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  دهيچک

 يليآنـان در طـول دوران تحصـ    يشرفت درسـ يار مشابه هم هستند اما در پيبس يريادگيو استعداد  يياز لحاظ توانا يان پزشکيدانشجو :نه و هدفيش زميپ

در  يليزه تحصـ يـ ن درجـه انگ يـي مطالعه حاضـر بـا هـدف تع   . آنان باشد يليزه تحصياز تفاوت در انگ يبازتاب تواند يمکه  آيد يم وجود به يريچشمگ يها تفاوت

   .آنان انجام شده است يليزه تحصيان با انگيدانشجو يليو تحص يات فردين خصوصيارتباط ب ين بررسيه و همچنياروم يدانشگاه علوم پزشک يان پزشکيدانشجو

سـئوال کـه    ۲۸ شـامل  AMS-HS 28تحصيلي  انگيزش مقياس، پزشکي علوم ه دانشگاهيمقطع علوم پا پزشکي دانشجوي ١٣٧ مطالعه ينا در :ها روشمواد و 

آناليز واريانس شامل  ييها آزمونبا استفاده از  و SPSSله يوساطالعات خام به .نمودند تکميلبودند را  انگيزگي بيو  يدرون، يرونيب يزشيانگ يسه مؤلفه کل يدارا

  . ل قرار گرفتنديه و تحليمورد تجز کايآزمون مجذور و 

نسبت ) ۲/۴۸ ± ۸/۶( يشترياز بين امتيانگيم يرونيب يزشيانگ يها مؤلفه. زه متوسط تا خوب بودنديانگ يان داراياکثر دانشجو، يليزه تحصياز نظر انگ :ها يافته

 طور بهآن  يو درون يرونيب يها مؤلفهو ) ۱۱۲±۲/۱۱(زه کل ياز انگين امتيانگيم، در دختران. اختصاص دادندبه خود  )۱/۴۶ ± ۷( يدرون يزشيانگ يها مؤلفهبه 

  .داشت داري معني و مستقيم ارتباط کل معدل با تحصيلي انگيزشن يهمچن. بود) ۱۰۳±۳/۱۶(شتر از پسران يب داري معني

 امـا ، مـوثر هسـتند  آنـان   يليشرفت تحصيان و پيزه دانشجويانگ بر بيروني و دروني عوامل نوع دو هر مجموع در گرچه، نتايج به توجه با :يريجه گينتبحث و 

 .گيرد قرار توجه مورد بايد که است يا نکته نسبت به بيروني دروني انگيزشي عوامل به تر کمازات يميانگين امت اختصاص

  يعلوم پزشکدانشگاه ، يليشرفت تحصيپ، دانشجو، يليزه تحصيانگ :ها واژهد يکل

  

  357-366 ص، 1390آذر و دي، 34پی در پی ، پنجمشماره ، دوره نهم، دوماهنامه دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه
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Email: motazakker@umsu.ac.ir 

 .ه بوده استياروم يدر دانشگاه علوم پزشک اي حرفه يان نامه دکترين مقاله حاصل پايا
 

   

                                                
 ، دانشگاه علوم پزشكي اروميهيار گروه فيزيولوژي، دانشکده پزشکياستاد ١
 هياروم يدانشگاه علوم پزشک يرشته پزشک يدانشجو ٢

 هياروم ي، دانشگاه علوم پزشکي، دانشکده پزشکيميوشيار گروه بياستاد٣ 
 ، دانشگاه علوم پزشكي اروميهيار گروه فيزيولوژي، دانشکده پزشکيدانش٤ 
 ، دانشگاه علوم پزشكي اروميهي، دانشکده پزشکيار گروه فارماکولوژياستاد ٥

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشجوي دكتري اپيدميولوژي، گروه اپيدميولوژي٦ 
  )سنده مسئولينو( ، دانشگاه علوم پزشكي اروميهي، دانشکده پزشکيولوژيکروبيار گروه ميستادا ٧

  مقدمه

 توان يمزش را يانگ. زش عامل فعال ساز رفتار انسان استيانگ

انسان و عامـل جهـت دهنـده     هاي يتفعالمحرک  يرويبه عنوان ن

ي، زش را به دو گـروه اصـل  يصاحب نظران انگ. )۱( ف کرديآن تعر

انگيزشـي   هاي مولفه. اند کردهم يتقس يرونيو ب يزه درونيانگ يعني

جـذابيت   کـه داخلي و شخصي هسـتند   يها کنندهتقويت ، دروني

 کــه حـالي در . کننـد  يمـ فعاليـت را ايجـاد    يـک الزم بـراي انجـام   

 فـرد  کهخارجي ي ها کنندهبه تقويت ، انگيزشي بيروني هاي مولفه

 تحت
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، کند يمبراي رسيدن به هدف مستقلي تالش  ها آنتحت تاثير 

زش يـ انگ، انيندگان علم و دانشـجو يدرخصوص جو .شود يماطالق 

انگيـزش تحصـيلي بـه    . برخوردار اسـت  اي يژهوت ياز اهم يليتحص

موجب هدايت رفتار او به سوي يادگيري و  کهتمايل دروني فراگير 

ر هـر دو  يکه تحت تـاث  شود يماطالق ، گردد يم يليپيشرفت تحص

ــيو ب يعوامــل درونــ  يليصــزش تحيــبــا انگ. گيــرد يمــقــرار  يرون

، فيک تکليبه اتمام رساندن موفق  يان تحرک الزم را برايدانشجو

در کار خـود   يستگياز شا ينيبه درجه مع يابيا دستيل به هدف ين

و  يريادگيـ ت الزم در امـر  يـ بتوانند به موفق تاًيتا نها کنند يمدا يپ

ضرورت توجـه بـه   ، روانشناسان. )۲( ل گردندينا يليشرفت تحصيپ

، يريادگيـ ارتباط موثر آن بـا   علت به، ت رايم و تربيزش در تعليانگ

از  يکـ يو  انـد  شـده راهبردهـا و رفتارهـا متـذکر    ، هـا  مهارتکسب 

زش يانگ اند کردهزش ارائه ين انگين اييتب يکه برا اي يهاول يها سازه

ان از يده شده است که دانشجويبارها د. )۳(است  يليشرفت تحصيپ

ار مشابه هـم هسـتند امـا در    يبس يريادگيو استعداد  ييلحاظ توانا

ن تفاوت نه يا. گر دارنديکديبا  ياديز يها تفاوت يليشرفت تحصيپ

 هــاي يــتفعالر يبلکــه در ســا يليدروس تحصــ يريادگيــتنهــا در 

  . )۱( خورد يمز به چشم ين ها آن يرعلميغ

و  يليزه تحصـ يـ ن انگيد ارتبـاط بـ  يقات مختلف مؤيج تحقينتا

از  يحــاک ياســت کــه همگــ يمتعــدد يو اجتمــاع يعوامــل فــرد

براساس . ن عوامل بوده استياز ا يليزه تحصيد انگيشد يريرپذيتاث

ــا ــاي ــايج متغين نت ــ يره ــانوادگ، )۴(يتيشخص ــگاه، يخ و  يدانش

.  )۳( باشند يممرتبط  يليشرفت تحصيزش پيبا سازه انگ ياجتماع

ان دانشگاه علوم يدانشجو يليزه تحصيعوامل موثر در انگ يدر بررس

د به يداشتن ام، زان درآمد خانوادهيم، ت تاهليل وضعياردب يپزشک

 يليزه تحصـ ير گذار در انگيثزان عزت نفس از عوامل تايو م، ندهيآ

-يجـو عـاطف  ، نيفـوت والـد  ، تيجنسـ  که حاليدر  اند شدهعنوان 

ـ  يو سالمت جسم يخانوادگ زه يـ انگ يرو داري معنـي ر يتـاث  يروان

از اثر بـارز عـدم    يگرين گزارش ديهمچن. )۵( اند نداشته يليتحص

ــامن ــغلي ــرس از آ يت ش ــغليو ت ــده ش ــانگ يرو ين ــي  يليزه تحص

ــجو ــکيدانش ــحکا يان دندانپزش ــ. )۶(ت دارد ي ــانگ يدر بررس زه ي

و  يليزه تحصــيـ ن انگيبــ، اصـفهان  يان پزشــکيدانشـجو  يليتحصـ 

گـزارش شـده    داري معنيم و يآنان ارتباط مستق يليشرفت تحصيپ

ــت جــوئ  ــاع ، ياســت و ســه مؤلفــه رقاب ــه اجتم  يکوشــش و عالق

   .)۷( اند داشته ها آنبا معدل  يمثبت يهمبستگ

ر آن در يعوامـل مـوثر در آن و تـاث   ، يليزه تحصيانگ ييشناسا

تـا در   کند يمد کمک يان به اساتيدانشجو يريادگي-ياددهيند يفرا

 يهـا  روشخـود   يآموزشـ  يهـا  برنامـه  يو اجرا يزيبرنامه ر، طرح

ن يو بهتـر  تـرين  يغنـ  ياست که حتـ  يهيبد. رنديرا بکار گ يبهتر

زه يـ زان انگيـ شده بدون شـناخت م  يسازمانده يآموزش يها برنامه

در . الزم را نخواهند داشـت  ييان و عوامل موثر در آن کارايدانشجو

 طور به، يگزارشات ارائه شده از مطالعات انجام شده در منابع خارج

بـا  . قرار گرفته اسـت  يمورد بررس يليزش تحصيده انگيپد يعيوس

 يمحققـ  تر کم يدر منابع داخل" خصوصا ين همه در حوزه پزشکيا

با . )۷(پرداخته است  يليشرفت تحصيزش در پينقش انگ يبه بررس

ت يـ ر تربين سـالمت افـراد و تـاث   يتوجه به نقـش پزشـکان در تـام   

جه با کارآمدتر در ارتقاء سالمت جامعه يو در نت تر يزهانگپزشکان با 

 يليزه تحصـ يـ و با توجه به خالء موجـود در خصـوص شـناخت انگ   

مطالعه حاضر بـه  ، هياروم يدانشگاه علوم پزشک يان پزشکيجودانش

ه يمقطع علوم پا يان پزشکيدانشجو يليزش تحصيدرجه انگ يبررس

، تاهـل ، سن، تيجنس ين ارتباط فاکتورهايپرداخته است و همچن

 يزشـ يانگ هـاي  مولفـه بودن و معدل ساالنه را با  ير بوميا غي يبوم

  . داده استقرار  يمورد بررس يرونيو ب يدرون

  

 مواد و روش کار

بـه روش سـر    گيـري  نمونه، تحليلي - ن مطالعه توصيفييدر ا 

 دانشـکده مقطع علـوم پايـه    پزشکيدانشجويان  کلشماري بوده و 

ـ  ۱۳۸۶ يهـا  سال ياروميه ورود پزشکيدانشگاه علوم  پزشکي  يال
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عمـومي را   پزشـکي تـرم از دوره تحصـيلي    يـک حداقل  که ۱۳۸۸

به تحصـيل اشـتغال داشـتند     ها داده آوري جمعگذرانده و در زمان 

 يبـرا  صرفاً يمهمان، خروج از مطالعه يارهايمع. وارد مطالعه شدند

ضمن اطمينان دادن به . بود ها نامه پرسشل ناقص يو تکم ترم يک

توسـط   نامـه  پرسـش ، محرمانه ماندن اطالعات فردي به دانشجويان

اسم و شـماره دانشـجوئي در    ذکرجمع ايفا بدون محقق به صورت 

 ۱۳۷ب يـ ن ترتيبـد . ديـ بين آنان توزيع و سـپس جمـع آوري گرد  

 و وارد مطالعه کردند کاملانگيزش تحصيلي را  نامه پرسشدانشجو 

) ۲اطالعـات فـردي و   ) ۱شامل دو قسـمت   نامه پرسشاين . شدند

 ACADEMIC MOTIVATIONمقياس انگيزش تحصيلي معتبر

SCALE (AMS-HS 28) ايـن مقيـاس برمبنـاي نظريـه     . )۸( بود

ســئوال پــنج  ۲۸طراحــي شــده و حــاوي  کننــدگيتعيــين -خـود 

" کامالتا پنج از  يکبا نمره دهي ( ليکرتبر اساس مقياس  اي ينهگز

 يمحتوا و بوم روايي تاًييد از بعد. باشد يم) موافقم" کامالمخالفم تا 

 دو فاصله به آزمايي باز روش به آن پايايي، خصصانشدن توسط مت

 )۸۸/۰(کرونبـاخ   يبا محاسبه آلفا دروني ثبات و )r= ۷۱/۰(هفته 

 توسـط  نيـز  ايـران  در نامـه  پرسـش  اين. گرفت قرار تاًييد مورد نيز

 محاسبه با يو روح ۷۴/۰ برابر کرونباخ آلفاي محاسبه با جمشيدي

گرفتـه   قـرار  مورد اسـتفاده  و شده بومي ۸۵/۰ برابر کرونباخ آلفاي

  . )۹( است

انگيزش درونـي   يها مؤلفهشامل ، مقياس داراي سه نوع مؤلفه

 يها مؤلفهو ) گويه ۱۲با (انگيزش بيروني  يها مؤلفه، )گويه ۱۲با (

تـا   يـک ه از ين نمرات هر گويانگيم. بود )هيگو چهاربا ( انگيزگي بي

. محاسبه شـد  ۱۴۰تا  ۲۸از  نامه پرسش کلن نمرات يانگيپنج و م

د يـ کـه مؤ  يسـئواالت  جـز  بـه ب که براي تمام سـئواالت  ين ترتيبد

مـوافقم را  " کـامال دانشـجو گزينـه    کـه  صورتيبودند در  انگيزگي بي

 انگيزگـي  بي ديکه مؤ يو در مورد سئواالت ۵عالمت زده باشد نمره 

باشـد   کردهمخالفم را انتخاب " کامالوي گزينه  که صورتيبودند در 

از تمام سئواالت  يين اگر دانشجويبنابرا. يافت يماختصاص  ۵نمره 

 کـه  شد يم ۱۴۰وي  نامه پرسش کلنمره  نمود يم کسبرا  ۵نمره 

ي يترتيب اگر دانشجو همين به. با انگيزه بود" کامالمعرف دانشجوي 

وي  نامه پرسش کلنمره  نمود يم کسبرا  ۱از تمام سئواالت نمره 

در . بـود  انگيـزه  بـي  "نشان دهنده دانشـجوي کـامال   که شد يم ۲۸

 ۵۶، انگيزگـي  بينشانه  ۵۶تا  ۲۸ نمرات بين، نامه پرسش دهي نمره

" نشانه انگيزه متوسط و نهايتـا  ۱۱۲تا  ۸۴، زه کميمعرف انگ ۸۴تا 

 کـه  يا نمـره  حداکثر. زه خوب بودنديرف انگمع ۱۴۰تا  ۱۱۲ نمره

 دادنـد  يمـ انگيزش دروني و يا بيروني به خود اختصاص  يها مؤلفه

سـاالنه و در   کـل شرفت تحصـيلي معـدل   يپ مالک. بود ۱۲×۵=۶۰

تحصيلي را پشت سـر گذاشـته    ترم يکدانشجويان فقط  که صورتي

گـزارش   هـا  يآزمـودن توسـط   کـه بـود   ها آنبودند معدل ترم قبلي 

شد و ميانگين  ۱۶ورژن ، SPSS افزار نرماطالعات خام وارد . شد يم

) فراوانـي نسـبي  ( و درصد فراوانـي  کمي يرهايمتغو انحراف معيار 

از جملـه آنـاليز    يآمار يها آزموناز . محاسبه شد کيفي يرهايمتغ

 يب همبسـتگ يضر يليتحل يها آزمونس و يکروسکال وال، واريانس

 Fisher exact test و کـاي مجذور  پارامتريکان آزمون ن، رسونيپ

 يهـا  مؤلفـه براي بررسـي ارتبـاط بـين درجـه انگيـزه تحصـيلي و       

بومي و ، وضعيت تاهل، جنس، انگيزشي دروني و بيروني آن با سن

 >۰۵/۰P. غير بومي بودن و معدل تحصيلي دانشجويان استفاده شد

  .ديمحسوب گرد دار معني

 

  ها يافته

دوم تا تـرم پـنجم    ترم يپزشکان يمطالعه دانشجوجامعه مورد 

ه بودند که بعد از يمقطع علوم پا) ۸۸تا مهر  ۸۶بهمن  هاي يورود(

. شد يجمع آور نامه پرسش ۱۳۷ تعداد ها آنن يب نامه پرسشع يتوز

جمع ايفـا در بـين    صورت بهتوسط محقق  نامه پرسش که آنجايياز 

 دهـي  پاسـخ زان يـ م ديـ گرد آوري جمـع دانشجويان توزيع و سپس 

 درصد مرد و ۸/۳۵، مورد مطالعه يدانشجو ۱۳۷از . بود درصد۱۰۰

ن يانگيسال با م ۳۴ تا ۱۸ها  آن يدامنه سن. درصد زن بودند ۲/۶۴
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. درصد متاهل بودند ۲/۲ درصد مجرد و ۸/۹۷ .سال بود ۶/۱±۶/۲۰

درصـد   ۹/۲۱، درصد سـاکن خوابگـاه   ۷۳، ت سکونتياز نظر وضع

. سـاکن بودنـد   يجارياسـت  يها خانهدرصد در  ۱/۵ ن ويهمراه والد

درصد در ترم  ۷/۲۷، ۳درصد در ترم  ۶/۲۲، ۲درصد در ترم  ۵/۲۸

. ل بودنـد يه مشـغول تحصـ  يدرصد در ترم پنجم علوم پا ۲/۲۱و  ۴

ن معـدل کـل   يانگيـ و م۲/۱۵± ۷/۱ هـا  آنن معدل ترم قبل يانگيم

ان تـرم دوم  يدانشجو يبود که البته برا ۲۵/۱۵±  ۳/۱ ها آنساالنه 

ن معدل يانگيان مين ميدر ا. فقط معدل ترم قبل در نظر گرفته شد

بـود   ۵/۱۵±۲/۱و  ۵/۱۵±۶/۱ يـب به ترتترم قبل و ساالنه دختران 

 ۶۱/۱۴±۵/۱ ترتيب بهن دو معدل در پسران ين ايانگيم که حاليدر 

  .محاسبه شد ۸۲/۱۴± ۴/۱و 

ان نشان يدانشجو يليزه تحصينه انگيپژوهش در زم يافته هاي 

از کسـب شـده   يـ امت(زه خوب يانگ يدارا ها آندرصد  ۸/۴۳داد که 

از يـ امت(زه متوسـط  يـ انگ يدرصـد دارا  ۴/۵۰، )۱۴۰ يالـ ۱۱۲ن يب

از يـ امت(زه کم يانگ يدرصد دارا ۱/۵، )۱۱۲ يال ۸۴نيب کسب شده

از کسـب  يـ امت( انگيزه بيدرصد  ۷/۰و ) ۸۴ يال ۵۶ن يب کسب شده

 يليزش تحصـ يـ ن نمره کل انگيانگيم. بودند) ۵۶ يال ۲۸ن يب شده

 يدر بررسـ . محاسبه شد۱۴۰از سقف  ۸/۱۰۸±  ۹/۱۳ان يدانشجو

ن نمره کسب شده يانگيم، يرونيو ب يدرون يها مؤلفه يزشيتوان انگ

ن نمره کسب شـده  يانگيو م ۲/۴۸±  ۸/۶ يرونيب يها مؤلفهتوسط 

ک توان باالتر ياز  يبود که حاک ۱/۴۶±  ۷ يدرون يها مؤلفهتوسط 

سـه  ياز نقطه نظر مقا .بود يسه با عوامل درونيدر مقا يرونيعوامل ب

ه يـ تجز، انيدانشجو يت فرديبر حسب وضع يليزه تحصيتفاوت انگ

ن نمـرات  يانگيـ ن نمره کل و ميانگينشان داد که م يل آماريو تحل

ت يوضـع ، مختلـف  يسـن  يها گروهن يب يو درون يرونيب يها مؤلفه

مختلـف تفـاوت    يليتحص يها ترمبودن و  ير بوميا غي يبوم، تاهل

ج حاصـله در  ينتـا . دهـد  ينمـ نشـان   هـا  گـروه ن يـ ن ايب داري معني

 . آورده شده است ۱جدول

  

  و  يدرون يها مؤلفهو  يليزه تحصيازات انگين امتيانگيسه ميمقا :)۱(شماره جدول 

  انيدانشجوت تاهل و اسکان يوضع، آن بر حسب سن يرونيب

  رينوع متغ 

  

  ازين امتيانگيم

  )بودن ير بوميا غي يبوم( ت اسکانيوضع  ت تاهليوضع  يرده سن

  متاهل  مجرد  ۲۴ يباال  ۲۱-۲۴  ۱۸-۲۱
همراه پدر و 

  مادر
  ساکن خوابگاه

 يها خانه

  يجارياست

کل  ازين امتيانگيم

  زهيانگ
۲/۱۵±۱۰۸  ۷/۸±۳/۱۱۱  ۱۰۸  ۱/۱۴±۸/۱۰۸  ۱/۲±۳/۱۰۶  ۵/۱۵±۶/۱۰۷  ۷/۱۳±۴/۱۰۹  ۱/۹±۷/۱۰۴  

از ين امتيانگيم

 يزشيانگ يها مؤلفه

  يرونيب

۳/۷±۵/۴۷  ۶/۴±۷/۵۰  ۵۰  ۹/۶±۲/۴۸  ۷/۱±۴۸  ۷/۶±۴/۴۷  ۷±۶/۴۸  ۳/۵±۶/۴۵  

از ين امتيانگيم

 يزشيانگ يها مؤلفه

  يدرون

۵/۷±۹/۴۵  ۶/۵±۷/۴۶  ۴۷  ۱/۷±۱/۴۶  ۷/۱±۴۵  ۳/۸±۳/۴۵  ۸/۶±۵/۴۶  ۱/۴±۱/۴۴  

ذکر شـده   يدر پارامترها دار معنيعدم وجود اختالف  رغم علي

زه يـ سـه انگ يو مقا يز انجـام شـده درخصـوص بررسـ    يآنـال ، در باال

در  يريچشـمگ  يهـا  تفـاوت ت از يت حکايبر حسب جنس يليتحص

ن دختران و يب يو درون يرونيب يها مؤلفهاز يز در امتياز کل و نيامت

 ۱۱۲±۲/۱۱زه در دختـران  يـ از کل انگين امتيانگيم. پسران داشت

افتـه بـود   ي داري معنـي کـاهش   ۱۰۳±۳/۱۶ بود که در پسـران بـه  

)۰۰۱/۰ <P( . يدارا هـا  آن درصـد ۴/۵۳ان دختـر  ياز کل دانشـجو 

 هـا  آن درصـد ۳/۲زه متوسط و يانگ يدارا درصد۳/۴۴، زه خوبيانگ
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. وجـود نداشـت   انگيزه بيدختر  ينشجوزه کم بودند و دايانگ يدارا

 يدارا هـا  آن درصـد ۵/۲۶ج در پسران نشان داد که فقط ين نتايهم

کـم   درصـد ۲/۱۰، زه متوسـط يانگ يدارا درصد۲/۶۱، زه خوبيانگ

 . بودند انگيزه بي ها آن درصد۲زه و يانگ

 

 آنان يليزه تحصيان در دو گروه مونث و مذکر بر اساس درجه انگيدانشجوش درصد ينما :)۱(شماره  نمودار

در دختـران   يرونيب يها مؤلفهاز ين امتيانگيب مين ترتيبه هم

ــ ۶/۴۴±۷/۷و در پســران  ۶/۵±۲/۵۰  ازيــن امتيانگيــن ميو همچن

بود که  ۴/۴۳±۸ و در پسران ۵/۴۷±۶ در دختران يدرون يها مؤلفه

ـ  يرونـ يهر دو مؤلفه ب دار معنياز کاهش  يحاک" مجددا در  يو درون

زه يـ ن انگينشـان داد کـه بـ    هـا  يبررسـ ن ادامه يهمچن. پسران بود

ـ  يهـا  مؤلفـه و  يليتحص ت يآن بـر حسـب جنسـ    يرونـ يو ب يدرون

   ).۲جدول (مثبت وجود دارد  يهمبستگ

زش يانگ يها مؤلفهن يب يب همبستگيضر :)۲(شماره جدول 

  تيبر حسب جنس يليتحص

  P  يب همبستگيضر  يليزه تحصيانگ

  ۰۰۱/۰  ۲۹/۰  يليزش تحصيکل انگ

  ۰۰۱/۰  ۳۷/۰  يرونيب يزشيانگ يها مؤلفه

  ۰۰۳/۰  ۲۵/۰  يدرون يزشيانگ يها مؤلفه
 

 يزشـ يانگ يهـا  مؤلفهل تک تک يه و تحليج مربوط به تجزينتا

ـ يب يها مؤلفهن ينشان داد که در ب يو درون يرونيب ن يشـتر يب يرون

نده يخوب در آ يل به داشتن زندگيتما" ب به ين نمره به ترتيانگيم

 يشـتر بـرا  يو مهـارت ب  يکسب آمادگ" ، ۵۵/۴±۶۲/۰ن يانگيبا م" 

بـه شـغل مـورد     يابيدست" و  ۵۱/۴±۷۵/۰ن يانگيبا م" ندهيشغل آ

ن يبـه همـ   ).۳جـدول (تعلق گرفت  ۵۱/۴±۶۹/۰ نيانگيبا م" عالقه

ـ  يزشيانگ يها مؤلفهز يمربوط به آنال جيب نتايترت نشـان داد   يدرون

ت و ياحسـاس رضـا  " ب بـه  يـ ن نمـره بـه ترت  يانگيـ ن ميشتريکه ب

" ، ۲۸/۴±۶۵/۰ نيانگيـ با م" ليشرفت در تحصيهنگام پ يخوشنود

و  ۲۲/۴±۷۲/۰ن يانگيبا م" مسائل مورد عالقه  يريادگياق به ياشت

بـا  " الـب تـازه  مط يريادگيـ ت در هنگـام  ياحساس شـعف و رضـا  " 

 ترين کمن يهمچن ).۴جدول(افت ياختصاص  ۰۸/۴±۷۱/۰ نيانگيم

ب يبه ترت ها مؤلفه ين تماميب) ۴از  تر کمن يانگيم(ن نمرات يانگيم

 يهـا  نوشـته هنگـام خوانـدن    يفتگيت و شـ ياحساس مجـذوب " به 

اق به اعالم نظرات خود ياشت" ، ۲۸/۳±۷۶/۰ نيانگيبا م" سندگانينو

ــه د ــرانيب ــا " گ ــمب ــا " و  ۳۷/۳±۹۲/۰ نيانگي ــاس رض ت و ياحس

بــا " يســخت دانشـگاه  هـاي  يـت فعالدر هنگـام انجــام   يخوشـنود 

 يزشيانگ يها مؤلفهاز  يتعلق گرفت که همگ ۸۷/۳±۸۱/۰ن يانگيم

 . بودند يدرون
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ل در يمربوط به علت تحص يرونيب يزشيار پنج عامل برتر انگيمعو انحراف  ازين امتيانگيم، از کسب شدهيدرصد امت :)۳(شماره جدول 

  ).اند نمودهرا کسب  ۱از يمخالفم امت" نه کاماليو گز ۵از يموافقم امت" کامالگزينه (دانشگاه 

  ازيامت                       

  يرونيب يزشيعوامل انگ

  اريمع انحراف  نيانگيم  )۱(مخالفکامال  )۲(مخالف  )۳(نظر بدون  )۴(موافق  )۵(موافقکامال

خوب در  يل به داشتن زندگيتما

  ندهيآ
۱/۶۶  ۲۶  ۵/۵  ۶/۱  ۸/۰  ۵۵/۴  ۶۲/۰  

 يشتر برايو مهارت ب يکسب آمادگ

  ندهيشغل آ
۱/۵۹  ۹/۳۳  ۳/۶  ۸/۰  ۰  ۵۱/۴  ۷۵/۰  

  ۶۹/۰  ۵۱/۴  ۰  ۰  ۷/۴  ۴/۳۹  ۹/۵۵  به شغل مورد عالقه يابيدست

  ۷۷/۰  ۲۷/۴  ۸/۰  ۶/۱  ۴/۹  ۷/۴۵  .۵/۴۲  کمک به انتخاب بهتر شغل و حرفه

  ۸۷/۰  ۱۹/۴  ۶/۱  ۱/۳  ۸/۱۱  ۹/۴۰  ۵/۴۲  ندهيداشتن درآمد بهتر در آ
  

ل در يمربوط به علت تحص يدرون يزشيار پنج عامل برتر انگيو انحراف مع ازين امتيانگيم، از کسب شدهيدرصد امت :)۴(شماره جدول 

 ).اند نمودهرا کسب  ۱از يامت مخالفم" نه کاماليو گز ۵از يموافقم امت" کامالگزينه (دانشگاه 

  معدل 

  ازين امتيانگيم

 p يب همبستگيضر ۱۷<  ۱۵ -۱۷ ۱۵>

  ازين امتيانگيم

  زهيکل انگ
۸/۱۱±۹ /۱۰۷  ۳/۱۳±۳ /۱۱۰  ۸±۲ /۱۱۴ ۱۸۱/۰  ۰۴۲/۰*  

 يها مؤلفهاز ين امتيانگيم

  يرونيب يزشيانگ
۶/۶±۷ /۴۷  ۶/۵±۲ /۴۹  ۷/۵±۷ /۴۹ ۱۶۱/۰ ۰۷۱/۰ 

 يها مؤلفهاز ين امتيانگيم

  يدرون يزشيانگ
۹/۵±۹ /۴۵ ۳±۲ /۴۶ ۷/۴±۷ /۴۹ ۱۴۵/۰ ۱۰۴/۰ 

  

ـ يب يزشيک از عوامل انگياز هر يسه امتيمقا ـ  يرون بـر   يو درون

ن دختران و پسران در اکثـر  يرا ب داري معنيت تفاوت يحسب جنس

ت اول يـ چهـار اولو ب که ين ترتينشان نداد به ا يزشيانگ يها مؤلفه

در هر دو گـروه مونـث و مـذکر    " به دانشگاه ها آنعلت آمدن " يبرا

در " (نـده يخـوب در آ  يل به داشـتن زنـدگ  يتما" ترتيب به" مشترکا

و در گـروه مـذکر بـا     ۶/۴±۷۲/۰ ازيـ ن امتيانگيـ گـروه مونـث بـا م   

 يشتر برايو مهارت ب يکسب آمادگ" ، )۳۶/۴±۶۲/۰از ين امتيانگيم

و در  ۵۹/۴±۶۵/۰از يـ ن امتيانگيـ در گروه مونث بـا م ( "ندهيشغل آ

بـه شـغل    يابيدسـت " ، )۳۲/۴±۶۹/۰از يـ ن امتيانگيگروه مذکر با م

و در  ۵۹/۴±۶۲/۰ ازيـ ن امتيانگيـ در گروه مونث بـا م " (مورد عالقه

ت و ياحسـاس رضـا  " و ) ۲۴/۴±۵۲/۰از ين امتيانگيگروه مذکر با م

ن يانگيگروه مونث با مدر " (ليشرفت در تحصيهنگام پ يخوشنود

) ۰۴/۴±۶۲/۰از ين امتيانگيو در گروه مذکر با م ۳۲/۴±۷۳/۰از يامت

اق بـه  ياشت" ت پنجم ين حال در گروه مونث اولويبا ا. عنوان شدند

) ۲۹/۴±۷۴/۰از يـ ن امتيانگيـ بـا م " (مسائل مـورد عالقـه   يريادگي

 يت و خوشنودياحساس رضا"در گروه مذکر  که حاليعنوان شد در 

) ۹۵/۳±۸۵/۰از ين امتيانگيبا م" (يا حرفهگام گسترش معلومات هن

  .ت پنجم را به خود اختصاص دادياولو

بـا   يليزه تحصـ يـ ارتبـاط انگ  يبه بررسـ  يآمار يزهايآنالادامه 

نشـان داد کـه    هـا  يبررسـ ن يا. اختصاص داشت يليشرفت تحصيپ

 هـا  آنزه کـل  ياز انگين امتيانگيم، ۱۵ر يان با معدل کل زيدانشجو

ن يانگيـ م، ۱۷-۱۵ن يان بـا معـدل کـل بـ    يدانشجو ۸/۱۱±۹/۱۰۷
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ان بـا معـدل کـل    يو دانشجو ۳/۱۱۰±۳/۱۳ ها آنزه کل ياز انگيامت

بوده است که  ۲/۱۱۴±۸ ها آنزه کل ياز انگين امتيانگيم، ۱۷ يباال

از يـ و امت( يليزه تحصياز انگيدر امت يش صعوديک افزايت از يحکا

ش معـدل داشـت   يمتناسب بـا افـزا  ) آن يرونيو ب يدرون يها مؤلفه

ـ ). ۳جدول ( ک رابطـه  يـ از وجـود   يحـاک  يز آمـار ين آنـال يهمچن

 بـا معـدل کـل بـود     يليزه کل تحصـ ين انگيب دار معنيم و يمستق

  ). =۳،۰۴۲/۰Pجدول (

  

  .بر حسب معدل يليزش تحصيانگ يها مؤلفه يب همبستگيازات و ضرين امتيانگيسه ميمقا :)۵(شماره جدول 

  ازيامت                

  يدرون يزشيعوامل انگ

  اريانحراف مع  نيانگيم  )۱(مخالفکامال  )۲(مخالف  )۳(بدون نظر  )۴(موافق  )۵(موافقکامال

هنگام  يت و خوشنودياحساس رضا

  ليشرفت در تحصيپ
۷/۴۱  ۸/۴۸  ۳/۶  ۴/۲  ۸/۰  ۲۸/۴  ۶۵/۰  

  ۷۲/۰  ۲۲/۴  ۸/۰  ۶/۱  ۴/۹  ۲/۵۱  ۳۷  مسائل مورد عالقه يريادگياق به ياشت

هنگام  يت و خوشنودياحساس رضا

  يا حرفهگسترش معلومات 
۹/۳۳  ۲/۵۱  ۶/۱۲  ۴/۲  ۰  ۱۶/۴  ۶۷/۰  

ت در هنگام ياحساس شعف و رضا

  مطالب تازه يريادگي
۵/۳۱  ۶/۴۹  ۱۵  ۹/۳  ۰  ۰۸/۴  ۷۱/۰  

تجربه احساس خوب در هنگام کشف 

  ديمطالب جد
۱/۲۹  ۴۸  ۱/۱۸  ۱/۳  ۶/۱  ۴  ۸۸/۰  

  
  بحث و نتيجه گيري

 يليشـرفت تحصـ  يدر پ يليزش تحصـ يت انگيت به اهميبا عنا

پر کردن خالء موجود در کشف  منظور بهمطالعه حاضر ، انيدانشجو

زش يـ ان بـا انگ يدانشـجو  يليو تحصـ  يات فـرد ين خصوصيرابطه ب

ـ  يرونيب هاي مولفه" و خصوصا يليتحص بـا اسـتفاده از   (آن  يو درون

ــمق ــاس انگي ــل جمع يرو) AMS-HS 28 يليزش تحصــي ــک ت ي

ه يـ اروم يه دانشگاه علوم پزشـک يمقطع علوم پا يان پزشکيدانشجو

ق يـ ن تحقيـ افتـه مـا در ا  ي ترين ياصل. ده استيو اجرا گرد يطراح

 يرتران با بياز دانشجو يميک نيزه خوب در نزديانگر داشتن انگيب

ـ يب يزشـ يعوامل انگ هرچنـد مطـابق   . بـود  ينسـبت بـه درونـ    يرون

ت تاهـل و سـکونت   يوضع، ن سنيب داري معنيما ارتباط  هاي يافته

از لحـاظ   يافـت نشـد ولـ   ي هـا  آن يليزه تحصـ يـ ان بـا انگ يدانشجو

 هـاي  مولفـه و  يليزه تحصين کل انگيب يريتفاوت چشمگ، تيجنس

ن يهمچن. ده شديو مذکر د ن دو گروه مونثيآن ب يو درون يرونيب

 هـاي  مولفهو  يليزه تحصين انگيب دار معنيمثبت و  يک همبستگي

  . ان وجود داشتيت و معدل کل ساالنه دانشجويآن برحسب جنس

ــ ــال  يروح ــاران در س ــزارش  ۱۳۸۶و همک ــردهگ ــد ک ــه  ان ک

زه يانگ يگلستان دارا يان دانشگاه علوم پزشکيدانشجو درصد۵/۵۲

" کـامال  يو دانشجو اند بودهزه متوسط يانگ يدارا درصد۴۶خوب و 

ن يـ مـا در ا  هاي يافتهبا  باًيکه تقر )۹(وجود نداشته است  انگيزه بي

زه يـ در انگ يگزارشات تفاوت يهرچند در برخ. مطالعه مطابقت دارد

 هـا  آن يليت و رشـته تحصـ  يحسـب جنسـ  ان بريدانشـجو  يليتحص

ک تفاوت ياز  يج مطالعه ما حاکينتا يول )۵,۹(گزارش نشده است 

که يدختران و پسران بوده است بطور يليزه تحصين انگير بيچشمگ

زه يـ در دامنـه انگ  يبنـد م ياز نظر تقس) درصد۴/۵۳(اکثر دختران 

زه متوسـط  يـ در دامنـه انگ ) درصد۲/۶۱(ت پسران ياکثر يخوب ول

 ۱۳۸۸و همکاران در سال  يوسفي، افتهين يد ايدر تائ. قرار گرفتند

دانشــگاه علــوم  يان پزشــکيدانشـجو  يليزه تحصــيــانگ يدر بررسـ 
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خـوب در  " نسـبتا  يليزه تحصـ يـ ضمن گزارش انگ، اصفهان يپزشک

ابعـاد   يرا در بعضـ  يتفاوتهائ، ينيدوره بال يزشکان پياکثر دانشجو

ـ . )۷(انـد  نمودهن دختران و پسران گزارش يب يزشيانگ ن در يهمچن

ـ  داري معنـي  يهـا  تفـاوت  يگـر يمطالعات د  يليزه تحصـ يـ ن انگيب

و تفـاوت در علـت    )۱۰(ت يبرحسب جنس يان دندانپزشکيدانشجو

. گزارش شده اسـت  )۱۱(ن دو جنس يب يانتخاب رشته دندانپزشک

ک يـ در دختران نسبت به پسران به نظر  يليزه تحصيباال بودن انگ

ن يکه در رقابت سنگ يچون دختران آيد يم ينيش بيجه قابل پينت

رش يپذ يشتر از پسران در رشته پزشکيب يبا نسبت يکنکور سراسر

حضور  يشتريزه بيز با انگين يالت دانشگاهيدر تحص" اصوال اند شده

زه بـاال در دختـران در مقـاطع بـاالتر     ين انگينکه ايالبته ا. يابند يم

 يلـ يتکم هـاي  يبررسـ از به ين يابد يمز تداوم و استمرار ين يليتحص

  . دارد

ـ يب يزشـ يسـه عوامـل انگ  يمقا، امروزه ـ  يرون و درجـه   يو درون

اما  رود يمبه شمار  يزشيمباحث انگ ينتر مهماز  يکي ها آنت ياهم

 يدانشـجوئ  يليزش تحصـ يـ انگ يدر بررس" خصوصا يرانيمحققان ا

ر يکـه مطالعـه مـا را از سـا     ياز موارد يکي. اند پرداختهبه آن  تر کم

ن جنبـه از ابعـاد   يـ پـرداختن بـا ا   سـازد  يمز يمطالعات مشابه متما

ن يانگيـ مـا م  هاي يافتهبر اساس . است يدانشجوئ يليزش تحصيانگ

ن يدر بــ ينســبت بــه درونــ يرونــيب يزشــيانگ هــاي مولفــهاز يــامت

) يليو تحصـ  يات فـرد يبدون در نظر گرفتن خصوصـ (ان يدانشجو

بـاالتر عوامـل    يزشـ يک تـوان انگ يـ از  يشتر بوده است که حـاک يب

 نيکه از باالتر يزشيسه مولفه انگ. باشد يم ينسبت به درون يرونيب

ن يشـتر يب(ن دختران و پسـران برخـوردار بودنـد    يب يزشيتوان انگ

ل به داشتن يتما" ترتيب به) ن نمره را به خود اختصاص دادنديانگيم

شغل  يشتر برايو مهارت ب يکسب آمادگ" ، "ندهيخوب در آ يزندگ

بودند که هر سه مربوط به " به شغل مورد عالقه يابيدست" و " ندهيآ

ت و ياحساس رضا. " باشند يم يليزش تحصيانگ يرونيب يمولفه ها

ـ يـ ن امتيشـتر يب" ليشـرفت در تحصـ  يهنگام پ يخوشنود ن ياز را ب

سـه بـا کـل    يدر مقا يبه خـود اختصـاص داد ولـ    يدرون هاي مولفه

ـ يب يزشيگاه چهارم بعد از سه مولفه انگيدر جا، ها مولفه ذکـر   يرون

و همکاران در  Clarkما  هاي يافتهد ييدر تا. شده در باال قرار گرفت

 يليزه تحصـ يـ ت و انگين شخصـ يارتباط ب يرامون بررسيپ يقيتحق

 يزشـ يانگ يمولفـه هـا   يرا بـرا  يباالتر يزشيتوان انگ، انيدانشجو

ن در يـ ا. )۴( انـد  نمـوده گـزارش   يدرون هاي مولفهنسبت به  يرونيب

و همکـاران   يززاده فـروز يکه توسط عز يقياست که در تحق يحال

ات يـ ن اعضاء هيب يو درون يرونيب يزشيشده است عوامل انگ انجام

که  اند بودهبرخوردار  يبرابر" بايتقر يزشيدانشگاه از توان انگ يعلم

ان و اعضـاء  يدانشـجو  يعنين دو مطالعه يتفاوت دو گروه هدف در ا

  . ن تفاوت باشديبر ا يهيتوج تواند يم يات علميه

ت يـ با اهم يزشيانگ يهمواره از مولفه ها يت شغليداشتن امن

ن يـ د اييـ در تا. )۱۵(و افراد مختلف عنوان شده اسـت   ها گروهن يب

ن اعضاء يزه بيانگ يقات اختصاص به بررسياز تحق يا پارهگزارشات 

از آن است که  يحاک يداشته است که همگ ها دانشگاه يات علميه

 يبــاال در مراکــز دانشــگاه يزشــيک تــوان انگيــاز  يت شــغليــامن

که  هايي مولفه، زيدر مطالعه حاضر ن .)۱۴,۱۵(برخوردار بوده است 

از يـ ن امتيانگيـ از م انـد  داشـته  يغلنـده شـ  ياختصاص به مسائل و آ

پر . بوده است يد مطالعات قبلييکه در تا اند بودهبرخوردار  يشتريب

 اي ينـده آن يواضح است که جوانان ما با هدف کسـب شـغل و تـام   

و  يرســم يآمارهــا کــه آنجــايياز . شــوند يمــبهتــر وارد دانشــگاه 

ـ  يکارياز ب يياز وجود درصد باال يررسميغ الن ين فـارغ التحصـ  يب

رمـرتبط بـا رشـته    يا اشـتغال آنهـا بـه مشـاغل غ    يو  يرشته پزشک

در  يليزه تحصـ يـ کـم بـودن انگ  ، دهنـد  يمدر کشور خبر  يليتحص

 ينده شـغل يآنان به آ ياز نگران يبازتاب تواند يمان ياز دانشجو يبعض

. طلبـد  يمـ را  يک عـزم ملـ  يـ ن مشـکل  يـ البته حل ا که )۶(باشد 

در ) ج هـم آورده شـده اسـت   يکه در بخش نتـا  طور همان(هرچند 

ن دختران و پسران يب يزشيانگ يت اول مولفه هايب چهار اولويترت

اق بـه  ياشـت " ن حـال در گـروه مونـث    يـ وجود نداشـت بـا ا   يتفاوت
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ت و ياحسـاس رضـا  "و در گروه مذکر " مسائل مورد عالقه يريادگي

پـنجم را بـه   ت ياولو" يا حرفههنگام گسترش معلومات  يخوشنود

ت يـ ن تفـاوت ممکـن اسـت بـه اهم    يـ خود اختصـاص دادنـد کـه ا   

ت يـ نده در گروه مذکر نسبت به اهميآ يت شغليت و موفقيمسئول

  . عالقه در گروه مونث باز گردد

ق حاضـر وجـود ارتبـاط    يـ تحق هـاي  يافتـه  ينتـر  مهـم از  يکي

ان اسـت کـه   يو معدل کل دانشـجو  يليزش تحصين انگيب دار معني

معدل باالتر و ، تر يزهانگان با يقت است که دانشجوين حقياز ا يحاک

زان يـ ج مـا م يهرچند بر اساس نتـا . دارند يبهتر يليشرفت تحصيپ

ن بـود  ييآن با معدل پـا  يو مولفه ها يليزش تحصين انگيارتباط ب

ان در گـزارش معدلشـان   يبـه دقـت دانشـجو    توانـد  يم يکه تا حد

دارد  يگر هماهنگيقات ديج تحقيکه با نتاياما از آنجائ، مربوط باشد

 يو همکـاران در بررسـ   يوسفي، افتهين يد اييدر تا. قابل تامل است

 يدانشـگاه علـوم پزشـک    ينيان مقطع بـال يدانشجو يليزه تحصيانگ

ه و يبا معدل علوم پا يليزش تحصيکه انگ اند نمودهاصفهان گزارش 

ـ  ).۷(دارد  داري معنيم و يارتباط مستق ينيمعدل کل بال ن يهمچن

و  دار معنـي که به ارتباط  يج پژوهشگرانيبا نتا يه تا حدودافتين يا

رقابـت  ، قيتشـو ، يقـدرت طلبـ  ، کسب عزت هاي يزهانگن يب ييباال

شـرفت  يگـران بـا پ  يت ديل و کسـب رضـا  يعالقه بـه تحصـ  ، ييجو

ن از يبنـابرا . )۱۶,۱۷(دارد  يد کـرده بودنـد همخـوان   يتاک يليتحص

و  گذارنـد  يمـ ر يتاث يليشرفت تحصيبر پ يزشيعوامل انگ که آنجائي

مت کل جامعه ارتبـاط  با سال يان پزشکيدانشجو يليشرفت تحصيپ

د بر تالش خود در جهت يبا يآموزش يها نظاماست که  يهيدارد بد

ط يفرادهنده و مح، ريفراگ يعنيمربوطه  يارتقاء آموزش و مولفه ها

عوامل  يهرچند در مطالعه حاضر برتر. نديافزايب يو امکانات آموزش

ـ يب يزشيانگ ـ  ينسـبت بـه درونـ    يرون ن اکثـر  يافتـه ثابـت بـ   يک ي

 ين گروهيسه بيدر مقا ين برتريبود اما مقدار ا يزشيانگ هاي مولفه

 يرونيب يزشيانگ ين نمرات مولفه هايانگين ميما ب يو درون گروه

ـ  يهـا  تفـاوت ن ين حـال همـ  يـ با ا. اد نبوديار زيبس يو درون  يجزئ

هر چند کـه   يرونيب يزشيقابل تامل باشد چون عوامل انگ تواند يم

ار با ارزش هستند امـا  يبس يزشيکننده انگ کيبه عنوان عوامل تحر

 يزشـ ياگر باعث کمرنگ شدن و تحت الشعاع قرار دادن عوامـل انگ 

تجربـه کـردن و بـه کمـال     ، اق به دانستنيشور و اشت يعني يدرون

مسـئوالن و دلسـوزان    يبـرا  يزنـگ خطـر   تواند يمدن باشند يرس

 هـاي  يهماسر يتيريدگاه مدياز د که آنجايياز . باشد يمسائل آموزش

ان يدانشـجو  آيند يمه به شمار يسرما ينتر مهم ها سازماندر  يانسان

جامعـه   يتنهـا بـرا  ه ه نـ يسـرما  ينتـر  مهم يعلوم پزشک يها رشته

زش يـ انگ" اصـوال . شـوند  يممحسوب  يه مليک سرمايبلکه  يپزشک

دانشجو و عامل جهت  هاي يتفعالمحرک  يرويبه عنوان ن يليتحص

ت يلذا هرگونه تالش در جهت تقو شود يمدهنده حرکت محسوب 

از . ت خواهـد بـود  يـ ار موثر و با اهميران بسيمحرکه در فراگ يروين

ت يـ بـه خـاطر ماه   يان پزشـک يدر دانشـجو  انگيزگـي  بـي که يآنجائ

تمام  رود يمبشمار  يآموزش پزشک يبرا يد جديک تهديمخربش 

د يمف مهم و تواند يمف دهنده آن يا تخفيکننده  يريش گير پيتداب

نده يمطالعات آ يبرا اي يهپارهگشا و  تواند يمق حاضر يباشد و تحق

  . ن هدف باشديل به اين يبرا

   

  تشکرتقدير و 

مصـوب در   يعموم يدکتر يان نامه دانشجوئيق حاضر پايتحق

ه بـوده  ياروم يدانشگاه علوم پزشک يها نامهان ينظارت بر پا يشورا

از دانشـگاه علـوم    يقنبـر روحـ   ياز جناب آقـا ، ن راستايدر ا. است

و جنـاب   نامـه  پرسـش ه يـ در ته يگلستان به خاطر همکار يپزشک

در  يهمکـار  يبرامان سپهروند يدکتر نر يو آقا يرسول جواد يآقا

   .آيد يم عمل به يتشکر و قدردان ها دادهز يآنال
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