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مقدمه 
انگیزه،اصطالحیکلیبرایمشخصکردنزمینهمشترک
بیننیازها،شناختهاوهیجانهااست)1(.درحقیقتانگیزهبرمواردی
همچون:چگونگیصرفکردنزمان،میزانانرژیوپافشاریکه
افراددرانجامدادنکارهاصرفمیکنند،تأثیرمیگذارد)2.3(.به
)AchievementMotivation(طورکلیانگیزهیپیشرفت
بیانگرمیلوعالقهفردنسبتبهانجامدادنکارها،تنظیممحیطکار
پرثمر،فائقآمدنبرمشکالت،افزایشمیزانکار،رقابتدرانتخاب
بهتروبیشترازطریقافزایشتالشوپیشیگرفتنازدیگرانوبه
عبارتدیگرمیلوعالقهبهانجامکاریبهتروکارآمدترازآنچه
قباًلانجامشدهاست،میباشد)4(.سیفمعتقداستکسیکهدارای
انگیزهپیشرفتاستاینتمایلراداردکهکارشرابهخوبیانجام

دهدوبهصورتخودجوشبهارزیابیعملکردخودبپرداز)1(.
انگیزهپیشرفترایکعاملمؤثر )1994()Rush( راش
دریادگیریمیداندبهطوریکهیادگیرندگانیکهانگیزهباالتری
دارند،فعالیتهایبیشتریرامیپذیرند،تکالیفدرسیبیشتری
نتیجهموفقیتبیشتریراکسبمیکنند انجاممیدهندودر را
)5.6.7(.انگیزهپیشرفتصفتیاستکهمیشودبهوسیلهآموزش
آنراافزایشدادوتعلیموتربیت،محیطخانوادگیومحیطاجتماعی
دانشجویان، درمورد دارند. اساسی نقش آن تکوین و پیدایش در
انگیزهپیشرفتازاهمیتخاصیبرخورداراست،چراکهافراددارای
انگیزه،تحرکالزمبرایاتمامموقعیتتحصیلی،دستیابیبههدف
ویادرجهمعینیازشایستگیدرکاروحرفهخودراپیدامینمایند،
کهدرنهایتمیتوانندموفقیتالزمجهتیادگیریراکسبنمایند.
به را تربیت تعلیمو انگیزش،در به روانشناسان،ضرورتتوجه
دلیلارتباطمؤثرآنبایادگیریمهارتها،رفتارهاوراهبردهامتذکر

شدهاند)7.8(.
نهاد پود و تار در میتوان را انگیزشی مفاهیم و انگیزش
اجتماعیواهمیتآنرادرزندگیفردیواجتماعیموردتأییدو
تأکیدقرارداد.بدیهیاستدانشگاهنیزبهعنوانیکیازنهادهای
فعالوپویایهرجامعهازاینامرمستثنینخواهدبودوردپایحضور
انگیزشومفاهیمانگیزشرادرتمامیمراحلومقاطعآموزشو
بهوضوحمیتوانمشاهدهکرد، دانشجویان برایهمه و پرورش
تاجاییکهباجرأتمیتوانآنرامفهومیریشهایدرآموزشو
پرورشدانست،زیراهرشخصیهرکاریکهانجاممیدهدبرای
رسیدنبهپیشرفتمطلوبوارضاءهمزمانچندنیازاستکهالزمه
موفقیتهاودیگرپیشرفتهایاوستوازآنجائیکهشرطمهمبرای

رشدوشکوفاییهرجامعهوجودافرادآگاه،کارآمدوخالقاستلذا
پرورشوتقویتانگیزهپیشرفتسببایجادانرژیوجهتدهی
مناسبرفتار،عالیقونیازهایافراددرراستایاهدافارزشمندو

معینمیشود)9(.
بهدلیلتأثیرانگیزهپیشرفتدرموفقیتدانشجویاندردهه
هایاخیرروانشناساندرصددبررسیوشناساییعواملمؤثردر
یک عنوان به پیشرفت انگیزه طرفی از بودهاند. پیشرفت انگیزه
عاملمهمدرآموزشعلومپزشکیشناساییشدهاست،چراکهبه
دانشجویانکمکمیکندتابهاهدافآموزشیکهدرواقععملکرد
مناسبحرفهایاستدستیابند.اهمیتحرفههایپزشکیبهعلت
ماهیتاینحرفههاکهتأمینسالمتافرادجامعهمیباشد،نقش
انگیزهپیشرفترابیشترکردهاست)10.11.12(،بطوریکهسطوح
و اضطراب بدبینی، نوعی باعث انگیزشی وصدمات انگیزه پایین
افسردگیوازطرفیمنجربهافتعملکردتحصیلیدانشجویانعلوم
پزشکیشدهاست)13(عالوهبراینپرستارانبهعنوانبازوهای
توانمندسیستمخدماتبهداشتیدرمانیکههموارهباشرایطمختلفی
همچون:بیمارانبدحال،محیطپرتنشوموقعیتهایغیرقابلپیش
بینیروبروهستند،نبودویامیزانکمانگیزهبهسرعتمیتواند
سببخستگی،افزایشخطا،ترکخدمتویاکاهشکیفیتخدمات
در عوامل برخی پیشرفت، انگیزه اهمیت به توجه با گردد.)14(
ایجادوتوسعهآنمؤثرمیباشند.دربرخیمطالعاتارتباطعوامل
خانوادگی، فردی، متغیرهای همچون: مختلفی خارجی و داخلی
پیشرفتمشخصشده انگیزه با فرهنگی و اقتصادی دانشگاهی،

است)15.16.17(.
نکتهقابلاهمیتتأثیرانگیزهپیشرفتدرحرفههایعلوم
پزشکیبویژهپرستاریمیباشد،چراکهدراینحرفهها،بهطور
عمدههدفآموزشیدرطوالنیمدتایجادوارتقاءمهارتهایخاص
بالینیمیباشدکهجزءصالحیتهایحرفهایعلومپزشکیمی
باشد)10.17.18(.همچنینسطوحانگیزهپیشرفتوعواملمؤثربر
آندرمیاندانشجویانعلومپزشکی)خصوصادانشجویانپرستاری
به توجه با طرفی از .)10.17( است گرفته قرار بحث مورد کمتر
اینکهدانشجویانپرستاریدرآیندهنزدیکبهعنوانجزئیمهمو
تأثیرگذارازسیستمبهداشتوسالمتکشورفعالیتخواهندنمود
پیشرفت انگیزه درخصوص مطالعات بودن محدود به توجه با و
انگیزه میزان تعیین باهدف اینمطالعه پرستاری، دانشجویان در
پیشرفتوعواملمؤثربرآندرمیاندانشجویانپرستاریدرسال

1393انجامگردید.
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روش مطالعه 
دراینمطالعهتوصیفی- مقطعیکهدرسال1393ودرطی
ماههایفروردینواردیبهشتانجامشد،کلیهدانشجویانپرستاری
درحالتحصیلدرترمهایهفتموهشتمودرحالگذراندنواحد
کارورزیدرعرصهبهتعداد120نفر،بهروشسرشماریواردمطالعه
شدند.معیارهایورودبهپژوهششاملدانشجویدورهکارشناسی
پرستاریواشتغالبهتحصیلدرترمهفتمیاهشتمدورهتحصیلی
ونیزدرحالگذراندندورهکارورزیدرعرصهبود.معیارخروجنیز
عدمرضایتوتکمیلپرسشنامهتوسطدانشجویانتعیینگردید.
علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده شامل پژوهش محیط
پزشکیشهیدبهشتیوبیمارستانهایوابستهبهآنباتوجهبهواحد
کارورزیدرعرصهدانشجویانبود.پسازتوضیحاهدافپژوهشو
دادناطمیناندرخصوصمحرمانهماندناطالعاتونیزاخذرضایت
آگاهانهازدانشجویان،ازمیانپرسشنامههایتوزیعشدهدرنهایت

115نفرپرسشنامههارابهصورتکاملتحویلدادند.
برایجمعآوریدادههااز"فرممشخصاتفردی"و"پرسشنامه
 Hermans Achievement( هرمنس" پیشرفت انگیزه
Motivation Questionnaire(استفادهشد.فرممشخصات
فردیشاملاطالعات:سن،جنس،نیمسالتحصیلی،معدلکل،
سابقهکاردانشجوییپرستاریومدتزمانآنبود.پرسشنامهانگیزه
پیشرفتهرمنسشامل29سؤالچهارگزینهایوازنوعلیکرت
میباشدکهبهصورتجمالتناقصبیانشدهاستوبرحسب
اینکهانگیزهپیشرفتازکمبهزیادباشدبهآنهانمره1تا4تعلق
میگیردودرنهایتنیزنمراتباالترازمیانگیننشاندهندهوجود
انگیزهپیشرفتباالدرفردونمراتپایینترازمیانگینبیانگرانگیزه
پیشرفتپایینمیباشد.حداکثروحداقلنمرهفردبهترتیببرابر
116و29میباشد.پرسشنامهانگیزهپیشرفتهرمنسدرمطالعات
مختلفمورداستفادهوتأییدقرارگرفتهاست)20-18(،همچنین
نوحیوهمکاران)18(رواییابزارراباروشاعتبارسازهموردبررسی
ابزااز وتأییدگزارشنمودهاند.جهتپایاییوتعیینثباتدرونی
ضریبآلفایکرونباخاستفادهگردیدهاستکهبرابرα=0.97بوده

است.
پسازکسبمجوزکتبیازمعاونتآموزشیدانشکدهپرستاری
وماماییدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیواخذمعرفینامهو
کسباجازهازمسئولینمراکزمنتخبودفترپرستاری،پژوهشگر
ترتیب به نمودومراحلپژوهش بهمحیطهایپژوهشمراجعه
زیربهاجرادرآمد.پسازارائهاطالعاتالزمدرموردنحوهتکمیل

پرسشنامه،درنهایتپرسشنامههادراختیاردانشجویانقرارگرفت
وپسازتکمیلپرسشنامههاتوسطدانشجویان،توسطپژوهشگر
جمعآوریشد.دادههابهوسیلهنرمافزارSPSS16موردتجزیه
وتحلیلقرارگرفتوازآزمونهایآمارتوصیفیشاملمیانگینو
انحرافمعیاروضریبهمبستگیاسپیرمنوآزمونهایناپارامتری
آزمون از شد. استفاده متغیرها بین مقایسه جهت ویتنی من یو
شاپیروویلک)Shapiro-Wilk(جهتبررسیتوزیعنرمالبودن

دادههااستفادهگردید.سطحمعناداریP<0.05تعیینگردید.

یافته  ها 
دانشجویان معیارسن انحراف و میانگین پژوهش، این در
0/7±22/6سالبودواکثریتآنها)60%(مونثودرحالتحصیل
سابقه دانشجویان بودند.%27/8 )%53/9( هفتم تحصیلی ترم در
کاردانشجوییپرستاریراداشتندبهطوریکهمیانگینوانحراف
معیارساعتاشتغالبهکاردانشجویی4/65±26/6بود.میانگینو
انحرافمعیارمعدلدانشجویانبرابر1/09±17/85بود.جدولشماره
1اطالعاتجمعیتشناختیرانشانمیدهد.میانگینوانحرافمعیار
نمرهانگیزهپیشرفتدانشجویان20/8±86/37بودکهنشاندهنده
سطحباالییازانگیزهپیشرفتمیباشد.همچنین74/2%افرادنمره
مساوییاباالترازمیانگینراکسبکردندکهنشاندهندهانگیزه
پیشرفتدانشجویانپرستاریدرسطحباالمیباشد)جدولشماره

.)2
ازمیانمتغیرهایجمعیتشناختیسابقهاشتغالومدتزمان
بامیانگیننمره کاردانشجوییپرستاریومعدلکلدانشجویان
کلانگیزهپیشرفتارتباطمثبتومعناداریداشت،بهطوریکه
دانشجویانیکهسابقهاشتغالبهکاردانشجوییپرستاریراداشتند
نمرهباالتریرادرمقایسهبادانشجویانبدونسابقهکارپرستاری
آزمون طریق از نیز آماری نظر از تفاوت این که کردند کسب
یومنویتنیمعناداربود)P<0.01(.همچنینمیانمدتزمانکار
دانشجوییبامیانگیننمرهانگیزهپیشرفتهمبستگیمثبتبرقراربود
.)P<0.01(کهاینهمبستگیازنظرآمارینیزمعناداربود)r=0.39(
درخصوصمعدلکلدانشجویاننیزهمبستگیمثبتومعناداربا
.)r=0.52 ،P<0.01(میانگیننمرهکلانگیزهپیشرفتمشاهدهشد
)جدولشماره3(عالوهبراینمیانسایرمتغیرهاازجملهسن،جنس
وترمتحصیلیبانمرهانگیزهپیشرفتدانشجویانارتباطمعناداری

.)P>0.05(مشاهدهنگردید
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جدول 1-فراوانیمتغیرهایجمعیتشناختیدرمیاندانشجویانپرستاریدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیدرسال1393

درصدتعدادمتغیر
جنس
مونث
مذکر

69
46

%60
%40

سابقهکاردانشجوییپرستاری
بلی
خیر

32
83

%27/8
%72/2

ترمتحصیلی
ترم7
ترم8

62
53

%53/9
%46/1

100%115جمعکل

جدول2-فراوانیمطلقونسبیدانشجویانپرستاریبراساسنمرهانگیزهپیشرفت

درصدتعدادانگیزهپیشرفت)86/37±20/8(
دانشجویانداراینمرهکمترازمیانگین

دانشجویانداراینمرهمساوییابیشترازمیانگین
26
89

%21/7
%74/2

100%115جمع

جدول 3-ارتباطبینمیانگیننمرهانگیزهپیشرفتباسابقهاشتغالبهکاردانشجوییومعدلکلدردانشجویانپرستاری

مدتزمانکاردانشجوییسابقهاشتغالبهکاردانشجوییمتغیر
26/6±4/65

معدلکل
17/85±1/09

انگیزهپیشرفت
)86/37±20/8(P<0.01r=0.39

P<0.01
r=0.52
P<0.01

بحث 
هدفازاینپژوهشتعیینسطحانگیزهپیشرفتوعوامل
مؤثربرآندردانشجویانپرستاریبود،چنانچهنتایجاینپژوهش
از باالتر ی نمره دارای پرستاری دانشجویان اکثریت داد نشان
پرستاری دانشجویان که میکند بیان یافته این داشتند، میانگین
دارایسطحباالییازانگیزهپیشرفتبودند.درمطالعهکاووسپور
)2015(،نوحی)1391(ونیزکاماریا)Kamariah()2010(انگیزه
پیشرفتدرسطحباالگزارششدهاست)10.18.21(کههمراستا
بانتایجمطالعهحاضرمیباشد.درسایرمطالعاتنیزمیزانانگیزه
پیشرفتدانشجویاندرسطوحمتوسط)22(متوسطبهباال)17.23(
ودربرخینیزدرسطوحپایینگزارششدهاست)24(.بهنظرمی
رسدباتوجهبهاینکهعواملمختلفیمیتوانندبرمیزانانگیزه
پیشرفتافرادخصوصادانشجویانمؤثرباشند،میزانانگیزهپیشرفت
دردانشجویانرشتههایتحصیلیوافرادمختلفمتفاوتمیباشد

.)19(
موضوعانگیزهپیشرفتدردانشجویانپرستاریوپرستاران
که دالیلی از یکی میرسد نظر به و دارد زیادی اهمیت شاغل

دانشجویان پیشرفتدر انگیزه باالی توجیهکنندهمیزان میتواند
پرستاریباشد،اینمسئلهاستکهبیشتردانشجویاناینرشتهرا
باهدفکمکبههمنوعوانجامیککارمفیدانتخابکردهاندو
همچنیناینانگیزهنقشبسیارمهمیدرانجامامورخطیرپرستاری
کهبابهداشتوسالمتافرادوجامعهروبرواست،داردوهمچنین
عاملحفظدانشجویانپرستاریدراینرشتهوادامهتحصیلدر
مراتبعلمیباالتروکسبموفقیتوپیشرفتتحصیلیوکمکدر

جهتاعتالءرشتهیپرستاریمیباشد)25.26(.
کار به اشتغال سابقه متغیر سه مختلف، عوامل میان از
دانشجوییومدتزمانآنومعدلکلدانشجویانبامیزانانگیزه
پیشرفتدانشجویاندرارتباطبود.دراینمطالعهدانشجویاندارای
معدلباالترازانگیزهپیشرفتباالتریبرخورداربودندکههمراستا
بانتایجسایرمطالعاتمیباشد)17.18.19.23(.ازطرفیدانشجویانی
باالتری خودکارآمدی دارای را خود طبعاً دارند باالتری معدل که
برآوردمینمایندوایناطمینانفردبهقابلیتهایخویش،نقش

مهمیدرپیشرفتاوخواهدداشت)27(.
ازعوامل اینپژوهشنشاندادکهیکیدیگر یافتههای
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مؤثردرانگیزهپیشرفتدانشجویانپرستاری،اشتغالبهکارپرستاری
همزمانباتحصیلمیباشد،بطوریکهدانشجویاندارایسابقهکار
پرستاریازانگیزهپیشرفتباالتریدرمقایسهباسایردانشجویان
برخورداربودند.دربرخیمطالعاتانجامگرفتهنیزسابقهکاربهعنوان
یکعاملمؤثردرانگیزهپیشرفتمشخصشدهاستبهطوریکه
والی)1388(بیانمیکند،پرستاراندارایسابقهکاربیشتر،ازانگیزه
پیشرفتباالترینیزبرخوردارمیباشند)28(.عالوهبراشتغالبهکار
پرستاری،میزانساعتاشتغالبهکاردانشجویینیزیکیازعوامل
مؤثربرانگیزهپیشرفتبودبطوریکهدانشجویاندارایساعاتکاری
بیشتر،نمرهباالترینیزدرانگیزهپیشرفتبدستآوردند.باتوجهبه
اینیافتههابهنظرمیرسددانشجویانیکهدردوراندانشجوییبه
طورهمزمانمشغولبهکاربالینیپرستاریمیباشند،انگیزهبیشتری
جهتپیشرفتدرکاروکسبتجربهبالینیوبهکارگیریبیشتر

دانشخوددارند.
یافتههایمطالعهحاضرتفاوتیرادرمیزانانگیزهپیشرفت
دانشجویاندختروپسرنشانندادکهاینیافتههمراستابابرخی
مطالعاتمیباشد)10(ایندرحالیاستکهدربرخیمطالعات
جنسافرادبهعنوانیکعاملمؤثردرانگیزهپیشرفتمطرحشده
است،چنانچهتمناییفر)1390(بیانمیکندکهدانشجویاندختراز
انگیزهپیشرفتبیشترینسبتبهدانشجویانپسربرخوردارهستند
دانشجویانپسر اشارهشدهاستکه نیز )29(.دربرخیمطالعات
تمایلبیشتریجهتارتقاءجایگاهحرفهایخوددارنددرحالیکه
یادگیری مهارتهای ارتقاء جهت بیشتری تمایل دختر دانشجویان
دارند)10(.همچنینیافتههایاینپژوهشتفاوتیرادرمیزانانگیزه
پیشرفتدانشجویاندرحالتحصیلدرترمهایهفتموهشتمنشان

ندادکهاینیافتهنیزهمراستابابرخیمطالعاتمیباشد)10(.

نتیجه گیری 
دراینپژوهشدانشجویانپرستاریدارایسطحباالییاز
انگیزهپیشرفتبودندوسهعاملسابقهکارپرستاریومدتزمانآن
ونیزمعدلدانشجویانبهعنوانعواملمؤثرشناساییشد.باتوجه
بهاهمیتحرفهپرستاریونقشانگیزهپیشرفتدرآن،لذاایجاد،
حفظوارتقاءسطحانگیزهپیشرفتدانشجویانپرستاریوتکمیل
سطوحمهارتهایبالینیازاهمیتخاصیبرخوردارمیباشد.بنابراین
مسئوالنآموزشپرستاری،براساسنتایجاینپژوهشمیتوانند
انگیزهپیشرفتدردانشجویانپرستاری راهبردهایایجادوارتقاء
رابارویکردمتکیبرعواملمؤثردرانگیزهپیشرفتاجراءنمایند.
دانشجویان میان در تنها پژوهش این اینکه به توجه با ازطرفی
سالآخرپرستاریدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیانجامشده
است،لذاجهتتعمیمپذیریبیشتریافتههااجراءپژوهشهاییدر
خصوصانگیزهپیشرفتوعواملمؤثربرآنبهصورتمقایسهای

درمیاندانشجویانپرستاریپیشنهادمیگردد.

تشکر و قدردانی 
ارشد کارشناسی نامه پایان از بخشی حاصل مقاله این
آموزشپرستاریمیباشد.لذابدینوسیلهازکلیهمسئولینآموزشی
ودانشجویانسالآخرپرستاریدانشکدهپرستاریوماماییشهید
بهشتی)ورودیمهروبهمن1389(کهکمالهمکاریراباتیم

پژوهشداشتندتشکروقدردانیمیگردد.

منابع 
1- Saif A.EducationalPsychology:Psychology of Leaning and Instruction. 7thedition,Tehran, Agah Publisher,2013.
(Persian)
2-Hooman H,Asgari AA.[Developing and standardization of achievement motivation test(AMT)].Psychological 
Research.2001;6(2):9-32. (Persian)
3-Urdan T,Schoenfelder E.[Classroom effects on student motivation:Goal structores,social relationships and 
competenc beliefs].Journal of school psychology.2006:44(5):331-349.
4-Kalantari F.[Parental Disciplinary Patterns and related Hardware Compatibility Demographic and Achievement 
Motivation of female students,highschool].Journal of Social Psychology.2006;1(1):54-60.(Persian)
5-Moulavi P,Roustami Kh,Fadaenaeeni A,Mohammadnia H,Rasoulzadeh B.[Effective factors in reducing the 
motivation in students at Ardebil university of medical sciences].JMCIRI.2007;25(1):53-58. (Persian)
6-Kaufman JC,Agars MD,Lopez-Wagnerb MC.The role of personality and motivation in predicting early 
college academic successin non-traditional students at a Hispanic-Serving institution.Learning and Individual 



الهام محمدی و همکارانعوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت در ...

دوره 4 شماره 2 )پیاپی12( تابستان 1394آموزش پرستاری 65

Differences.2008;18(4):492-496.
7-Solemani Far O, Shabani F. [The Relation of Self-Efficacy and Achievement Motivation with Academic 
Adjustment of First Year Undergraduate Students of Shahid Chamran University Ahvaz].Journal of Educational 
Psycology Studies. 2014;10(17):83-104. (Persian)
8- McClelland D,C. [Achievement and entrepreneurship: A longitudinal study].Journal of Personality and Social 
Psychology.1985;1: 389-392.
9-Lavasani M,Keyvanzade M,Keyvanzade G.[Educationa activities,achievement motivation,emotional 
intelligence].J Edu Psychol Sci.2008;37(1):99-123. (Persian)
10-Kavousipour S,Noorafshan A,Pourahmad S,Dehghani-Nazhvani A.[Achievement motivation level in students 
of shiraz university of medical sciences and its influential factors].J adv Med Educ prof.2015;3(1):26-32.
11-Compos-Sanchez A,Lopez-Nunez JA,Carriel V,Martin-Piedra MA,Sola T,Alaminos M.[Motivational 
component profiles in university students learning histology:a comparative study between genders and different 
health science curricula].BMC Medical Education.2014;14:46.
12-Darayi J.[Correlation burley family,social base and place control with achievement motive at student year 3 
medium at year academic].Q Educ.2006;3(17):44-49.
13-Raoufi  M, Sadagat  K, Hanae J, Khodadi KH, Nazari M, Pouzesh SH, Asgari AR. [Effective Familial– 
Individual Factors on Drop-Out of the Students of Tabriz University of Medical Sciences in Academic Year(2005-
2006)]. MJTOOMS.2007;29(4):113-115. (Persian)
14- Jodat S, Farajzadeh Z, Saadatjoo S. A study of job motivation of nurses working in Valiasr Hospital of Birjand 
in 2013. modern care j. 2014; 10 (4) :296-304. (Persian)
15-Talebpoor A,Nori A,Molavi H.[The effect cognitive instruction on stay seat,achievement motive and student 
academic achievement Shahed].Psychology J.2003;6(1):9-21.(Persian)
16-Williams BW,Kessler HA,Williams MV.[Relationship among practice change, motivation and self-efficacy].
The Journal of continous in Health professions.2014;34(1):5-10.
17-Yousefi A,Ghassemi G,Firouznia S.[The Relationship between Academic Motivation and Academic 
Achievement in Medical Students of Isfahan University of Medical Sciences].Iranian Journal of Medical 
Education.2009;9(1):79-84. (Persian)
18-Noohi S,Hosseini M,Rokhsarizadeh H,Saburi A,Alishiri Gh.H.[Progress Motivation among Baqiatallah 
University of Medical Sciences Students and Its Relationship With Academic Achievement].Iranian Journal Mil 
Med.2012;14(3):200-204. (Persian)
19-FeiziPour H, Farjah GH, Qaderneghad M.[The Study of The Relationship Between Memory And Achievement 
Motivation With Gender And Academic Achievement of Students of Urmia Medical Sciences University].Journal 
of Nursing & Midwifery Urmia Medical Sciences University.2012;10(2):246-254. (Persian)
20-Abbasianfard M,Bahrami H,Ahghar Gh[Relationship Between Self – efficacy With Achievement motivation in 
Pre-university girl students].Journal of Applied Psychology.2010;4,1(13):95 – 109. ( Persian)
21-Kamariah A.B,RohaniA.T,RahilM,HabibahE,WongS.L,AhmadFauzi M.A. [Relationship between university 
students achievement motivation،attitude and academic performance in Malaysia].Procedia Social and Behavioral 
sciences.2010;2:4906-4910.
22- Hajloo N , SobhiGharamaleki N , Emami F.[The study of relationship between job stress, creativity 
and achievement motivation with nurses organizational commitment].Quarterly Journal of Psychological 
Studies.2012;8(3):89-106. (Persian)
23-JannesarHoseinie L,Farmanbar R,Pourshaikhian M,KazemnejadLeili E.[Relationship between Nursing 



الهام محمدی و همکارانعوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت در ...

دوره 4 شماره 2 )پیاپی12( تابستان 1394آموزش پرستاری 66

Students Motivation Level and Academic Achievement Based on Self Determination Theory].Journal of Research 
Development in Nursing & Midwifiry.2014 ;11(1):68-74. (Persian)
24-Rezakhani SD.[Evaluation of Intrinsic and Extrinsic Motivation Academic Achievement of Students in Islamic 
Azad University of Roodehen].Journal of Modern Thoughts in Education.2007;2(2):85-106. (Persian)
25-Abbas pour S, Hasanzedeh M.[ Motivations for the choice of the nursing course in faculty of nursing in Torbat 
Heidariyeh ]. Journal of Nursing & Midwifery Urmia Medical Sciences University.2008;6(2):71-74. (Persian)
26-Abbaszadeh A,Borhani F,Mohsenpour M. [Assessment of career choice trend among entrance 2007 to 2009 
Kerman University of Medical Science nursing students by jobpersonality Holland's theory]. Journal of qualitative 
Research in Health Sciences. 2011; 10 (2) :34-41. (Persian)
27-Saffari M,Sanaeinasab H,RashidiJahan H,Purtaghi Gh.H,Pakpour A.H.[Happiness,Self– efficacy and Academic 
Achievement among Students of Baqiyatallah University of Medical Sciences].Journal of Medical Education 
Development.2013;7(13):22-29. (Persian)
28- Vali L , Ravangard R.[Study of effective factors on nurses job motivation in Kerman University of Medical 
Sciences teaching hospitals in 1386].Journal of Hospital.2009;8(2):24-29. (Persian)
29-Tamannaeifar M.R,Gandomi Z.[Correlation Between achievement motivation and academic achievement in 
university students].Iranian quarterly of Education Strategies.2011;4(1):15 – 19. (Persian)



الهام محمدی و همکارانعوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت در ...

دوره 4 شماره 2 )پیاپی12( تابستان 1394آموزش پرستاری 67

Factors Affecting Achievement Motivation In Nursing Students:  
A cross-sectional study

Mohamadi1  E (MSc)- Banaderakhshan2  H (MSc)-  Borhani3  F (Ph.D)- Hoseinabadi-Farahani4  MJ (MSc).

Abstract
Introduction: Achievement motivation shows the tendency to work better, set productive 

working environment, overcome the problems, and compete better, and more effectively than 
previous achievements. On the other hand, achievement motivation is the cause of successful 
behavior and efforts in the nursing students as the presenters of future health services in Iran. 
Thus, this study aimed at determining achievement motivation level and its influential factors 
in nursing students at Shahid Beheshti University of medical sciences in 2014.

Methods: In this cross-sectional study, 115 of internship nursing students have been studied 
using the census. Data were collected using Hermans’ Achievement Motivation Questionnaire 
form. The descriptive, non-parametric tests and Spearman correlation coefficient was used 
using SPSS 16 software.

Results: Average score of achievement motivation was 86.37±20.8 which showed high 
levels of achievement motivation. Experience of nursing as a job and its duration (r=0.39) 
and total mean scores of previous semesters (r=0.52) were effective factors in increasing the 
Achievement Motivation (P<0.01). 

Conclusion:Type of educational strategies for the preservation and promotion of 
Achievement Motivation is very important. In addition, this study recommended in other 
nursing and midwifery faculties to identify and influence achievement motivation among 
nursing students.

Keywords: Motivation, Achievement Motivation, Nursing Students, Hermans Questionnaire
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