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چکیده

مقدمه :انگیزه پیشرفت به عنوان یک عامل موفقیت ،به ویژه در دانشجویان پرستاری ،به عنوان افراد ارائه دهنده خدمات آینده سالمت
کشور از اهمیت خاصی برخوردار می باشد ،از این رو هدف از این مطالعه تعیین میزان انگیزه پیشرفت و عوامل مؤثر بر آن در میان دانشجویان
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال  1393بود.
روش :در این مطالعه توصیفی-مقطعی 115 ،نفر از دانشجویان سال آخر پرستاری به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند                     .
داده ها بوسیله فرم مشخصات فردی و پرسشنامه استاندارد انگیزه پیشرفت هرمنس جمع آوری گردید .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای
ن یو من ویتنی به وسیله نرم افزار  SPSS 16استفاده گردید.
توصیفی ،ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمو 
یافتهها :میانگین نمره انگیزه پیشرفت دانشجویان  86/37±20/8بود که نشان دهنده سطح باالیی از انگیزه پیشرفت میباشد ،همچنین
سابقه اشتغال به کار دانشجویی پرستاری و مدت زمان آن( )r=0.39و نیز معدل کل دانشجویان( )r=0.52از عوامل مؤثر در افزایش انگیزه پیشرفت
بود (.)P<0.01
نتیجهگیری :حفظ و ارتقاء انگیزه پیشرفت دردانشجویان پرستاری از اهمیت باالیی برخوردار میباشد.لذا حضور فعال در محیط های بالینی
و اشتغال همزمان به کار دانشجویی پرستاری می تواند به عنوان یک عامل مؤثر در این زمینه مطرح باشد .عالوه بر این ،انجام این پژوهش در
سایر دانشکده های پرستاری و مامایی جهت شناسایی بیشتر انگیزه پیشرفت و عوامل مؤثر بر آن در میان دانشجویان پرستاری پیشنهاد می شود.
کلید واژهها :انگیزش ،انگیزه پیشرفت ،دانشجویان پرستاری ،پرسشنامه هرمنس
تاريخ دريافت	                                  1393/2/14 :

تاريخ پذيرش1394/3/19 :

 -1کارشناس ارشد آموزش پرستاری ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -2مربی ،گروه اتاق عمل ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -3دانشیار ،گروه اخالق پرستاری ،مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -4مربی ،گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران (نویسنده مسؤول)
پست الکترونیکیJ.Hoseinabadi@gmail.com :
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مقدمه

انگیزه ،اصطالحی کلی برای مشخص کردن زمینه مشترک
بین نیازها ،شناختها و هیجانها است ( .)1در حقیقت انگیزه بر مواردی
همچون :چگونگی صرف کردن زمان ،میزان انرژی و پافشاری که
افراد در انجام دادن کارها صرف میکنند ،تأثیر می گذارد ( .)2.3به
طور کلی انگیزهی پیشرفت ()Achievement Motivation
بیانگر میل و عالقه فرد نسبت به انجام دادن کارها ،تنظیم محیط کار
پرثمر ،فائق آمدن بر مشکالت ،افزایش میزان کار ،رقابت در انتخاب
بهتر و بیشتر از طریق افزایش تالش و پیشی گرفتن از دیگران و به
عبارت دیگر میل و عالقه به انجام کاری بهتر و کارآمدتر از آنچه
قب ً
ال انجام شده است ،میباشد ( .)4سیف معتقد است کسی که دارای
انگیزه پیشرفت است این تمایل را دارد که کارش را به خوبی انجام
دهد و به صورت خود جوش به ارزیابی عملکرد خود بپرداز (.)1
راش ( )1994( )Rushانگیزه پیشرفت را یک عامل مؤثر
در یادگیری می داند به طوری که یاد گیرندگانی که  انگیزه باالتری
دارند ،فعالیت های بیشتری را می پذیرند ،تکالیف درسی بیشتری
را انجام می دهند و در نتیجه موفقیت بیشتری را کسب میکنند
( .)5.6.7انگیزه پیشرفت صفتی است که می شود به وسیله آموزش
آن را افزایش داد و تعلیم و تربیت ،محیط خانوادگی و محیط اجتماعی
در پیدایش و تکوین آن نقش اساسی دارند .در مورد دانشجویان،
انگیزه پیشرفت از اهمیت خاصی برخوردار است ،چراکه افراد دارای
انگیزه ،تحرک الزم برای اتمام موقعیت تحصیلی ،دستیابی به هدف
و یا درجه معینی از شایستگی در کار و حرفه خود را پیدا می نمایند،
که در نهایت می توانند موفقیت الزم جهت یادگیری را کسب نمایند.
روان شناسان ،ضرورت توجه به انگیزش ،در تعلیم و تربیت را به
دلیل ارتباط مؤثر آن با یادگیری مهارت ها ،رفتارها و راهبردها متذکر     
شده اند (.)7.8
انگیزش و مفاهیم انگیزشی را میتوان در تار و پود نهاد
اجتماعی و اهمیت آن را در زندگی فردی و اجتماعی مورد تأیید و
تأکید قرار داد .بدیهی است دانشگاه نیز به عنوان یکی از نهادهای
فعال و پویای هر جامعه از این امر مستثنی نخواهد بود و ردپای حضور
انگیزش و مفاهیم انگیزش را درتمامی مراحل و مقاطع آموزش و
پرورش و برای همه دانشجویان به وضوح میتوان مشاهده کرد،
تا جایی که با جرأت میتوان آن را مفهومی ریشهای در آموزش و
پرورش دانست ،زیرا هر شخصی هر کاری که انجام میدهد برای
رسیدن به پیشرفت مطلوب و ارضاء همزمان چند نیاز است که الزمه
موفقیتها و دیگر پیشرفتهای اوست و از آنجائیکه شرط مهم برای
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رشد و شکوفایی هر جامعه وجود افراد آگاه ،کارآمد و خالق است لذا
پرورش و تقویت انگیزه پیشرفت سبب ایجاد انرژی و جهت دهی
مناسب رفتار ،عالیق و نیازهای افراد در راستای اهداف ارزشمند و
معین می شود (.)9
به دلیل تأثیر انگیزه پیشرفت در موفقیت دانشجویان در دهه
های اخیر روانشناسان در صدد بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در
انگیزه پیشرفت بودهاند .از طرفی انگیزه پیشرفت به عنوان یک
عامل مهم در آموزش علوم پزشکی شناسایی شده است ،چرا که به
دانشجویان کمک می کند تا به اهداف آموزشی که در واقع عملکرد
مناسب حرفه ای است دست یابند .اهمیت حرفه های پزشکی به علت
ماهیت این حرفه ها که تأمین سالمت افراد جامعه می باشد ،نقش
انگیزه پیشرفت را بیشتر کرده است ( ،)10.11.12بطوریکه سطوح
پایین انگیزه و صدمات انگیزشی باعث نوعی بدبینی ،اضطراب و
افسردگی و از طرفی منجر به افت عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم
پزشکی شده است ( )13عالوه بر این پرستاران  به عنوان بازوهای
توانمند سیستم خدمات بهداشتی درمانی که همواره با شرایط مختلفی
همچون :بیماران بدحال ،محیط پرتنش و موقعیتهای غیر قابل پیش
بینی روبرو هستند ،نبود و یا میزان کم انگیزه به سرعت می تواند
سبب خستگی ،افزایش خطا ،ترک خدمت و یا کاهش کیفیت خدمات
گردد )14(.با توجه به اهمیت انگیزه پیشرفت ،برخی عوامل در
ایجاد و توسعه آن مؤثر می باشند .در برخی مطالعات ارتباط عوامل
داخلی و خارجی مختلفی همچون :متغیرهای فردی ،خانوادگی،
دانشگاهی ،اقتصادی و فرهنگی با انگیزه پیشرفت مشخص شده
است (.)15.16.17
نکته قابل اهمیت تأثیر انگیزه پیشرفت در حرفه های علوم
پزشکی بویژه پرستاری می باشد ،چرا که در این حرفه ها ،به طور
عمده هدف آموزشی در طوالنی مدت ایجاد و ارتقاء مهارتهای خاص
بالینی می باشد که جزء صالحیت های حرفه ای علوم پزشکی می
باشد ( .)10.17.18همچنین سطوح انگیزه پیشرفت و عوامل مؤثر بر
آن در میان دانشجویان علوم پزشکی (خصوصا دانشجویان پرستاری
کمتر مورد بحث قرار گرفته است ( .)10.17از طرفی با توجه به
اینکه دانشجویان پرستاری در آینده نزدیک به عنوان جزئی مهم و
تأثیر گذار از سیستم بهداشت و سالمت کشور فعالیت خواهند نمود
و با توجه به محدود بودن مطالعات در خصوص انگیزه پیشرفت
در دانشجویان پرستاری ،این مطالعه با هدف تعیین میزان انگیزه
پیشرفت و عوامل مؤثر بر آن در میان دانشجویان پرستاری در سال
 1393انجام گردید.
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روش مطالعه

در این مطالعه توصیفی -مقطعی که در سال  1393و در طی
ماه های فروردین و اردیبهشت انجام شد ،کلیه دانشجویان پرستاری
درحال تحصیل در ترمهای هفتم و هشتم و در حال گذراندن واحد
کارورزی در عرصه به تعداد  120نفر ،به روش سرشماری وارد مطالعه
شدند .معیارهای ورود به پژوهش شامل دانشجوی دوره کارشناسی
پرستاری و اشتغال به تحصیل در ترم هفتم یا هشتم دوره تحصیلی
و نیز در حال گذراندن  دوره کارورزی در عرصه بود .معیار خروج نیز
عدم رضایت و تکمیل پرسشنامه توسط دانشجویان تعیین گردید.
محیط پژوهش شامل دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی و بیمارستانهای وابسته به آن با توجه به واحد
کارورزی در عرصه دانشجویان بود .پس از توضیح اهداف پژوهش و
دادن اطمینان در خصوص محرمانه ماندن اطالعات و نیز اخذ رضایت
آگاهانه از دانشجویان ،از میان پرسشنامههای توزیع شده در نهایت
 115نفر پرسشنامه ها را به صورت کامل تحویل دادند.
برای جمع آوری دادهها از " فرم مشخصات فردی" و "پرسشنامه
انگیزه پیشرفت هرمنس" (Hermans Achievement
 )Motivation Questionnaireاستفاده شد .فرم مشخصات
فردی شامل اطالعات :سن ،جنس ،نیمسال تحصیلی ،معدل کل،
سابقه کار دانشجویی پرستاری و مدت زمان آن بود .پرسشنامه انگیزه
پیشرفت هرمنس شامل  29سؤال چهار گزینه ای و از نوع لیکرت
می باشد که به صورت جمالت ناقص بیان شده است و برحسب
این که انگیزه پیشرفت ازکم به زیاد باشد به آنها نمره  1تا  4تعلق
میگیرد و در نهایت نیز نمرات باالتر از میانگین نشان دهنده وجود
انگیزه پیشرفت باال در فرد و نمرات پایین تر از میانگین بیانگر انگیزه
پیشرفت پایین می باشد .حداکثر و حداقل نمره فرد به ترتیب برابر
 116و  29می باشد .پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس در مطالعات
مختلف مورد استفاده و تأیید قرار گرفته است ( ،)18-20همچنین
نوحی و همکاران ( )18روایی ابزار را با روش اعتبار سازه مورد بررسی
و تأیید گزارش نمودهاند .جهت پایایی و تعیین ثبات درونی ابزا از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است که برابر  α=0.97بوده
است.
پس از کسب مجوز کتبی از معاونت آموزشی دانشکده پرستاری
و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و اخذ معرفی نامه و
کسب اجازه از مسئولین مراکز منتخب و دفتر پرستاری ،پژوهشگر
به محیط های پژوهش مراجعه نمود و مراحل پژوهش به ترتیب
زیر به اجرا در آمد .پس از ارائه اطالعات الزم در مورد نحوه تکمیل
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پرسشنامه ،در نهایت پرسشنامه ها در اختیار دانشجویان قرار گرفت
و پس از تکمیل پرسشنامه ها توسط دانشجویان ،توسط پژوهشگر
جمع آوری شد .داده ها به وسیله نرم افزار  SPSS 16مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت و از آزمون های آمار توصیفی شامل میانگین و
انحراف معیار و ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون های ناپارامتری
یو من ویتنی جهت مقایسه بین متغیرها استفاده شد .از آزمون
شاپیروویلک ( )Shapiro-Wilkجهت بررسی توزیع نرمال بودن
دادهها استفاده گردید .سطح معناداری  P<0.05تعیین گردید.

یافت ه ها

در این پژوهش ،میانگین و انحراف معیار سن دانشجویان
 22/6±0/7سال بود واکثریت آنها ( )%60مونث و در حال تحصیل
در ترم تحصیلی هفتم ( )%53/9بودند %27/8 .دانشجویان سابقه
کار دانشجویی پرستاری را داشتند به طوری که میانگین و انحراف
معیار ساعت اشتغال به کار  دانشجویی  26/6±4/65بود .میانگین و
انحراف معیار معدل دانشجویان برابر17/85± 1/09بود.جدول شماره
 1اطالعات جمعیت شناختی را نشان میدهد.میانگین و انحراف معیار
نمره انگیزه پیشرفت دانشجویان  86/37±20/8بود که نشاندهنده
سطح باالیی از انگیزه پیشرفت میباشد .همچنین  %74/2افراد نمره
مساوی یا باالتر از میانگین را کسب کردند که نشان دهنده انگیزه
پیشرفت دانشجویان پرستاری در سطح باال می باشد (جدول شماره
.)2
از میان متغیرهای جمعیت شناختی سابقه اشتغال و مدت زمان
کار دانشجویی پرستاری و معدل کل دانشجویان با میانگین نمره
کل انگیزه پیشرفت ارتباط مثبت و معناداری داشت ،به طوری که
دانشجویانی که سابقه اشتغال به کار دانشجویی پرستاری را داشتند
نمره باالتری را در مقایسه با دانشجویان بدون سابقه کار پرستاری
کسب کردند که این تفاوت از نظر آماری نیز از طریق آزمون
یومن ویتنی معنادار بود ( .)P<0.01همچنین میان مدت زمان کار
دانشجویی با میانگین نمره انگیزه پیشرفت همبستگی مثبت برقرار بود
()r=0.39که این همبستگی از نظر آماری نیز معنادار بود(.)P<0.01
در خصوص معدل کل دانشجویان نیز همبستگی مثبت و معنادار با
میانگین نمره کل انگیزه پیشرفت مشاهده شد (.)r=0.52 ،P<0.01
(جدول شماره  )3عالوه بر این میان سایر متغیرها از جمله سن ،جنس
و ترم تحصیلی با نمره انگیزه پیشرفت دانشجویان ارتباط معناداری
مشاهده نگردید (.)P>0.05
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جدول  -1فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی در میان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1393
تعداد

درصد

متغیر
جنس
مونث
مذکر

69
46

%60
%40

سابقه کار دانشجویی پرستاری
بلی
خیر

32
83

%27/8
%72/2

ترم تحصیلی
ترم 7
ترم 8

62
53

جمع کل

115

%53/9
%46/1
%100

جدول -2فراوانی مطلق و نسبی دانشجویان پرستاری بر اساس نمره انگیزه پیشرفت
انگیزه پیشرفت ()86/37±20/8

تعداد

درصد

دانشجویان دارای نمره کمتر از میانگین
دانشجویان دارای نمره مساوی یا بیشتر از میانگین

26
89

%21/7
%74/2

جمع

115

%100

جدول  -3ارتباط بین میانگین نمره انگیزه پیشرفت با سابقه اشتغال به کار دانشجویی و معدل کل در دانشجویان پرستاری
متغیر
انگیزه پیشرفت
()86/37±20/8

مدت زمان کار دانشجویی
سابقه اشتغال به کار دانشجویی
26/6±4/65
P<0.01

r=0.39
P<0.01

r=0.52
P<0.01

بحث

هدف از این پژوهش تعیین سطح انگیزه پیشرفت و عوامل
مؤثر بر آن در دانشجویان پرستاری بود ،چنانچه نتایج این پژوهش
نشان داد اکثریت دانشجویان پرستاری دارای نمره ی باالتر از
میانگین داشتند ،این یافته بیان میکند که دانشجویان پرستاری
دارای سطح باالیی از انگیزه پیشرفت بودند .در مطالعه کاووس پور
( ،)2015نوحی ( )1391ونیز کاماریا ( )2010( )Kamariahانگیزه
پیشرفت در سطح باال گزارش شده است ( )10.18.21که هم راستا
با نتایج مطالعه حاضر می باشد .در سایر مطالعات نیز میزان انگیزه
پیشرفت دانشجویان در سطوح متوسط ( )22متوسط به باال ()17.23
و در برخی نیز در سطوح پایین گزارش شده است ( .)24به نظر می
رسد با توجه به این که عوامل مختلفی می توانند بر میزان انگیزه
پیشرفت افراد خصوصا دانشجویان مؤثر باشند ،میزان انگیزه پیشرفت
در دانشجویان رشته های تحصیلی و افراد مختلف متفاوت می باشد
(.)19
موضوع انگیزه پیشرفت در دانشجویان پرستاری و پرستاران
شاغل اهمیت زیادی دارد و به نظر میرسد یکی از دالیلی که
آموزش پرستاری

معدل کل
17/85±1/09

63

میتواند توجیه کننده میزان باالی انگیزه پیشرفت در دانشجویان
پرستاری باشد ،این مسئله است که بیشتر دانشجویان این رشته را
با هدف کمک به هم نوع و انجام یک کار مفید انتخاب کردهاند و
همچنین این انگیزه نقش بسیار مهمی در انجام امور خطیر پرستاری
که با بهداشت و سالمت افراد و جامعه روبرو است ،دارد و همچنین
عامل حفظ دانشجویان پرستاری در این رشته و ادامه تحصیل در
مراتب علمی باالتر و کسب موفقیت و پیشرفت تحصیلی و کمک در
جهت اعتالء رشته ی پرستاری میباشد (.)25.26
از میان عوامل مختلف ،سه متغیر سابقه اشتغال به کار
دانشجویی و مدت زمان آن و معدل کل دانشجویان با میزان انگیزه
پیشرفت دانشجویان در ارتباط بود .در این مطالعه دانشجویان دارای
معدل باالتر از انگیزه پیشرفت باالتری برخوردار بودند که هم راستا
با نتایج سایر مطالعات میباشد ( .)17.18.19.23از طرفی دانشجویانی
که معدل باالتری دارند طبع ًا خود را دارای خودکارآمدی باالتری
برآورد مینمایند و این اطمینان فرد به قابلیت های خویش ،نقش
مهمی در پیشرفت او خواهد داشت (.)27
یافته های این پژوهش نشان داد که یکی دیگر از عوامل
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مؤثر در انگیزه پیشرفت دانشجویان پرستاری ،اشتغال به کار پرستاری
همزمان با تحصیل می باشد ،بطوریکه دانشجویان دارای سابقه کار
پرستاری از انگیزه پیشرفت باالتری در مقایسه با سایر دانشجویان
برخوردار بودند .در برخی مطالعات انجام گرفته نیز سابقه کار به عنوان
یک عامل مؤثر در انگیزه پیشرفت مشخص شده است به طوری که
والی ( )1388بیان می کند ،پرستاران دارای سابقه کار بیشتر ،از انگیزه
پیشرفت باالتری نیز برخوردار می باشند (.)28عالوه بر اشتغال به کار
پرستاری ،میزان ساعت اشتغال به کار دانشجویی نیز یکی از عوامل
مؤثر بر انگیزه پیشرفت بود بطوریکه دانشجویان دارای ساعات کاری
بیشتر ،نمره باالتری نیز در انگیزه پیشرفت بدست آوردند .با توجه به
این یافته ها به نظر می رسد دانشجویانی که در دوران دانشجویی به
طور همزمان مشغول به کار بالینی پرستاری میباشند،انگیزه بیشتری
جهت پیشرفت در کار و کسب تجربه بالینی و به کارگیری بیشتر
دانش خود دارند.
یافته های مطالعه حاضر تفاوتی را در میزان انگیزه پیشرفت
دانشجویان دختر و پسر نشان نداد که این یافته هم راستا با برخی
مطالعات می باشد ( )10این در حالی است که در برخی مطالعات
جنس افراد به عنوان یک عامل مؤثر در انگیزه پیشرفت مطرح شده
است ،چنانچه تمنایی فر ( )1390بیان میکند که دانشجویان دختر از
انگیزه پیشرفت بیشتری نسبت به دانشجویان پسر برخوردار هستند
( .)29در برخی مطالعات نیز اشاره شده است که دانشجویان پسر
تمایل بیشتری جهت ارتقاء جایگاه حرفه ای خود دارند در حالیکه
دانشجویان دختر تمایل بیشتری جهت ارتقاء مهارتهای یادگیری
دارند (.)10همچنین یافته های این پژوهش تفاوتی را در میزان انگیزه
پیشرفت دانشجویان در حال تحصیل در ترمهای هفتم و هشتم نشان

نداد که این یافته نیز هم راستا با برخی مطالعات می باشد (.)10

نتیجه گیری

در این پژوهش دانشجویان پرستاری دارای سطح باالیی از
انگیزه پیشرفت بودند و سه عامل سابقه کار پرستاری و مدت زمان آن
و نیز معدل دانشجویان به عنوان عوامل مؤثر شناسایی شد .با توجه
به اهمیت حرفه پرستاری و نقش انگیزه پیشرفت در آن ،لذا ایجاد،
حفظ و ارتقاء سطح انگیزه پیشرفت دانشجویان پرستاری و تکمیل
سطوح مهارتهای بالینی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد .بنابراین
مسئوالن آموزش پرستاری ،بر اساس نتایج این پژوهش میتوانند
راهبردهای ایجاد و ارتقاء انگیزه پیشرفت در دانشجویان پرستاری
را با رویکرد متکی بر عوامل مؤثر در انگیزه پیشرفت اجراء نمایند.
از طرفی با توجه به اینکه این پژوهش تنها در میان دانشجویان
سال آخر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده
است ،لذا جهت تعمیم پذیری بیشتر یافته ها اجراء پژوهش هایی در
خصوص انگیزه پیشرفت و عوامل مؤثر بر آن به صورت مقایسه ای
در میان دانشجویان پرستاری پیشنهاد می گردد.
تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد
آموزش پرستاری می باشد .لذا بدینوسیله از کلیه مسئولین آموزشی
و دانشجویان سال آخر پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی شهید
بهشتی (ورودی مهر و بهمن  )1389که کمال همکاری را با تیم
پژوهش داشتند تشکر و قدردانی می گردد.
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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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