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Abstract
Introduction: Individual desires and motivations vary from person to person depending on different 
temperaments. Therefore, this study aimed to investigate the relationship between temperament and academic 
motivation of nursing and midwifery students of Bushehr University of Medical Sciences in the second 
semester of 2017-2018.
Methods: This descriptive-analytical study was performed on 296 nursing and midwifery students of Bushehr 
University of Medical Sciences in the second semester of the 2017-2018 academic year. Sampling was done 
by stratified random sampling. The data were collected by Self-report and using questionnaires of mojahedi 
temperament (2014) and vallerand motivation of academic achievement (1992). Data were analyzed by SPSS 
software version 22, using descriptive statistics and analytical tests as Chi-square at the significance level of 
less than 0.05.
Results: Out of 296 students, 94 people were with cold and dry temperament (31.8%), 93 people were 
with cold and wet temperament (31.4%), 55 people were with hot and wet temperament (18.6%), 54 people 
were with hot and dry temperament (18.2%). Most students (69.33%) had good motivation for academic 
achievement. The mean score of the motivation of academic achievement participant in students with cold and 
wet temperament was (124.42±18.6), cold and dry temperament was(114.48±20.01), hot and wet temperament 
was (124.84±20.11), and hot and dry temperament was(137.39±20.74) that showed a significant difference 
between students' motivation of academic achievement according to their temperaments(p <0.001), so that 
the highest academic motivation in students with hot and dry temperaments and the least academic motivation 
were observed in students with cold and dry temperament.
Conclusions: The results of the present study showed that temperament can play a decisive role in a person's 
academic. Therefore, it is suggested that by using the teachings of traditional medicine and temperament 
correction by health policymakers as well as those in charge of education, the field of improving the level of 
academic motivation in students should be provided.
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چکیده
مقدمــه:  تمایــات و انگیزشــهای فــردی در افــراد متفــاوت بــا توجــه بــه مزاجهــای گوناگــون متفــاوت اســت. لــذا ایــن مطالعــه بــا هدف 
بررســی رابطــه مــزاج بــا انگیــزش تحصیلــی در دانشــجویان رشــته پرســتاری و مامایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر در نیمســال دوم 

تحصیلــی 97-1396 انجام شــد. 
روش کار: ایــن مطالعــه توصیفــی تحلیلــی  بــر روی 296 دانشــجوی رشــته هــای پرســتاری و مامایــی دانشــکده پرســتاری و مامایــی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر در نیمســال دوم ســال تحصیلــی 97-1396 انجــام شــد. نمونــه گیــری بــه صــورت تصادفــی طبقــه ای 
انجــام شــد. داده هــا بــا اســتفاده از پرسشــنامه هــای مــزاج  شناســی مجاهــدی)1393( و انگیــزش پیشــرفت تحصیلــی والرانــد)1992(  بــه 
صــورت خــود گزارشــی جمــع آوری و بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS ویرایــش 22 بــا ارائــه شــاخصهای توصیفــی روش هــای آمــار 

توصیفــی و آزمــون هــای کای-دو  در ســطح معنــی داری کمتــر از 0/05 مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتــه هــا: از بیــن 296 دانشــجو، 94 نفــر )31/8 درصــد( دارای مــزاج ســرد و خشــک ، 93 نفــر )31/4 درصــد( دارای مــزاج ســرد و تــر 
، 55 نفــر )18/6 درصــد( دارای مــزاج گــرم و تــر و 54 نفــر )18/2درصــد( دارای مــزاج گــرم وخشــک بودنــد. اکثــر دانشــجویان )69/33 
درصــد( از انگیــزش تحصیلــی خوبــی برخــوردار بودنــد. میانگیــن نمــره انگیــزش تحصیلــی بــه ترتیــب در دانشــجویان بــا مــزاج ســرد و تر 
)18/6 ±  124/42(، مــزاج ســرد و خشــک )20/01  ±  114/48(، مــزاج گــرم و تــر )20/11 ±134/84( و مــزاج گــرم و خشــک )20/74 
±137/39( بیانگــر تفــاوت معنــا دار انگیــزش تحصیلــی دانشــجویان بــا توجــه بــه مــزاج هــای آنــان مــی باشــد )p<0/001( بــه نحــوی 
کــه باالتریــن انگیــزش تحصیلــی در دانشــجویان بــا مــزاج گــرم و خشــک و کمتریــن انگیــزش تحصیلــی در دانشــجویان بــا مــزاج ســرد 

و خشــک مشــاهده شــد. 
نتیجــه گیــری: نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد مــزاج مــی توانــد  نقــش تعییــن کننــده ای در میــزان انگیــزش تحصیلــی فــرد داشــته 
ــا بکارگیــری آمــوزه هــای طــب ســنتی و اصــاح مــزاج  توســط سیاســتگزاران عرصــه بهداشــتی و  باشــد. لــذا پیشــنهاد مــی گــردد ب

همچنیــن متولیــان امــر آمــوزش، زمینــه ارتقــاء ســطح انگیــزش تحصیلــی در دانشــجویان فراهــم گــردد.
کلیدواژه ها: دانشجویان پرستاری، انگیزش تحصیلی، مزاج.

مقدمه 
ــازان  ــده س ــه و آین ــوی جامع ــع معن ــوان مناب ــه عن دانشــجویان ب
کشــور و نیــرو هــای گزیــده از نظــر اســتعداد، خاقیــت و پشــتکار 
هســتد ]1[. طبــق آخرین آمــار وزارت بهداشــت 207 هزار دانشــجو 
در رشــته هــای علــوم پزشــکی مــی باشــند کــه 25 درصــد از ایــن 
ــتند  ــل هس ــه تحصی ــتاری مشــغول ب ــته پرس دانشــجویان در رش

]2[. پرســتاری بــه عنــوان یــک رشــته دانشــگاهی بــا اســتفاده از 
دانــش و مهــارت هــا خدماتــی را بــه افــراد ســالم و بیمــار در مراکز 
مختلــف ارائــه مــی دهــد ]3[. براســاس آمــار هــای منتشــر شــده 
ســاالنه حــدود 15 تــا 20 درصــد دانشــجویان پرســتاری در سراســر 
جهــان از ادامــه تحصیــل انصــراف مــی دهنــد ]4[ و بســیاری از آن 
هــا در مــدت تحصیــل دارای انگیــزش تحصیلــی کافــی نیســتند 
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.]5[
در خصــوص جوینــدگان علــم و دانشــجویان، انگیــزش تحصیلــی 
از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت ]6[. انگیــزش تحصیلــی بــه 
ــه ســوی  ــار او ب ــی فراگیــر کــه موجــب هدایــت رفت تمایــل درون
ــی مــی گــردد، اطــاق مــی شــود  ــری و پیشــرفت تحصیل یادگی
ــا جــان انســان هــا ســر و کار دارد و  ــز ب ]7[. رشــته پرســتاری نی
کاهــش انگیــزش در ایــن رشــته مــی توانــد ســبب تاثیــرات زیــاد 
ــب  ــده و موج ــه گردی ــرد و ســامت جامع ــود ف ــر خ ــی ب و مخرب

ــادی خواهــد شــد ]8[. اتــاف ســرمایه هــای زی
عوامــل زیــادی از جملــه درآمــد خانــواده، داشــتن امیــد، میــزان 
عــزت نفــس، ویژگــی هــای شــخصیتی بــر انگیــزش تحصیلــی 
تاثیــر گــذار اســت ]9،7[. تفــاوت هــای فــردی بــه نحــوی اســت 
ــای  ــو ه ــی در دوقل ــزش تحصیل ــری و انگی ــزان یادگی ــه می ک
یکســان نیــز متفــاوت اســت ]10[. مـــزاج نیــز یکـــي از صـــفات 
فــردي اســت کــه از فــردي بــه فــرد دیگــر متفــاوت بــوده و بــر 
ــر میگـــذارد. مــزاج در طــب ســنتی  ــراد تأثی ــي اف ــار و توانای رفت
ــه در  ــت ک ــدی اس ــان  و جدی ــت یکس ــوم کیفی ــه مفه ــران ب ای
نتیجــه آمیختــن ارکان بــه یکدیگــر و فعــل و انفعــال آن هــا بــه 
وجــود مــی آیــد. براســاس مبانــی طــب ســنتی، بــدن انســان از 
امتــزاج ارکان چهارگانــه آب، خــاک، آتــش و هــوا کــه از لحــاظ 
ــود  ــی ش ــاخته م ــد، س ــری، خشــکی متفاوتن ــردی، ت ــی، س گرم
ــط  ــزاج توس ــته م ــه دس ــب ن ــزاج در قال ــدی م ــیم بن ]11[.تقس
ــار دســته آن تحــت  ــه چه ــی ســینا انجــام شــده اســت ک ابوعل
عنــوان مــزاج هــای نامعتــدل مرکــب شــامل: گــرم و تــر، ســرد و 
تــر، گــرم و خشــک، ســرد و خشــک در خصــوص آدمــی مصــداق 

ــد ]12[. مــی یاب
ــم و  ــه، نظ ــه حافظ ــی از جمل ــل مختلف ــر عوام ــزاج ب ــوع م ن
انضبــاط، تربیــت پذیــری، انــرژی زیــاد، تمرکــز، هــوش و 
یادگیــری تاثیــر گــذار اســت و هــر مــزاج در حالــت طبیعــی تــوان 
ــت  ــوان داش ــود عن ــه خ ــی در مطالع ــی دارد ]13[. طاووس معین
کــه بیشــتر دانشــجویان علــوم پزشــکی اصفهــان مــزاج گــرم و 
ــا  ــر اســت ]14[. ب ــرد موث ــر شــخصیت ف ــزاج ب ــر داشــتند و م ت
توجــه بــه تاثیــر مــزاج بــر میــزان یادگیــری و اهمیــت انگیــزش 
تحصیلــی در یادگیــری، ارتبــاط مــزاج بــا انگیــزش تحصیلــی دور 

از ذهــن نمــی باشــد.
ــی  ــرفت تحصیل ــزاج و پیش ــوص م ــددی در خص ــات متع مطالع
ــه اســت؛ در ایــن خصــوص  ــه صــورت گرفت ــه صــورت جداگان ب
مــی تــوان بــه مطالعــه مقیمیــان و همــکاران کــه ارتبــاط صفــات 
ــتاری را  ــجویان پرس ــی در دانش ــزش تحصیل ــخصیت و انگی ش

ــه هــای  ــرار داده اســت اشــاره نمــود]15[. یافت ــه ق ــورد مطالع م
ــر  ــای شــخصیتی ب ــی ه ــاط ویژگ ــای ارتب ــور گوی ــه مذک مطالع
انگیــزش پیشــرفت تحصیلــی مــی باشــد. زر و همــکاران )1396( 
ــر  ــال و غی ــراد فع ــزاج در اف ــت م ــه وضعی ــوص مقایس درخص
ــه  ــل بیشــتری ب ــراد گــرم مــزاج تمای ــد اف فعــال گــزارش نمودن
ــن صفــری و  ــی داشــتند ]16[. همچنی ــت بدن مشــارکت در فعالی
ــه  ــد ک ــزارش نمودن ــود گ ــه خ ــز در مطالع ــکاران )1396( نی هم
ــزاج گــرم نمــود بیشــتری  ــا م ــداری در دانشــجویان ب ــه م وظیف
دارد ]17[.  بنائــی و همــکاران )1397( نیــز عنــوان نمودنــد کــه 
مــزاج بــا مهــارت هــای ارتباطــی دانشــجویان  ارتبــاط دارد ]18[.
ــات  ــت مطالع ــده و محدودی ــر ش ــات ذک ــه مطالع ــه ب ــا توج    ب
ــی و  ــرفت تحصیل ــزش پیش ــزاج و انگی ــه م ــوص رابط در خص
همچنیــن اهمیــت آگاهــی از مــزاج دانشــجویان بــه عنــوان قشــر 
ــی  ــزش پیشــرفت تحصیل ــاء انگی ــه منظــور ارتق ــه ب ــم جامع مه
آنــان؛ ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی رابطــه مــزاج بــا انگیــزش 
پیشــرفت تحصیلــی در دانشــجویان دانشــکده پرســتاری و مامایی 

شــهر بوشــهر در ســال 97-1396 انجــام شــد.

روش کار
ایــن پژوهــش یــک مطالعــه مقطعــی از نــوع همبســتگی اســت 
کــه در اردیبهشــت مــاه ســال تحصیلــی 97-1396 انجــام شــد. 
ــی در  ــتاری و مامای ــته پرس ــجویان رش ــش، دانش ــه پژوه جامع
ــد در  ــی ارش ــی و کارشناس ــع کارشناس ــل در مقط ــال تحصی ح

ــد.  ــوم پزشــکی بوشــهر بودن دانشــگاه عل
ــل  ــتگی قاب ــب همبس ــدار ضری ــه مق ــه ب ــا توج ــه ب ــم نمون حج
ــا  ــکاران ب ــد و هم ــودی میمن ــه محم ــاس مطالع ــت براس برداش
ــب همبســتگی  ــن ســطح خطــای α = 0/01، ضری درنظــر گرفت
ــا توجــه بــه فرمــول زیــر، حجــم  0/23 و تــوان آزمــون 0/90، ب
ــن 10  ــر گرفت ــا در نظ ــا ب ــد ام ــبه گردی ــر محاس ــه 273 نف نمون
درصــد ریــزش احتمالــی، حجــم نمونــه نهایــی 300 نفــر در نظــر 

ــه شــد ]19[. گرفت
 

معیارهــاي ورود بــه مطالعــه عبــارت بودنــد از: دانشــجو حداقــل 
ــوم پزشــکی بوشــهر تحصیــل کــرده  ــرم در دانشــگاه عل یــک ت
ــداده باشــد  ــه تعدیــل مــزاج انجــام ن باشــد و مطالعاتــی راجــع ب
ــان  ــجوی مهم ــته و دانش ــه داش ــور در مطالع ــه حض ــل ب و تمای
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نباشــد. معیــار خــروج از مطالعــه عــدم تکمیــل کامــل پرسشــنامه 
توســط دانشــجوی شــرکت کننــده در مطالعــه بــود. نمونــه گیــری 
بــه روش تصادفــی طبقــه ای انجــام و 300 دانشــجو وارد مطالعــه 
شــدند کــه 4 دانشــجو بــه دلیــل عــدم تکمیــل کامــل پرسشــنامه 

هــا از مطالعــه خــارج شــدند. 
ابــزار گــرد آوری داده هــا در ایــن پژوهــش شــامل فــرم اطاعات 
ــدی )1393( و  ــی مجاه ــزاج شناس ــنامه م ــک، پرسش دموگرافی
 )1992( vallerand  پرسشــنامه انگیــزش پیشــرفت تحصیلــی
مــی باشــد. فــرم اطاعــات دموگرافیــک شــامل: ســن، جنــس، 
ــت  ــی، محــل ســکونت، وضعی ــی، مقطــع تحصیل ــته تحصیل رش
ــه  ــات در زمین ــام اقدام ــاره انج ــؤال درب ــل دانشــجویان و س تأه

تعدیــل مــزاج بــود. 
ــه  ــزاج شناســی مجاهــدی )1393( شــامل 10 گوی پرسشــنامه م
بــرای تعییــن مــزاج اســت کــه 8 ســوال اول مربــوط بــه تعییــن 
مــزاج گــرم، معتــدل و ســرد و ســوال 9 و 10 مربــوط بــه تعییــن 
ــه صــورت   ــر، معتــدل و خشــک مــی باشــد. ســواالت ب مــزاج ت
مقیــاس ســه گزینــه ای بــا رتبــه بنــدی اســمی بــود کــه گزینــه 
اول هــر ســوال بــر شــدت ســردی یــا تــری، گزینــه دوم حالــت 
ــت  ــا خشــکی دالل ــی ی ــر شــدت گرم ــه ســوم ب ــدال و گزین اعت
ــه  ــه ب ــه را ک ــک گزین ــوال ی ــر س ــب در ه ــود و داوطل ــی نم م
ــود.  ــی نم ــاب م ــت انتخ ــی دانس ــر م ــک ت ــود نزدی ــرایط خ ش
ــره  ــوع نم ــه مجم ــی ک ــت در صورت ــره کل 30 اس ــوع نم مجم
هــای قســمت اول پرسشــنامه 24 و مجمــوع نمــره هــای قســمت 
ــارکت  ــزاج مش ــرش م ــه ب ــد. نقط ــی باش ــنامه6 م دوم پرسش
ــا بــاالی 19(، ســرد  ــر ی کننــدگان بــه صــورت گــرم )نمــره براب
ــک  ــر از 3(، خش ــر یاکمت ــره براب ــر )نم ــر از14(، ت ــر یاکمت )براب
ــاالی 5( و معتــدل )نمــرات بیــن 18-15 و4(   ــا ب ــر ی )نمــره براب
تعییــن مــی گــردد. در قســمت اول پرسشــنامه کــه دارای 8 گویــه 
و در قســمت دوم کــه دو گویــه اســت نمــره فــرد محاســبه شــده 
ــت  ــنامه وضعی ــتاندارد پرسش ــای اس ــرش ه ــه ب ــاس نقط و براس
مــزاج فــرد محاســبه مــی شــود. ســرد وگــرم بــودن مــزاج فــرد از 
نمــرات 8 گویــه اول و تــر یــا خشــک بــودن از نمــرات 2 گویــه 
بعــدی بدســت مــی آیــد. بــه عنــوان مثــال دانشــجو از قســمت 
ــرد  ــی س ــره ده ــر نم ــا ب ــس بن ــرده پ ــت ک ــره 8 دریاف اول نم
ــر  ــرده و بناب ــت ک ــره 2 دریاف ــمت دوم نم ــود و در قس ــی ش م
ــزاج  ــود و م ــی ش ــر م ــت ت ــر از 3 اس ــون کمت ــی چ ــره ده نم
ــنامه از  ــن پرسش ــت. ای ــر اس ــرد و ت ــده س ــارکت کنن ــن مش ای
ــت. ــوردار اس ــی برخ ــه ایران ــی در جامع ــی مطلوب ــی و پایای روای
جهــت روان ســنجی پرسشــنامه، روایــی محتــوا وصــوری مــورد 

ــده  ــزارش ش ــه CVI=0.70-1.00  گ ــه ک ــرار گرفت ــی ق بررس
ــای  ــتفاده از روش آلف ــا اس ــنامه ب ــن پرسش ــار ای ــت.  اعتب اس
ــانی  ــی از همس ــه حاک ــت، ک ــده اس ــزارش ش ــاخ 0/71 گ کرونب
درونــی آن اســت ]20[. همچنیــن جهــت ارزیابــی انگیــزش 
پیشــرفت تحصیلــی افــراد شــرکت کننــده از پرسشــنامه انگیــزش 
 vallerand Academic motivation scale( تحصیلــی
ــه  ــاوی 28 گوی ــنامه ح ــن پرسش ــد. ای ــتفاده ش ــا AMS( اس ی
ــه( ،  ــی ")12گوی ــزش درون ــه " انگی ــه حیط ــت و دارای س اس
"انگیــزش بیرونی")12گویــه( و " بــی انگیزگــی")4 گویــه( 
اســت. هــر گویــه بــر روی یــک طیــف هفــت درجــه ای لیکــرت 
)اصــا، خیلــی کــم، کمــی، متوســط، زیــاد، خیلــی زیــاد، کامــا( 
کــه بــه ترتیــب نمــره 1 تــا 7 بــه آن هــا تعلــق مــی گیــرد؛ پاســخ 
ــاس  ــی براس ــزش تحصیل ــزان انگی ــپس می ــود. س ــی ش داده م
امتیــاز بدســت آمــده دســته بنــدی مــی گــردد، بــه ایــن شــکل 
کــه نمــرات بیــن 28 تــا 70  میــزان انگیــزش تحصیلــی ضعیــف، 
ــی در ســطح  ــزش تحصیل ــزان انگی ــا 112 می ــن 70 ت نمــرات بی
متوســط و نمــرات بــاالی 112 میــزان انگیــزش تحصیلــی خــوب 
در نظــر گرفتــه مــی شــود. جهــت روان ســنجی پرسشــنامه تمــام 
مراحــل روایــی صــوری )کیفــی و کمــی(، روایــی محتــوا کیفــی و 
کمــی انجــام شــده اســت. پایایــی پرسشــنامه بــا محاســبه آلفــای 
کرونبــاخ )α=0/88( و دو نیمــه کــردن )r=0/73( تاییــد گردیــده 
اســت ]21[. همچنیــن در مطالعــه ویســانی و همــکاران )1391( 
ــزش  ــای انگی ــاس ه ــرده مقی ــرای خ ــاخ ب ــای کرونب ــزان آلف می
درونــی، بیرونــی وبــی انگیزگــی بــه ترتیــب 0/84، 0/86 و 
ــل  ــل عام ــای تحلی ــاخص ه ــن ش ــد. همچنی ــت آم 0/67 بدس
 =0/036 ،AGFI=0/94 ،GFI=0/96 ،CFI=0/99( تأییــدی
RMSEA( حاکــی از برازندگــی کامــل مــدل مــی باشــد]22[.
IR.BPUMS. اخــاق  کــد  بــا  مطالعــه  ایــن 

ــی  ــس از هماهنگ ــد.. پ ــت ش ــد و ثب REC.1395.173 تأیی
ــت  ــن رضای ــح اهــداف پژوهــش و گرفت ــا دانشــجویان و توضی ب
آگاهانــه و دادن اطمینــان از ایــن کــه اطاعــات افــراد محرمانــه 
ــت.  ــرار گرف ــان ق ــار آن ــا در اختی ــنامه ه ــد، پرسش ــد مان خواه
ــود. در  ــی ب ــود گزارش ــورت خ ــه ص ــا ب ــنامه ه ــل پرسش تکمی
ــا در  ــردن پرسشــنامه پژوهشــگر حضــور داشــت ت ــر ک ــان پ زم
صورتــی کــه نیــاز بــه توضیــح بــود ابهــام برطــرف شــود. نتایــج 
ــئولین  ــار دانشــجویان و مس ــل در اختی ــق در صــورت تمای تحقی

ــت.  ــرار گرف ق
ــا  ــودن توزیــع متغیرهــای کّمــی مــورد مطالعــه ب ابتــدا نرمــال ب
ــرض  ــش ف ــه پی ــاپیرو-ویلک ک ــق ش ــون تطاب ــتفاده از آزم اس
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طبیعــی بــودن توزیــع متغیرهــا را مــورد آزمــون قــرار مــی دهــد، 
مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و نتایــج بیــان کننــده عــدم انحــراف 
ــا  ــل داده ه ــد. در تحلی ــال بودن ــع نرم ــا از توزی ــع داده ه توزی
عــاوه بــر ارائــه شــاخصهای توصیفــی از تحلیــل واریانــس یــک 
طرفــه جهــت تعییــن ارتبــاط بیــن انگیــزش تحصیلــی بــا وضعیت 
ــاط  ــن ارتب ــت تعیی ــون کای-دو جه ــزاج و از آزم ــه م ــار گان چه
بیــن وضعیــت مــزاج و میــزان انگیــزش تحصیلــی بــا ویژگیهــای 
جمعیــت شــناختی کیفــی دانشــجویان مشــارکت کننــده در 
ــاط  ــن ارتب ــه در تعیی ــک طرف ــس ی ــل واریان ــه و از تحلی مطالع
ــتفاده  ــجویان اس ــی دانش ــدل تحصیل ــزاج و مع ــت م ــن وضعی بی
ــخه 22   ــزار SPSS نس ــرم اف ــط ن ــا توس ــل داده ه ــد، تحلی ش
ــه آزمونهــای  ــرای کلی ــی داری ب انجــام شــده اســت. ســطح معن

ــه شــد. ــاری 0/05 در نظــر گرفت آم

یافته ها
نتایــج تجزیــه وتحلیــل 296 نفــر از دانشــجویان شــرکت کننــده 
ــر دانشــجویان را زن )75/3 درصــد( و   ــه نشــان داد اکث در مطالع
افــراد مجــرد )77/4 درصــد( تشــکیل مــی دادنــد کــه بیشــتر آن 
ــا  هــا در رشــته پرســتاری )66/2 درصــد(، تــرم 4 )29 درصــد( ب
ــد از  ــل بودن ــال تحصی ــد( در ح ــی )89/5 درص ــع کارشناس مقط
ــگاه ســکونت داشــته  ــر دانشــجویان در خواب نظــر ســکونت، اکث
ــد.  ــتان بودن ــی اس )81 درصــد( و 59/8 درصــد دانشــجویان بوم
میانگیــن ســنی دانشــجویان  4/48±23 ســال و میانگیــن معــدل 

ــود )جــدول 1(. آنهــا 1/77±16/79ب

جدول1 . توزیع ویژگیهای جمعیت شناختی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در نیمسال دوم تحصیلی 1396-97
فراوانی )درصد(متغیر

مردجنسیت
زن

 73)24/7(
223)75/3(

مجردوضعیت تاهل
متاهل

229)77/4(
67)22/6(

پرستاریرشته تحصیلی
مامائی

196)66/2(
100)33/8(

کارشناسیمقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد

265)89/5(
31)10/5(

ترم تحصیلی

                    ترم 2 کارشناسی و ارشد
ترم 4
ترم 6
ترم 8

76)25/7(
86)29/0(
75)25/3(
59)20/0(

خوابگاهمحل سکونت
منزل

240)81/0(
56)19/0(

بومیوضعیت بومی
غیر بومی

177)59/8(
119)40/2(

4/48±23/42 : انحراف معیار + میانگینسن
1/77±16/79 : انحراف معیار + میانگینمعدل

تحصیلــی  انگیــزش  میانگیــن  داد  نشــان  مطالعــه  نتایــج 
21/20±125/24 بــود.  اکثــر دانشــجویان )69/26 درصــد( از 

انگیــزش تحصیلــی خوبــی برخــوردار بودنــد )جــدول2(.

جدول2: فراوانی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در نیمسال دوم تحصیلی 97-1396بر حسب  انگیزش تحصیلی
میانگین انگیزش تحصیلیفراوانی )درصد(انگیزش تحصیلی

)0/34(1ضعیف

125/24±21/20
)30/4(90متوسط
)69/26(205خوب

)100(296جمع کل
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ــزش  ــره انگی ــن نم ــان داد میانگی ــدول 3( نش ــای )ج ــه ه یافت
ــاوت  ــف دارای تف ــای مختل ــزاج ه ــجویان در م ــی دانش تحصیل
معنــاداری مــی باشــند )p<0/001(. بــه منظــور تشــخیص اینکــه 
کــدام یــک از مزاجهــای چهارگانــه از نظــر انگیــزش تحصیلــی بــا 
ســایر مزاجهــا تفــاوت دارد از آزمونهــای تعقیبــی بنفرونــی اســتفاده 

شــده اســت. 
مقایســات چندگانــه در )جــدول 4( نشــان داد کــه تمامی مقایســات 
دو بــدو بجــز مقایســه دو مــزاج "گــرم و خشــک" و "گــرم و تــر" 
ــجویان دارای  ــه دانش ــب ک ــن ترتی ــند، بدی ــی باش ــی دار م معن
ــبت  ــری نس ــن ت ــزش پایی ــره انگی ــک از نم ــرد و خش ــزاج س م

ــه  ــر س ــرای ه ــند )ب ــی باش ــوردار م ــر برخ ــزاج دیگ ــه م ــه س ب
ــر از  ــرد و ت ــزاج س ــراد دارای م ــن اف مقایســه p<0/001( همچنی
ــک" از  ــرم و خش ــر" و "گ ــرم و ت ــای "گ ــزاج ه ــراد دارای م اف
انگیــزش تحصیلــی کمتــر برخــوردار بــوده )p<0/001( و میانگیــن 
نمــره انگیــزش تحصیلــی افــراد گــرم و خشــک نســبت بــه افــراد 
ــری  ــک نتیجــه گی ــی نداشــتند )p=0/49(. در ی ــر تفاوت ــرم و ت گ
ــرد  ــر" و "س ــرد و ت ــای "س ــزاج ه ــزاج )م ــرد م ــراد س ــی، اف کل
و خشــک"(  از میانگیــن نمــره انگیــزش تحصیلــی پاییــن تــری 
نســبت بــه افــراد گــرم مــزاج )مــزاج هــای "گــرم و تــر" و "گــرم 

ــدول3(. ــد. )ج ــوردار بودن و خشــک"( برخ

جدول3: ارتباط انگیزش تحصیلی و مزاج دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در نیمسال دوم تحصیلی 1396-97

مزاج
نمره انگیزش تحصیلی

F آمارهP value
انحراف معیار ± میانگین

18/6 ±  124/42سرد و تر

23/106<0/001
20/01  ±  114/48سرد وخشک

20/11 ±134/84گرم و تر
20/74 ±137/39گرم وخشک

جدول4: مقایسات چندگانه انگیزش تحصیلی برحسب مزاج های مختلف دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در نیمسال دوم تحصیلی 
1396-97

فاصله اطمینان p-value%95خطای معیاراختاف میانگینمقایسات چندگانه
باند باالباند پایین

سرد و تر
0/0013/2118/11 >10/662/80سرد وخشک

1/75-19/08-10/423/260/001-گرم وتر
4/25-21/69-0/001 >12/973/28-گرم و خشک

سرد وخشک
3/21-18/11-0/001 >10/662/80-سرد و تر
12/43-29/73-0/001 >21/083/26-گرم وتر

14/94-32/33-0/001 >23/633/27-گرم وخشک

گرم وتر
10/423/260/0011/7519/08سرد و تر

0/00112/4329/73 >21/083/26سرد و خشک
12/317/21-0/99 >2/553/67-گرم وخشک

گرم وخشک
0/0014/2521/69 >12/973/28سرد و تر

0/00114/9432/33 >23/633/27سرد و خشک
7/2112/31-0/99 >2/553/67گرم وتر

نتایــج مطالعــه در )نمــودار 1( نشــان داد بیشــتر دانشــجویان مــورد 
مطالعــه از مــزاج ســرد و خشــک )31/8 درصــد( و یــا مــزاج ســرد 

و تــر )31/4 درصــد( برخــوردار بودنــد و بقیــه دارای مــزاج گــرم و 
تــر )18/6 درصــد( و مــزاج گــرم وخشــک )18/2درصــد( بودنــد.
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نمودار 1 : توصیف وضعیت مزاج دانشجویان دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در نیمسال دوم تحصیلی 1396-97

ــته  ــزاج و رش ــن م ــه بی ــان داد ک ــکور نش ــون کای اس ــج آزم نتای
تحصیلــی، محــل ســکونت و معــدل تحصیلــی دانشــجویان رابطــه 
ــزاج  ــه م ــوری ک ــه ط ــت )P<0/05(؛ ب ــود داش ــی دار وج معن
ــی بیشــتر ســرد و خشــک )36 درصــد(  دانشــجویان رشــته مامای
بــود و دانشــجویان پرســتاری از مــزاج ســرد و تــر )36/7 درصــد( 
برخــوردار بودنــد. مــزاج دانشــجویان ســاکن خوابــگاه بیشــتر ســرد 
و خشــک )35/4 درصــد( در حالــی کــه مــزاج دانشــجویان ســاکن 
ــره  ــن نم ــد( و میانگی ــک )35/7 درص ــرم و خش ــتر گ ــزل بیش من
معــدل تحصیلــی در دانشــجویان بــا مــزاج گــرم و خشــک از بقیــه 
ی مــزاج هــا بیشــتر بــود. امــا بیــن مــزاج دانشــجویان با جنســیت، 
تأهــل، مقطــع تحصیلــی، تــرم تحصیلــی و وضعیــت بومــی ارتبــاط 

.)P < 0/05( ــت ــی داری نداش معن

بحث 
نتایــج مطالعــه نشــان داد افــراد گــرم مــزاج از میانگیــن انگیــزش 
تحصیلــی باالتــری نســبت بــه افــراد ســرد مــزاج برخــوردار بودنــد؛ 
بــه طــوری کــه افــراد با مــزاج ســرد و خشــک از کمتریــن انگیزش 
تحصیلــی و افــراد بــا مــزاج ســرد و تــر از انگیــزش تحصیلــی پایین 
تــری نســبت بــه افــراد بــا مــزاج گــرم برخــوردار بودنــد و میانگیــن 
ــک و  ــرم و خش ــزاج گ ــا م ــراد ب ــی در اف ــزش تحصیل ــره انگی نم
گــرم و تــر تفــاوت معنــی داری نداشــت. براســاس جســتجو هــای 
ــر  ــه ی حاض ــداف مطالع ــا اه ــابه ب ــه ای مش ــده مطالع ــام ش انج
یافــت نشــد امــا در مطالعــات مرتبــط در حــوزه شــخصیتی و  بــه 
اســتناد مطالعــه تمنایــی فــرد )1393( ویژگــی هــای شــخصیتی بر 
انگیــزش پیشــرفت دانشــجویان مؤثــر اســت بــه طــوری کــه افــراد 
بــا صفــت روان رنجــوری کــه دارای ویژگی نگــران، اضطــراب زیاد 
و بــی ثباتــی عاطفــی هســتند، کمترین انگیــزش تحصیلــی را دارند 
ــا ویژگــی داشــتن  ــی کــه ب ــا صفــت شــخصیتی وجدان ــراد ب و اف

ــناس،  ــه ش ــر، وظیف ــئولیت پذی ــتکار، مس ــاش، پش ــاط، ت انضب
ــرژی شــناخته مــی شــوند دارای بیشــترین  ــا اراده، پران مصمــم، ب
انگیــزش تحصیلــی هســتند ]23[. طاووســی )1397( نیــز در 
مطالعــه خــود بیــان داشــت کــه مــزاج بــر شــخصیت دانشــجویان 
تاثیــر گــذار اســت  و یــک فــرد بــا یــک مــزاج خــاص یکســری از 
ویژگــی هــای اخاقــی و رفتــاری دارد کــه بــا یــک کیفیــت خاص 
غالــب در بدنــش مرتبــط اســت ]14[. براســاس منابــع طــب ســنتی 
مــزاج بــر رفتــار و توانایــی افــراد تاثیــر مــی گــذارد بــه طــوری کــه 
افــراد بــا مــزاج ســرد و خشــک افــرادی کــم حــرف، بــد گمــان، 
ــا ویژگــی هــای  مضطــرب، نگــران بیــش از حــد مــی باشــدکه ب
ــودن  ــن ب ــته و پایی ــت داش ــور مطابق ــت روان رنج ــا صف ــراد ب اف
ــا مــزاج ســرد و خشــک را توجیــه  انگیــزش تحصیلــی در افــراد ب
مــی کنــد. همپنیــن افــراد گــرم مــزاج افــرادی فعــال، پــر جنــب 
و جــوش، خــوش بیــن، بــا اراده، بــا هــوش هســتند کــه بــا افــراد 
دارای صفــت وجدانــی مطابقــت داشــته ]13،14،23[ و بــاال بــودن 

انگیــزش تحصیلــی در ایــن افــراد را تاییــد مــی کنــد.
ــود و  در مطالعــه حاضــر مــزاج بیشــتر دانشــجویان مــزاج ســرد ب
ــزاج ســرد و خشــک  ــزاج ســرد بیشــتر دانشــجویان دارای م در م
بودنــد و مــزاج گــرم و خشــک کمتریــن نــوع مــزاج در بیــن افــراد 
مــورد مطالعــه بــود کــه بــا یافتــه هــای ســهراب ونــد و همــکاران 
ــکاران  ــد و هم ــهراب ون ــه س ــی دارد. در مطالع )1391( همخوان
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــارور م ــان ناب ــم در زن ــخصی و رح ــزاج ش م
گرفتــه کــه نتایــج آن نشــان داد مــزاج ســرد بیشــترین مــزاج در 
میــان افــراد اســت ]24[. در تبییــن هــم ســو بــودن نتایــج مطالعــه 
حاضــر بــا مطالعــه ســهراب ونــد مــی تــوان بیــان داشــت؛ افــراد 
مــورد مطالعــه ســهراب ونــد همگــی مؤنــث مــی باشــند و اکثــر 
ــق نظــرات  ــی باشــند و طب ــث م ــز مؤن ــه نی ــن مطالع ــراد در ای اف
گذشــتگان، مــزاج مــردان بیشــتر گــرم مــی باشــد در حالــی کــه 
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مــزاج زنــان بیشــتر ســرد اســت ]25[ .کــه نتایــج مطالعــه حاضــر 
ــکاران )1392(  ــدی زاده و هم ــه مه ــد. در مطالع ــی کن ــد م را تایی
ــجویان  ــت دانش ــطح فعالی ــا س ــزاج ب ــاط م ــی ارتب ــه بررس ــه ب ک
غیــر ورزشــکار شــهر شــاهرود پرداختــه؛ مــزاج بیشــتر افــراد مــورد 
مطالعــه مــزاج گــرم و تــر و کمتریــن مــزاج، مــزاج ســرد و خشــک 
بــود ]26[ کــه بــا یافتــه هــای مطالعــه حاضــر مغایــرت دارد. تفاوت 
ــدی زاده را بایســتی در  ــه مه ــا مطالع ــه حاضــر ب ــج مطالع در نتای
عــادات غذایــی، ســبک زندگــی و مــواردی از ایــن قبیــل جســتجو 
نمــود. بــا توجــه بــه اینکــه در مطالعــه حاضــر دانشــجویان ســاکن 
در خوابــگاه از مــزاج ســرد بیشــتری بــه نســبت دانشــجویان غیــر 
خوابگاهــی برخــوردار بودنــد، عــادات غذایــی دانشــجویان ســاکن 
ــر در پیشــرفت ســرد مزاجــی  ــد عاملــی مؤث ــگاه مــی توان در خواب

دانشــجویان شــرکت کننــده در ایــن مطالعــه باشــد ]17،27[. 
در مطالعــه حاضــر اکثــر دانشــجویان)%69/2( از انگیزش پیشــرفت 
تحصیلــی خوبــی برخــوردار بودنــد. نتایــج ایــن پژوهــش بــا مطالعه 
ــی  ــرفت تحصیل ــزش پیش ــه انگی ــکاران )1391( ک ــی و هم نوح
دانشــجویان پرســتاری و پزشــکی را خــوب عنــوان مــی کنــد ]28[ 
ــا مطالعــه روشــن میانــی و همــکاران )1390( کــه انگیــزش  و ب
پیشــرفت تحصیلــی دانشــجویان پزشــکی ارومیه را در حد متوســط 
تــا خــوب بیــان مــی کنــد ]7[ همســو مــی باشــد. مطالعــه روحــی 
و همــکاران نیــز نشــان داد کــه 53/3 درصــد دانشــجویان از نظــر 
ــر از میانگیــن داشــتند کــه  نمــره انگیــزش تحصیلــی نمــره باالت
بیانگــر انگیــزه نســبتا مطلــوب در آنــان بــود ]29[. بــا وجــود اینکــه 
در مطالعــه روحــی کلیــه رشــته هــای علــوم پزشــکی مورد بررســی 
ــن  ــر از میانگی ــرات باالت ــا دانشــجویان نم ــه اســت ام ــرار گرفت ق
داشــتند کــه نشــان دهنــده انگیــزش تحصیلــی در اکثریــت رشــته 
ــه  ــز در مطالع ــی )1386( نی ــوم پزشــکی اســت. رضاخان ــای عل ه
ــزش  ــا از انگی ــته ه ــایر رش ــجویان س ــه دانش ــان داد ک ــود نش خ
ــن  ــد ]30[. دانشــجویان پرســتاری ای ــی برخوردارن ــی پایین تحصیل
رشــته را بــا هــدف کمــک بــه هــم نــوع و انجــام یــک کار مفیــد 
انتخــاب کــرده انــد و همچنیــن ایــن انگیــزه نقــش بســیار مهمــی 
ــا بهداشــت و ســامت افــراد و  در انجــام خطیــر پرســتاری کــه ب
جامعــه روبــرو اســت دارد و عامــل حفــظ دانشــجویان پرســتاری در 
ایــن رشــته و ادامــه تحصیــل در مراتــب علمــی باالتــر و کســب 
موفقیــت و پیشــرفت تحصیلــی و کمــک در جهــت اعتــا رشــته 

پرســتاری مــی باشــد.
ــا تأهــل، رشــته  ــی ب در ایــن مطالعــه انگیــزش پیشــرفت تحصیل
تحصیلــی، تــرم تحصیلــی و وضعیــت بومــی ارتبــاط معنــی داری 
ــکاران )1390(  ــی و هم ــن میان ــه روش ــا مطالع ــه ب ــت ک نداش

همخوانــی داشــت ]7[. عــدم ارتبــاط تأهــل بــا انگیــزش پیشــرفت 
ــنده و  ــه بخش ــای مطالع ــه ه ــا یافت ــه ب ــن مطالع ــی در ای تحصیل
ــل  ــی دانشــجویان متأه ــزش تحصیل ــه انگی ــکاران )1393( ک هم
ــاداری بیشــتر از  ــه طــور معن ــواز را ب ــوم پزشــکی اه دانشــگاه عل
ــم  ــاید ک ــرت دارد ]31[. ش ــد؛ مغای ــی دان ــرد م ــجویان مج دانش
بــودن تعــداد دانشــجویان متأهــل در پژوهــش فعلــی در مقایســه با 
دانشــجویان مجــرد از دالیــل معنــادار نشــدن ارتبــاط بیــن انگیــزه 
و وضعیــت تأهــل بــوده اســت. نمــره انگیــزش پیشــرفت تحصیلــی 
ــی  ــع تحصیل ــیت، مقط ــا جنس ــر ب ــه حاض ــجویان مطالع در دانش
ــه  ــه طــوری ک ــی داری داشــت؛ ب ــاط معن و محــل ســکونت ارتب
دانشــجویان زن مشــغول بــه تحصیــل در مقطــع کارشناســی ارشــد 
و ســاکن در منــزل از نمــره انگیــزش پیشــرفت تحصیلــی بیشــتری 
ــع  ــل در مقط ــه تحصی ــغول ب ــرد مش ــجویان م ــه دانش ــبت ب نس
تحصیلــی کارشناســی و ســاکن در خوابــگاه بودنــد. مطالعــه روشــن 
ــز  ــر ]32[ نی ــی ف ــی ]28[ و تمنای ــکاران ]7[ و نوح ــی و هم میان
ارتبــاط معنــی داری بیــن جنســیت و انگیــزش پیشــرفت تحصیلــی 
را گــزارش مــی نماینــد کــه بــا یافتــه هــای مــا در ایــن مطالعــه 
مطابقــت مــی کنــد. در تبییــن وجــود ایــن ارتبــاط مــی تــوان گفت 
بــا توجــه بــه اینکــه در فرهنــگ مــا ایرانــی هــا خانــم هــای نســل 
هــای قبلی)مثــال مــادران دانشــجویان فعلــی( غالبــا خانــه دار بوده 
ــزه در  ــودن انگی ــر ب ــل باالت ــاید دلی ــد. ش ــی ندارن و اســتقال مال
دختــران ایــن باشــد کــه آن هــا مــی خواهنــد برخــاف مــادران 
ــتری در  ــور بیش ــل حض ــه تحصی ــق ادام ــده از طری ــود، در آین خ
ــی  اجتمــاع داشــته باشــند، خودشــان شــاغل باشــند و از نظــر مال
اســتقال بیشــتری داشــته باشــند و ایــن عامــل نیــروی محرکــه 
ــاط  ــورد ارتب ــد. در م ــده باش ــل ش ــرای تحصی ــا ب ــزش آن ه انگی
انگیــزه تحصیلــی بــا وضعیت ســکونت دانشــجویان مشــخص شــد 
افــرادی کــه بــا خانــواده خــود زندگــی مــی کننــد در مقایســه بــا 
ــتند از  ــان نیس ــواده ش ــار خان ــگاه و کن ــاکن خواب ــه س ــانی ک کس
میانگیــن نمــره انگیــزش تحصیلــی باالتــری برخــوردار هســتند به 
طــور کلــی دانشــجویانی کــه در منــزل ســکونت دارنــد از بســیاری 
از مشــکات محیــط خوابــگاه نظیــر درگیــری بــا هــم اتاقــی هــا، 
ــن  ــتند و ای ــرا هس ــلوغ مب ــط ش ــز در محی ــش و تمرک ــدم آرام ع
ــی ایــن  ــزه تحصیل ــد باعــث بیشــتر شــدن انگی عوامــل مــی توان

دانشــجویان شــود.
ــی دار  ــاط معن ــدل ارتب ــا مع ــزاج ب ــه م ــج نشــان داد ک ــایر نتای س
داشــت بــه طــوری کــه میانگیــن معــدل در دانشــجویان بــا مــزاج 
گــرم و خشــک از بقیــه ی مــزاج هــا بیشــتر بــود.  ابــن ســینا در 
کتــاب خــود بیــان مــی کنــد کــه افــراد بــا مــزاج گــرم و خشــک از 
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حافظــه و قــدرت یادگیــری باالیــی برخوردارنــد و افــرادی باهــوش، 
ــودن میانگیــن  ــن بیشــتر ب زیــرک و زرنــگ هســتند ]33[، بنابرای

معــدل در ایــن افــراد دور از انتظــار نیســت. 
ــن  ــود؛ ای ــاره نم ــوان اش ــی ت ــرح م ــن ط ــای ای ــت ه از محدودی
پژوهــش مقطعــی اســت و صرفــا در آب و هــوای گــرم و تــر انجــام 
پذیرفتــه اســت؛ لــذا تعمیــم دادن نتایــج ایــن پژوهــش بــه جامعــه 

پژوهــش را بــا محدودیــت روبــرو مــی نمایــد.

نتیجه گیری
نتایــج  پژوهــش حاضــر نشــان داد مــزاج بــا انگیــزش تحصیلــی 
ارتبــاط دارد؛ لــذا پیشــنهاد مــی گــردد بــا بکارگیــری آمــوزه هــای 
طــب ســنتی و اصــاح مــزاج در دانشــجویان ارتقاء ســطح انگیزش 
تحصیلــی در ایــن افــراد فراهــم گــردد. همچنیــن پیشــنهاد مــی 
گــردد مطالعــات توصیفــی بیشــتری در ایــن زمینــه انجــام شــود و 
براســاس نتایــج بدســت آمــده مطالعــات مداخلــه ای در ایــن زمینــه 
انجــام شــود. همچنیــن نظــر بــه اینکــه ایــن مطالعــه مقطعــی بوده 

و در شــرایط آب و هوایــی گــرم و تــر بوشــهر و در فصــل زمســتان 
انجــام شــده اســت؛ پیشــنهاد مــی شــود ایــن مطالعــه طــی ســال 
هــای آینــده  در  دانشــگاه هــای دیگــر ســایر مناطــق جقرافیایــی 
و فصــول مختلــف و همچنیــن بــر روی ســایر دانشــجویان  انجــام 

پذیــرد.

سپاسگزاری
در نهایــت از کلیــه دانشــجویان شــرکت کننــده در مطالعــه کــه ما 
را در انجــام ایــن پژوهــش یــاری نمودنــد کمــال تشــکر را داریــم. 
ــگاه  ــی دانش ــت پژوهش ــی معاون ــت مال ــا حمای ــش ب ــن پژوه ای
علــوم پزشــکی بوشــهر انجــام شــده اســت و نتیجــه پایــان نامــه 

کارشناســی ارشــد پرســتاری داخلــی جراحــی اســت.
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