نشان داد نمره این بخش بين دانشجويان ورودی
سال )83/5±7/7 ( 92بيشتر از ساير گروههاست و این تفاوت
میان ورودیهای مختلف از نظر آماری معنیدار بود (،)P>0/001
درحالیکه انگيزه پيشرفت با سن ،وضعيت تاهل ،معدل كل ،معدل
ترم قبل و معدل ديپلم ارتباط نداشت.
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بین رشته تحصيلي و میزان عالقه به رشته با نمره انگيزه پيشرفت،
ارتباط معنیداری وجود داشت ،بطوريكه بيشترين امتياز انگیزه
پیشرفت بر اساس رشته تحصیلی ،مربوط به رشته بهداشت و
پزشكي ( )P >0/01و بیشترین امتیاز انگیزه پیشرفت بر اساس

عالقه به رشته در دانشجویان اتاق عمل ( )P >0/05بود (جدول
شماره .)2

ارتباط سالمت و انگیزه پیشرفت با موفقیت تحصیلی
علیرضا موالزاده و همکاران

انگيزه پيشرفت در دانشجوياني كه واحد افتاده يا شرايط مشروطي
داشتند با ساير گروهها تفاوت معنيداري نداشت .همانطور که نتایج
جدول  2نشان میدهد ،میانگین امتیاز حاصل از پرسشنامه سالمت
گلدبرگ در دانشجویان رشته بهداشت تفاوت معنیداری با سایر
گروهها داشت.

جدول شماره  -2میانگین و انحراف معیار امتیاز انگیزه پیشرفت و سالمت عمومی بر اساس رشته تحصیلی و عالقه به رشته در دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی فسا

رشته تحصیلی

انگیزه پیشرفت

سالمت عمومی

پزشکی

*74/6±6/1

46/1±17/5

پرستاری

70/5±8/6

41/7±20/1

بهداشت

⃰ 78/1±5/9

⃰ 30/1±15/6

علوم آزمایشگاهی

72/4±7/3

45/8±18/8

فوریتهای پزشکی

72/8±6/2

45/4±11/4

اتاق عمل

69/7±6/8

49/9±11/7

>0/01

>0/001

خیلی زیاد

72/7±8/9

48/3±13/1

زیاد

73/1±6/4

48/5±13/6

متوسط

72/7±5/8

50/6±12/3

کم

72/7±5/8

52/4±11/2

اصال

⃰ 76/4±9/9

⃰ 74/8±20/1

>0/05

>0/001

P-value

میزان عالقه به رشته

P-value

⃰ تفاوت معنیدار بر اساس آزمون

ANOVA

سالمتی با معدل ترم قبل یا معدل دیپلم ،شرایط مشروطی و موفقیت
تحصیلی ارتباط نداشت ولی در بررسی چهار بخش پرسشنامه و
امتیازهای اضطراب ،افسردگی ،اختالل در سالمت جسمی و اختالل
عملکرد اجتماعی به ترتیب  79/5درصد 84/8 ،درصد 76/6 ،درصد
و  67/7درصد از شرکتکنندکان مشکلی نداشتند.
در بررسی همبستگی بین متغیرها ،معدل ترم قبل با امتیاز افسردگی
( )r=-0/33 ،P>0/01و عملکرد اجتماعی ()r=-0/25 ،P>0/05
ارتباط معکوس و معنیداری نشان داد و ارتباط سن دانشجویان با
اختالل سالمت جسمی آنها مثبت و معنیدار ()r=0/29 ،P>0/001
بود.

� بحث
در مطالعه حاضر حدود  30درصد از دانشجویان از سالمت عمومی
مطلوبی برخوردار نبودند .موفقیت تحصیلی دانشجویان با افسردگی
آنها ارتباط معکوس داشت كه با نتايج مطالعات  Grossmanو
همکاران و شعری همخوانی دارد ( .)18،19برخی محققین همچون
ابوالقاسمی و همکاران و  Eideو همکاران ،رابطه مثبت معنیداری
()20،21
بین موفقیت تحصيلي و امتیازات سالمت روان گزارش کردند
که همسو با نتایج مطالعه ما است.
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حمیده و همکاران استرس و افسردگی را در عدم موفقیت موثر
معرفی میکنند و بنظر میرسد در دانشجویان پزشکی و سالهای
آخر تحصیل استرس بیشتر و افسردگی شایعتر بوده و این اختالل
سالمتی منجر به مشکالتی در عدم موفقیت تحصیلی میگردد (.)14
در مطالعه حاضر انگيزه پيشرفت تحصيلي بين دانشجويان ورودي
 1392نسبت به سایر ورود ی ها بيشتر بود كه مي تواند نشانه
عالقهمندی دانشجویان تازهوارد به دانشگاه باشد که در تالش برای
رسيدن به هدفهاي آيندهشان هستند.
نتایج مطالعه انجام شده در میان دانشجویان علوم پزشکی در
عربستان سعودی نشان داد استرس کمتر و سطح توقع پایینتر
باعث شادکامی دانشجو و ایجاد انگیزه بیشتر در آنان میگردد (.)14
اما  Bippو همکاران عوامل موثر در انگیزه را قدرتطلبی و حس
مرجع بودن معرفی کرده و آن را بصورت غیرمستقیم با نمرات
کالسی دانش آموزان مرتبط میدانند (.)22
از سوی دیگر بین رشته تحصيلي دانشجویان ،با انگيزه پيشرفت
ارتباط معنیداری وجود داشت و دانشجويان رشتههای بهداشت
و پزشكي بيشترين امتياز را كسب نموده بودند كه با برخی
مطالعات همخواني دارد ( .)15،23شاید امتیاز باالتر انگیزه پیشرفت در
دانشجویان رشته کارشناسی بهداشت نسبت به سایر رشتهها بدلیل
تازه تاسیس بودن و غالب بودن دانشجویان ورودی  1392این رشته
در دانشگاه علوم پزشکی فسا باشد.
عدم وجود ارتباط معنیدار در سایر رشتهها ممکن است به دقت
دانشجويان در گزارش معدل یا ذهنیت موجود در رابطه با هر رشته
تحصیلی و فرصتهای ادامه تحصیل مربوط باشد.
رضايت از رشته تحصيلي ميتواند انگيزه پيشرفت و بيعالقگي
ميتواند به افت تحصيلي منجر شود .شرايطي نظير موقعيت شغلي
مناسب ،رشته و ميل به ادامه تحصيل براي دستيابي به موقعيت
بهتر نيز در تطابق آنان با مشكالت رشته تحصيلي موثر است که با
توجه به محدودیت مطالعه در گروههای پزشکی و پیراپزشکی امکان
مقایسه وجود نداشت.
انگیزه پيشرفت تحصيلي در دو جنس تفاوت معنیداري نداشت
كه با نتايج مطالعه کافی و همکاران همسو است ( ،)24در حاليكه در
مطالعه ديگري نشان داده شد كه پسران از انگيزه پيشرفت بيشتري
نسبت به دختران برخوردار بودند ( ،)25كه ميتواند ناشي از نیاز به
مسئولیتپذیری پسران در آينده و در نتیجه تالش بيشتر برای
موفقیت در تحصیل باشد.
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در موفقیت دانشجویان پرستاری در ایاالت متحده ،زندگی در کنار
خانواده در محل تحصیل و جنسیت مرد عوامل تعیین کننده بودند
(.)26
محققین پیشنهاد میکنند آنچه بيش از هر چيز رفتار و انگيزههاي
پيشرفت در دختران را تحت تاثير قرار ميدهد نياز شديد براي
پيوستگي است .دختران كمتر تشويق به استقالل و بيشتر حمايت
ميشوند (.)27
در خانوادههایی که سطح تحصیالت مادر بیشتر بوده و یا مادران
شاغل هستند افزایش انگیزه در دختران مشاهده میگردد .عدم
وجود تفاوت معني دار در پيشرفت تحصيلي دختران و پسران
ميتواند به عوامل متعددي از جمله وضعيت اقتصادي ،اجتماعي،
تحصيالت والدين و یا ابتال به افسردگی در دوره دبیرستان مربوط
باشد ( ،)28که نیاز به مطالعات درازمدت دارد تا نتایج دقیقتری
حاصل گردد.
نتایج این پژوهش نشان داد که وضعيت تاهل و سن با پيشرفت
تحصيلي رابطه معنيدار ندارد .اين يافته با نتايج برخي تحقيقات
همخواني ندارد ( )25که ممکن است محدود بودن گروه سنی مورد
بررسی در این مورد تاثیر داشته باشد.
در گروه دختران ،سالمت روان با سطح تحصيالت پدر ارتباط
داشت .در دانشجویان مالزی تحصیالت مادر در این زمینه نقش
تعیینکننده داشت .از آنجا كه سطح تحصيالت افراد خانواده در
فرهنگسازي موثر و پشتيباني براي امنيت کانون خانواده میباشد،
اين احتمال وجود دارد كه بر سالمت رواني افراد نيز تاثیرگذار باشد.
چنين به نظر ميآيد كه در سالمت روان و انگيزه پيشرفت تحصيلي
عوامل ديگري از جمله حجم خانواده ،پايگاه اقتصادي -اجتماعي،
تحصيالت و شغل والدين ميتواند موثر باشد (.)29
از محدوديتهاي اين پژوهش ،ميتوان به مقطعي بودن مطالعه،
كم بودن تنوع رشتههاي تحصيلي ،روش نمونهگیری آسان ،نزديك
بودن سن دانشجويان در يك گروه ،عدم بررسی ويژگيهاي فردي،
خصوصيات روحي ،تفاوتهاي فرهنگي و اجتماعي و عدم امکان
بررسی سابقه افسردگی یا مشکالت دیگر در سالمتی افراد اشاره
كرد كه كنترل آنها از عهده پژوهشگر خارج بود.
� نتیجهگیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد انگیزش تحصیلی در دانشجویان
ورودی جدیدتر و نیز در برخی رشتهها بیشتر از سایر گروههای
تحصیلی بود.
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عوامل مهم و دخیل در موفقیت تحصیلی و ایجاد انگیزه میباشد
.پیشنهاد میشود
� تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را از دانشجویان
 اعالم،علوم پزشکی فسا که ما را در انجام این مطالعه یاری نمودند
 طوبی، فاطمه خبیرنیا:میدارند و به ویژه از همکاری بانوان محترم
 راحله کریمی و آقایان احسان مسجدی و عبداهلل درویشی،نوروزی
 مقاله حاضر حاصل طرح تحقیقاتی.کمال تشکر و قدردانی را دارند
مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا در
. میباشد93020  با کد1393/4/21 تاریخ
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از آنجا كه پيشرفت تحصيلي دانشجويان رشتههاي علوم پزشكي
 شناخت عوامل موثر بر آن از،با ارتقاء سالمت جامعه ارتباط دارد
.اهميت ويژهاي برخوردار است
پيشنهاد ميشود در برنامهريزيهاي آموزش پزشكي به اين مهم
 دانشجویان مقاطع مختلف،توجه بيشتري شود و در مطالعات آتی
با همگروههای خود مورد مقایسه و بررسی قرار گیرند و بررسی
دانشجویان در مقطع تحصیالت تکمیلی میتواند نتایج قابل توجهی
برای بررسی وضعیت تاهل و سن در رابطه با سالمت روان و انگیزش
.تحصیلی داشته باشد
لذا برنامه ریزی دقیق برای مباحث آموزش در علوم پزشکی و
همچنین انجام اقداماتی در جهت بهبود سالمت دانشجویان که جزء
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Abstract
Introduction and Aims
Since the health can affect the various aspects of life, the purpose of this study was to investigate the relationship between
general health and improvement motivation with educational success among the Fasa University of Medical Sciences students.
Materials and Methods
372 students of Fasa University of Medical Sciences were randomly selected for a cross-sectional study. They completed the
demographic questionnaire of 28 items Goldberg health and Herman’s achievement motivation. Having an average mark of
15 out of 20 and not failed in any subjects at any time were the criteria for educational achievement in this study. Paired T
test, ANOVA and chi-square test were used for comparing the groups analytically.
Results
Mean score for success motivation among the students who entered the university in 2013 was 83.5±7.7, in 2012: 71.9±7.7,
in 2011: 72.6±6.9 and in 2010: 72.1±5.1 (P˂0/001). Students’ field of study and their interest were related to the score of
achievement motivation, so that the highest scores belonged to Hygiene 78.1±5.9 (P˂0/01), Medicine 74.6±6.1 (P˂0/01)
and surgical technology 69.7±6.8 (P˂0/05) respectively. 69.7 percent of students had mental health. In comparison of 4 parts
of Goldberg questionnaire and the score of: anxiety, depression, health disorder and social withdrawal, there was a reverse
meaningful correlation between the last semester average with depression score (r= -0/33, P˂0/01) and social performance
(r= -0/29, P˂0/05).
Conclusion
About 30 percent of students had low health score. There was a relationship between educational achievement and depression. So there is a demand for a precise planning regarding the medical students’ training program in order to improve the
educational achievements and health.
Keywords
General health, Achievement motivation, Student, Educational achievement
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