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تاریخ پذیرش1400/03/20 :

چکیده:

هدف از انجام اين پژوهش بررسی میزان انگیزه پيشرفت تحصیلی دانشجومعلمان رشتههای آموزش
زیستشناسی و آموزش فیزیک بر اساس متغيرهايی همچون جنسیت ،رشته و سال ورودی میباشد.
دانشجومعلمان بهعنوان معلمان آینده نظام آموزشی ،بعد از دانش آموزان مهمترین رکن دستگاه
آموزش و پرورش محسوب میشوند ،لذا افزایش انگیزه پیشرفت تحصیلی آنان از اهمیت باالیی
برخوردار است .روش استفاده شده در این پژوهش از نوع پیمایشی و با تکنیک پرسشنامه است
بدين منظور تعداد  101نفر از دانشجومعلمان آموزش زیستشناسی و آموزش فیزیک در ورودی
سالهای  97 ،96 ،95و  98بهصورت نمونهگیری تصادفی طبقه-ای انتخاب شدند و پرسشنامه
انگیزه پيشرفت تحصیلی هرمنس بر روي آنان اجرا گرديد .دادههای پژوهش با نرمافزار كامپيوتري
( )21-SPSSمورد تجزیهوتحلیل آماري قرار گرفت و نتایج آن در دو قسمت جداگانه آمار توصيفي
و آمار استنباطی بررسی شد .ميانگين انگیزه پیشرفت دانشجویان پسر و دختر مانند میانگین انگیزه
دانشجویان زیست شناسی و فیزیک با يکديگر تفاوت معنیداری ندارد ( ) p<0/05درحالیکه بین
ميانگين انگیزه پیشرفت دانشجویان ورودی سالهای  95تا  98در رشته های زیست-شناسی و
فیزیک تفاوت وجود دارد.

بررسی میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجومعلمان رشتههای آموزش زیستشناسی و فیزیک دانشگاههای فرهنگیان استان اصفهان

بررسی میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجومعلمان رشتههای
آموزش زیستشناسی و فیزیک دانشگاههایفرهنگیان استان اصفهان

کلید واژه ها :انگیزه پیشرفت تحصیلی ،دانشجو معلمان ،آموزش زیست شناسی ،آموزش فیزیک،
دانشگاهفرهنگیان

 .1استادیار ،گروه آموزش زیست شناسی ،دانشگاه فرهنگیان ،اصفهان ،ایران.
 .2دانشجوی دبیری زیست شناسی ،دانشگاه فرهنگیان ،مرکز آموزش عالی شهید رجایی ،اصفهان ،ایران.
 .3دانشجوی دبیری زیست شناسی ،دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید باهنر ،اصفهان ،ایران.
 .4دانشجوی دبیری زیست شناسی ،دانشگاه فرهنگیان ،مرکز آموزش عالی شهید رجایی ،اصفهان ،ایرانmihanavestamihan@gmail.com .
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مقدمه

هدف آموزشوپرورش در قرن بیست و یکم فقط تعلیم دروس ،انتقال میراث فرهنگی نسلهای
گذشته به نسل جدید و پرورش قواي ذهنی دانش آموزان نیست؛ بلکه فراتر از آنها ،رشد و
پرورش دانش آموزان در ابعاد جسمانی ،ذهنی ،عاطفی ،اجتماعی و اخالقی از اهداف اصلی
نظام آموزشوپرورش محسوب میشود .با توجه به اهداف مذکور مسئولیتها و رسالت سازمان
آموزشوپرورش ،بیش از پیش سنگین و حساستر شده است (سند تحول بنیادین ،1390 ،ص
 .)26در دستگاه آموزشوپرورش معلمان بعد از شاگردان مهمترین رکن آموزشوپرورش را تشکیل
میدهند؛ معلم در محور تعلیم و تربیت جامعه قرار دارد؛ استخدام و بهکارگیری معلم نهتنها از نظر
کمیت باید موردنظر باشد بلکه باید معلمانی پرورش دهیم که در تعالی و پویایی و کارایی جامعه سهم
به سزایی داشته باشند (شفیع آبادی.)1390 ،
انگیزه با یادگیری و پیشرفت تحصیلی ارتباط دارد (اسالوین .)2006 ، 5برداشت¬های مختلفی از
انگیزش وجود دارد به طوری که از نظر آموزشی ،یک پدیده سه بعدی تعریف شده است که شامل
باور فرد در مورد توانایی انجام یک فعالیت و همچنین اهداف یا دالیل انجام آن میباشد (دیبورا
 .)2002 ،6کسانی از انگیزهی پیشرفت باالیی برخوردارند ،میخواهند بهگونهای ملموس از نتایج
کار خودآگاه شوند ،نمرات درسی آنان خوب است و در فعالیتهای دانشگاهی و اجتماعی شرکت
میکنند(بیابانگرد.)1384،
دردانشجومعلماندانشگاهفرهنگیاننیزهمانندسایردانشجویان،انگیزهپیشرفتتحصیلیازاهمیت
خاصیبرخورداراستچراکهبااینانگیزهافرادبرایرسیدنبهشایستگیوتوانمندیدررشتهوشغل
خود تالش می کنند تا باالخره بتوانند موفقیت الزم را در امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی کسب
نمایند (ریو .)2004،7در رشته های آموزش علوم پایه دانشگاه فرهنگیان ،تحقیقات مدونی پیرامون
5 - Slavin
6 - Deborah
7 - Reeve

روش شناسی

پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع پیمایشی و با تکنیک پرسشنامه است .جامعه آماری
پژوهش شامل کلیه دانشجویان آموزش زیستشناسی و فیزیک دانشگاههای فرهنگیان استان
اصفهان(ورودی سال های  98و  )95 ،96 ،97به تعداد  330نفر که در سال  1398-1399مشغول
به تحصیل بودند .براساس فرمول مورگان ،حجم جامعه نمونه تعداد  178نفر به¬دست آمد که از
این تعداد ،باتوجه به دسترسی به دانشجویان و همکاری آنان با نویسندگان مقاله ،تعداد  101نفر
از دختران و پسران بهصورت تصادفی طبقه ای بهعنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه انگیزه
پيشرفت تحصیلی هرمنس( )1970بر روي آنان اجرا گرديد .ﻫﺮﻣﻨﺲ با روش اعتبار محتوا ،روایی
آزمون را برآورد کرد که بنیان آن ﺑﺮ پژوهشهای ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻮﺩ .هرمنس ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺩﻭ ﭘﺮﺳﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﮔﺮﺍ برآورد کرد که نشاندهنده روایی باالی آزمون
بود ( )=0r/88و در این تحقیق برای برآورد ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﺁﻟﻔﺎﻱ کرون باخ ﻭ بازآزمایی ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ
 3ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ کار گرفته شد (موالزاده ،حمایلی مهربانی ،غالمی ،مرتضوی ،دولت خواه و قدسی،
 .)1393در این پژوهش ،روایی پرسشنامه توسط سه نفر از متخصصان رشته علوم تربیتی تایید شد
و پایایی نیز با روش الفای کرون باخ 0/81 ،اندازهگیری شد .درآخر دادههای پژوهش با نرمافزار
كامپيوتري ( )21-SPSSمورد تجزیهوتحلیل آماري قرار گرفت و نتايج حاصل از آن در دو قسمت
جداگانه آمار توصيفي و آمار استنباطي بررسی شد که بر اين اساس در ابتدا با استفاده از روشهای
آمار توصيفي ،به توصيف دقيق دادههای پژوهشي اقدام گردید و در خاتمه نيز از روشهای آمار
استنباطي براي تجزیهوتحلیل فرضیههای پژوهش استفاده شد؛ سعي بر اين بوده است كه از
روشهای آماري پايا و قابلاعتمادتری بهرهگیری شود.

بررسی میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجومعلمان رشتههای آموزش زیستشناسی و فیزیک دانشگاههای فرهنگیان استان اصفهان

انگیزه تحصیلی دانشجومعلمان این رشته ها و همچنین مقایسه بین رشتهها با توجه به جنسیت و
سال ورودی ،تحقیقات چندانی صورت نگرفته است و لذا هدف اصلی این پژوهش ،بررسی میزان
انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجومعلمان رشته های آموزش زیست شناسی و آموزش فیزیک و
مقایسهبینآنهامیباشد.هدفازبررسیانگیزهپیشرفتتحصیلیدانشجویاندرسالهایورودی
متفاوت ،مقایسه انگیزه دانشجویان براساس سال ورودی آنان و توجه به عملکرد دانشگاه فرهنگیان
در ایجاد و حفظ انگیزه دانشجویان است .هدف از بررسی انگیزه دانشجومعلمان در دو رشته آموزش
زیست¬شناسی و آموزش فیزیک ،مقایسه انگیزه دانشجویان در این دو رشته است.

یافتهها

نتایج پرسشنامه ها با نرم افزار كامپيوتري ( )21-SPSSمورد بررسی و تحلیل قرار گرفت؛ میانگین،
انحراف معیار ،حداقل و حداکثر انگیزه پیشرفت در قالب جداول ارائه شده است .ميانگين ،انحراف
معيار ،حداقل و حداكثر انگیزه پیشرفت (به تفکیک جنسیت) در جدول ( )1ارائهشده است.
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جدول -1ميانگين و انحراف استاندارد انگیزه پیشرفت به تفکیک جنسیت

متغيرهاي پژوهش
انگيزه
پیشرفت

ميانگين

انحراف
استاندارد

پسران

69/95

5/99

دختران

68/91

5/89

حداقل

حداكثر

58

83

58

90

میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجومعلمان به تفکیک
جنسیت ارائه شده است .باتوجه به جدول ( ،)1میانگین انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجومعلمان
پسر از دختر باالتر بود اما در جدول ذیل معنادار بودن یا نبودن این تفاوت ،بررسی می شود.
جدول -2نتايج تحلیل tمستقل میزان انگیزه پیشرفت به تفکيک جنسيت

متغيرهاي پژوهش

T

درجه آزادی

معنیداری

تفاوت
میانگینها

انگيزه پیشرفت

0/879

99

0/381

1/04

همانطور كه در جدول باال نشان دادهشده است نتایج تحلیل  tمستقل  0/879میباشد .كه
اين ميزان ازنظر آماري معنیدار نیست ( .)p<0/05لذا این فرض که انگیزه دانشجومعلمان به
تفکیک جنسیت با هم تفاوت معنادار دارند در سطح ( )0/05رد میشود و این نتيجه حاصل
میشود كه ميانگين انگیزه پیشرفت دانشجویان پسر و دختر با يکديگر تفاوت معنیداری ندارد.
ميانگين ،انحراف معيار ،حداقل ،حداكثر مؤلفههای انگیزه پیشرفت (به تفکیک رشته) در جدول
( )3ارائهشده است.
جدول -3ميانگين و انحراف استاندارد انگیزه پیشرفت به تفکیک رشته

متغيرهاي پژوهش
انگيزه
پیشرفت

40

ميانگين

انحراف
استاندارد

زیستشناسی

69/6

5/56

فیزیک

69/2

6/37

حداقل

حداكثر

61

83

58

90

درجدول،۳میانگین،انحرافمعیار،حداقلوحداکثرانگیزهپیشرفتتحصیلیدانشجومعلمانبه
تفکیک رشته ارائه شده است .باتوجه به جدول میانگین انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجومعلمان

جدول -4نتايج تحلیل tمستقل میزان انگیزه پیشرفت به تفکيک رشته

متغيرهاي پژوهش

T

درجه آزادی

معنیداری

تفاوت
میانگینها

انگيزه پیشرفت

0/251

98

0/802

0/305

همانطور كه در جدول  ۴نشان دادهشده است نتایج تحلیل  tمستقل  0/251میباشد .كه اين
ميزان از نظر آماري معنیدار نیست ( .)p<0/05لذا این فرض که انگیزه دانشجومعلمان تفکیک
رشته ،با هم تفاوت معناداری دارد در سطح ( )0/05رد میشود و این نتيجه حاصل میشود كه
ميانگين انگیزه پیشرفت دانشجویان زیست شناسی و فیزیک با يکديگر تفاوت معنیداری ندارد
ميانگين ،انحراف معيار ،حداقل ،حداكثر مؤلفههای انگیزه پیشرفت (به تفکیک سال ورود به
دانشگاه) در جدول ( )5ارائهشده است.
جدول -5ميانگين و انحراف استاندارد انگیزه پیشرفت به تفکیک سال ورود به دانشگاه

متغيرهاي پژوهش

انگيزه
پیشرفت

حداقل

حداكثر

ميانگين

سال 95

68/44

انحراف
استاندارد

62

83

5/07

81

سال 96

72/79

5/74

61

سال 97

69/7

6/81

58

90

سال 98

69/37

5/92

58

90

بررسی میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجومعلمان رشتههای آموزش زیستشناسی و فیزیک دانشگاههای فرهنگیان استان اصفهان

رشته زیست شناسی از رشته فیزیک بیشتر بود اما در جدول  ۴معنادار بودن یا نبودن این تفاوت،
بررسی می شود.

میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجومعلمان به تفکیک
سال ورود به دانشگاه ارائه شده است .باتوجه به جدول ،باالترین میانگین انگیزه پیشرفت تحصیلی
مربوط به دانشجومعلمان ورودی سال 96و پایین ترین میانگین انگیزه پیشرفت تحصیلی مربوط به
دانشجومعلمان ورودی سال  95است .اما در جدول ذیل معنادار بودن یا نبودن این تفاوت ،بررسی
می شود.
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جدول -6نتايج تحليل واريانس یکراهه انگیزه پیشرفت به تفکیک سال ورودی

متغيرهاي
پژوهش
انگيزه
پیشرفت

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

ميانگين
مجذورات

F

معنیداری

3

157/705

5/025

**0/003

473/114

همانگونه که در جدول ( )6نشان میدهد بین ميانگين انگیزه پیشرفت دانشجویان ورودی
سالهای  95تا  98تفاوت وجود دارد .لذا این فرض که انگیزه دانشجومعلمان براساس سال ورود به
دانشگاه با هم تفاوت معنادار دارند ،در سطح ( )0/05تائید میشود .نتایج مقایسههای زوجی در
نمودار شکل  ۱نشان دادهشده است.

شکل -1نمودار مقایسه انگیزه پیشرفت تحصیلی به تفکیک سال ورودی
همانطور که در شکل ( )1مشاهده میشود انگیزه پیشرفت دانشجویان ورودی  96بهطور
معنیداری از سایر ورودیها باالتر است.
ميانگين ،انحراف معيار ،حداقل ،حداكثر مؤلفههای انگیزه پیشرفت (به تفکیک جنسیت و رشته)
در جدول ( )7ارائهشده است.
جدول  -7ميانگين و انحراف استاندارد انگیزه پیشرفت به تفکیک جنسیت و رشته
متغيرهايپژوهش

انگیزه
پیشرفت

پسران
دختران

42

رشته

ميانگين

انحرافاستاندارد

حداقل

حداكثر

زیست شناسی

68/5

5/11

61

81

فیزیک

69/45

6/86

58

90

زیست شناسی

70/74

5/85

62

83

فیزیک

69

5/61

62

81

جدول -8ميانگين و انحراف استاندارد انگیزه پیشرفت

متغيرهاي پژوهش
سال 95

انگيزه پیشرفت

سال 96

سال 97

سال 98

انحراف
استاندارد

حداقل

حداكثر

رشته

ميانگين

62

83

زیست شناسی

69/68

5/42

74

فیزیک

66/92

4/32

62

زیست شناسی

73/31

6/21

61

81

فیزیک

71/75

4/89

68

81

زیست شناسی

68/68

4/72

63

77

فیزیک

71/75

9/86

58

90

زیست شناسی

66/53

3/66

62

74

فیزیک

68/25

5/49

63

80

بررسی میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجومعلمان رشتههای آموزش زیستشناسی و فیزیک دانشگاههای فرهنگیان استان اصفهان

میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجومعلمان به تفکیک
جنسیت و رشته تحصیلی ارائه شده است .باتوجه به جدول ،باالترین میانگین انگیزه پیشرفت
تحصیلیمربوطبهدانشجومعلماندختررشتهزیستشناسیوپایینترینمیانگینانگیزهپیشرفت
تحصیلی مربوط به دانشجومعلمان پسر رشته زیست شناسی است.
ميانگين ،انحراف معيار ،حداقل ،حداكثر مؤلفههای انگیزه پیشرفت (به تفکیک سال ورودی و
رشته) در جدول پایین ارائهشده است.

در جدول باال ،میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجومعلمان
بهتفکیکسالورودبهدانشگاهورشتهتحصیلیارائهشدهاست.باتوجهبهجدول،باالترینمیانگین
انگیزه پیشرفت تحصیلی مربوط به دانشجومعلمان زیست شناسی ورودی سال  96و پایین ترین
میانگین انگیزه پیشرفت تحصیلی مربوط به دانشجومعلمان زیست شناسی ورودی سال 98است.
ميانگين ،انحراف معيار ،حداقل ،حداكثر مؤلفههای انگیزه پیشرفت (به تفکیک سال ورودی و
جنسیت) در جدول  ۹ارائهشده است.
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متغيرهاي پژوهش
سال 95

انگيزه پیشرفت
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جدول -9ميانگين و انحراف استاندارد انگیزه پیشرفت

سال 96

سال 97

سال 98

انحراف
استاندارد

حداقل

حداكثر

رشته

ميانگين

62

83

پسران

69/15

6/56

74

دختران

67/87

3/57

62

پسران

73/06

5/25

63

81

دختران

72/25

6/98

61

81

پسران

68/75

4/86

64

77

دختران

70/18

7/7

58

90

پسران

66/25

5/31

58

74

دختران

67

4/42

63

80

درجدول،۹میانگین،انحرافمعیار،حداقلوحداکثرانگیزهپیشرفتتحصیلیدانشجومعلمانبه
تفکیک سال ورود به دانشگاه و جنسیت ارائه شده است .باتوجه به جدول ،باالترین میانگین انگیزه
پیشرفت تحصیلی مربوط به دانشجومعلمان پسر ورودی سال  96و پایین ترین میانگین انگیزه
پیشرفت تحصیلی مربوط به دانشجومعلمان پسر ورودی سال 98است.
جدول  -10نتايج تحليل واريانس یکراهه انگیزه پیشرفت به تفکیک سال ورودی
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متغيرهای
پژوهش

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

ميانگين
مجذورات

F

معنیداری

انگیزه
پیشرفت

713/940

11

64/904

2/062

*0/031

همانگونهکهدرجدولباالنشانمیدهدبینميانگينانگیزهپیشرفتدانشجویانورودیسالهای
 95تا  98به تفکیک رشته و جنسیت تفاوت وجود دارد .لذا فرض چهارم در سطح ( )0/05تائید
میشود .لذا نتایج مقایسههای زوجی در شکل  ۲نشان دادهشده است.

همانطور که در نمودار ارئه شده در شکل( )2مشاهده میشود؛ در کل بهترین انگیزه پیشرفت
مربوط به دانشجویان دختر رشته زیستشناسی سال  96و پایینترین انگیزه نیز مربوط به
دانشجویان دختر رشته فیزیک سال 95میباشد.

بحث و نتیجهگیری

یافتههای پژوهش رضاخانی ( )1386و موالزاده و همکاران ( )1393برخالف یافته های این تحقیق
نشان میدهد میان انگیزه کل دانشجویان رشتههای مختلف تفاوت معناداری وجود دارد .می توان
گفت تنها رشته تحصیلی و عالقه به آن در میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی تاثیرگذار نیست بلکه
شرایط دیگری مانند امکانات آموزشی ،شیوه تدریس استاد ،تکالیف خارج دانشگاهی و  ...نیز
اهمیت دارند (غالمی ،خداپناهی ،رحیمی نژاد و حیدری )1385 ،و شاید یکسان بودن این شرایط
برای دانشجویان رشتههای زیست شناسی و فیزیک ،علت معنادار نبودن تفاوت انگیزه پیشرفت
آنان باشد.
یافتههای پژوهشهای تمنایی فر و گندمی ( )1390و کرمی و همکاران ( )1398نشان میدهد
میانگین انگیزه پیشرفت دختران بیشتر از پسران است اما در این تحقیق بین میانگین انگیزه
پیشرفت دانشجویان پسر و دختر تفاوت معناداری وجود ندارد که با یافتههای پژوهش نوحی و
همکاران ( )1391و موالزاده و همکاران ( )1393هم سو است .در مردها ترس از درآمد پایین یکی
از مهمترین علل صدمات انگیزشی ،مختل شدن سالمت روان و عملکرد ضعیف در فعالیتهای
مختلفمانندوظایفشغلیوتحصیلیمحسوبمیشودامابرخیپژوهشگرانبراینباورندکهتأثیر
داشتن شغل با شأن اجتماعی روی انگیزه تحصیلی باالتر از کسب درآمد است (نوحی ،حسینی،
رخساری زاده ،صبوری و علیشیری.)1391 ،
در پژوهش موالزاده و همکاران ( )1393یافتهها نشان داد نمره دانشجویان تازهوارد بیشتر از سایر

بررسی میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجومعلمان رشتههای آموزش زیستشناسی و فیزیک دانشگاههای فرهنگیان استان اصفهان

شکل -2نمودار مقایسه انگیزه پیشرفت تحصیلی به تفکیک همه گروهها
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گروهها است؛ در پژوهش بخشی و همکاران ( )1397برخالف یافتههای این پژوهش ،میانگین
ابعاد انگیزش در دانشجویان بر اساس سال ورود تفاوت معناداری وجود نداشت اما در پژوهش
واحدی و همکاران ( )1391مانند یافتههای این تحقیق بین انگیزه پیشرفت دانشجویان ورودی
سالهای مختلف ،تفاوت وجود داشت بهطوریکه دانشجویان سال آخر پایینترین انگیزه پیشرفت
را داشتند؛ هرچند در این پژوهش پایینترین انگیزه پیشرفت مربوط به دانشجویان ورودی 95است
ً
اما نمیتوان نتیجه گرفت قطعا دانشجویان تاز ه وارد نسبت به دانشجویان قبلی از انگیزه باالتری
برخوردارند چراکه گروه  96باالترین انگیزه پیشرفت را دارا بودند و این دانشجویان دوره بعد از
دانشجویان سال  95بوده اند.
علل این تغییرانگیزش پیشرفت تحصیلی در طول دوران تحصیل دانشجومعلمان در دانشگاه
فرهنگیان تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است و تحقیقات بیشتری را طلب می کند .در پایان
پیشنهاد می شود در پردیس های دانشگاه فرهنگیان ،تحقیقات کیفی برای اکتشاف راهکارهای
افزایش انگیزه در دانشجومعلمان صورت گیرد؛ به عنوان پیشنهاد پژوهشی ،تاثیر عوامل زیر بر
انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد )1:افزایش ارائه واحدهای تخصصی
 )2اردوهای علمی  )3کاهش دوره چهارساله دانشگاه فرهنگیان به سه سال  )4ایجاد محورها و
موقعیتهای پژوهشی برای دانشجویان )5ارتقا جایگاه معلمی در جامعه )6رفع تفکیک جنسیت.
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Abstract

The purpose of this study is to investigate the motivation of students›
academic achievement in biology and physics education teachers based
on variables such as gender, field and year of entry. After student, Student
Teachers As future teachers of the education system are the most important
pillar of the educational system, increasing their motivation for academic
achievement leads to achieving acceptable degrees of competence in their jobs
and consequently educational development of the country. For this purpose,
101 students of Biology and Physics Education teachers in the years ,96 ,95
97 and 98 were selected by random sampling and the Hermans Academic
Achievement Motivation Questionnaire was administered to them. These
data were analyzed by SPSS21- software and the results were analyzed in
two separated parts such as descriptive and inferential statistics. The mean
achievement motivation of male and female students is not significantly
different from the mean motivation of biology and physics students (p <0.05),
while there is a difference between the mean achievement motivation of
incoming students in 95 to 98.
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Evaluation of Student Achievement Motivation in Teachers
of Biology and Physics Education in Isfahan Province
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