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مقدمه

( یکی از مفاهیم بنیادی Achievement motivation) انگیزه پیشرفت

 فراوان در پیشرفت و موفقیت تحصیلی ریروانشناسی انگیزش است که تأث

( انگیزه پیشرفت را عاملی برای پیشی گرفتن 1933دانشجویان دارد. سیف )

 های مشخص و تالشبر دیگران، دستیابی به پیشرفت با توجه به مالک

بیانگر میل و عالقه به  پیشرفت زهی. انگ(1) داندیجهت کسب موفقیت م

ی . مولو(2)باشد یانجام کاری بهتر و کارآمدتر از آنچه قبالً انجام شده، م

ه ، بدین معنی ککندیترین شاهراه یادگیری عنوان م( انگیزه را عالی1934)

اگر یادگیرنده دارای انگیزه پیشرفت باالیی باشد، به درس به خوبی توجه 

 کندیو عالوه بر آن سعی م ردیگی، تکالیف درسی را جدی مکندیم

همچنین ، باشد. آموزندیاطالعاتش بیش از آنچه در کالس درس به او م

، رندیپذیهای بیشتری را میادگیرندگانی که انگیزه باالتری دارند، فعالیت

دهند و در نتیجه موفقیت بیشتری را تکالیف درسی بیشتری را انجام می

( در پژوهش خود 1931. سلیمانی فر و همکاران )(9)کنند یکسب م

دریافتند که بین خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت و سازگاری تحصیلی رابطه 

. فقدان انگیزش باعث بدبینی، اضطراب و افسردگی (7)معنادار وجود دارد 

و از طرفی باعث فرسودگی  (5)و از طرفی منجر به افت عملکرد تحصیلی 

 چکیده

که عمدتاً  طیشرا نیاز ا یکیدر دانشگاه دارند،  یلیتحص طیبا شرا انیدانشجو یدر سازگار ینقش قابل توجه شرفتیپ زهیانگ مقدمه:

 زهیارتباط انگ نییپژوهش با هدف تع نی. لذا اباشدیم تیاست که حائز اهم یلیتحص یفرسودگ شودیتجربه م انیتوسط دانشجو

 .دیانجام گرد 1935در سال  نیقزو یدانشگاه علوم پزشک یپرستار انیدر دانشجو یلیتحص یبا فرسودگ شرفتیپ

 یسوم تا هشتم مقطع کارشناس یدرترم ها لیدر حال تحص یپرستار یدانشجو 134 ،یهمبستگ –یفیمطالعه توص نیدر ا روش کار:

امه پرسشن ،یها از فرم مشخصات فردداده یقرار گرفتند. جهت جمع آور یمورد بررس یبه روش سرشمار نیقزو یدانشگاه علوم پزشک

 یفیار توصآم یهابا استفاده از آزمون تیها در نها. دادهدیماسالخ استفاده گرد یلیتحص یهرمنس و پرسشنامه فرسودگ شرفتیپ زهیانگ

رم و با استفاده از ن رسونیپ یهمبستگ بیمستقل و ضر یشامل آزمون ت یلیتحل یهاو آزمون اریدرصد و انحراف مع ن،یانگیشامل م

 شدند. لیو تحل هیتجز SPSS 16افزار 

=  -57/4وجود دارد ) یلیتحص یو فرسودگ شرفتیپ زهیانگ نیب یمطالعه حاضر نشان داد که ارتباط معکوس و معنادار جینتا ها:یافته

r،441/4 P <شرفتیپ زهیبا انگ یارتباط مثبت و معنادار یدارا یلی(. معدل تحص (74/4-  =r ،45/4 P <و همچن )یارتباط منف نی 

 زهیاز انگ یسطح باالتر یدارا یعالقمند به حرفه پرستار انی(. دانشجو> r ،441/4 P=  -9/4بود ) یلیتحص یبا فرسودگ یو معنادار

 (.P < 45/4بودند ) شرفتیپ

را  انیشجودان یلیتحص یفرسودگ زانیم تواندیم یمناسب آموزش یزیو برنامه ر یورود افراد عالقمند به رشته پرستار نتیجه گیری:

 آنان را ارتقاء دهد. شرفتیپ زهیکمتر کرده و انگ

 یآموزش پرستار ،یپرستار انیدانشجو ،یلیتحص یفرسودگ شرفت،یپ زهیانگ ها:یدواژهکل
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ملکرد تحصیلی دانشجویان به تحصیلی به عنوان یکی از علل مهم افت ع

. فرسودگی تحصیلی به معنی احساس خستگی نسبت به (1)رود یشمار م

تکالیف و مطالعه و نگرش نامناسب به مطالب درسی است که با عالئم عدم 

دانشگاهی و درسی و در آخر احساس ناتوانی در  یهاتیمشارکت در فعال

. فرسودگی تحصیلی در (5-2)شود ییادگیری مطالب درسی تجربه م

 باشد چرا که ذاتاً ماهیتدانشجویان علوم پزشکی دارای اهمیت بیشتری می

علوم پزشکی به علت  یهاآموزش علوم پزشکی برای دانشجویان رشته

مختلف در دوران تحصیل با چالش بیشتری همراه است.  یهااسترس

ده مستثنی نبوده و برخی از آنان در طی دانشجویان پرستاری نیز از این قاع

کنند. فرسودگی تحصیلی در دوران تحصیل خود فرسودگی را تجربه می

دانشجویان پرستاری به عنوان پرستاران آینده از اهمیت متفاوتی برخوردار 

است به طوری که بسیاری از پرستارانی تازه فارغ التحصیل شده، به علت 

مختلف و فرسودگی را تجربه  یهاسترساینکه در دوران تحصیل خود ا

بالینی نیز فرسودگی و نارضایتی  یهاطیاند، در دوران کار خود در محنموده

کنند که در نهایت کاهش کیفیت خدمات پرستاری، شغلی را تجربه می

ترک حرفه پرستاری و در نهایت کمبود پرستار را به دنبال خواهد داشت 

 یهاشناخته شده در ایجاد فرسودگی تحصیلی شامل: دوره . عوامل(1-11)

تمام وقت، وارد شدن به محیط بالینی و مواجه شدن با بیماران، انجام 

که گاها سبب ناراحتی، ترس و تنش  باشندیپروسیجرهای مختلف م

شود. برخی مطالعات عوامل شخصیتی را در تجربه کردن و یا مقاومت می

( در مطالعه 2417و همکاران ) Dsilva. کنندمی در برابر فرسودگی مطرح

که دانشجویان دارای شخصیت محکم و مصمم، کمتر  کنندیخود بیان م

و همکاران  Backovic. (17-12) کنندیفرسودگی تحصیلی را تجربه م

که دانشجویان دختر در حال تحصیل در  کنندی( نیز بیان م2412)

بیشتری را در مقایسه با دانشجویان  یهاعلوم پزشکی، استرس یهارشته

، اما در خصوص فرسودگی کنندیپسر در طی دوران تحصیل تجربه م

کنند تحصیلی، دختران و پسران به مقادیر یکسانی فرسودگی را تجربه می

. در مطالعات انجام گرفته بر فرسودگی دانشجویان پرستاری، (15)

Rudman (2412در مطالعه ) دانشجوی پرستاری در سوئد  1442ای روی

نشان داد که در پیگیری یک سال پس از فراغت از تحصیل، دانشجویانی که 

شوند، کمتر به وظایف شغلی مسلط در طی تحصیل دچار فرسودگی می

انجام شده در حیطه شغلی کمتر استفاده  یهابوده، از نتایج پژوهش

. در مطالعه (11)مایل به ترک خدمت باالتری داشتند کردند و تمی

Tomaschewski ( دانشجویان پرستاری بیشترین 2417و همکاران ،)

امتیاز را در حیطه فرسودگی عاطفی داشتند، به ویژه در پایان روزهای 

. (14)شدند ها آماده میکارآموزی و زمانی که بایستی برای سایر کالس

Dsilva ( نیز سطوح باالی فرسودگی تحصیلی را در 2417و همکاران )

 .(19)دانشجویان پرستاری به ویژه در ابعاد فرسودگی عاطفی بیان کردند 

م هانگیزه پیشرفت و فرسودگی تحصیلی دانشجویان پرستاری از موضوعات م

و توجه به عوامل مهم و  روندیو قابل توجه در آموزش پرستاری به شمار م

 . همچنینرسدیتاثیرگذار بر این موضوع در دانشجویان ضروری به نظر م

های به عمل آمده توسط پژوهشگر در منابع در دسترس به نظر طی بررسی

فت و ردر حیطه علوم پزشکی پژوهشی در زمینه ارتباط انگیزه پیش رسدیم

فرسودگی تحصیلی دانشجویان انجام نشده است، بنابراین مطالعه حاضر با 

هدف تعیین ارتباط انگیزه پیشرفت با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان 

 طراحی و اجرا گردید. 1935پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 

 روش کار

 یهاو در طی ماه 1935همبستگی که در سال  –در این مطالعه توصیفی 

دانشجویان دانشجویان پرستاری در  هیفروردین و اردیبهشت اجرا گردید، کل

 134مقطع کارشناسی و در حال تحصیل درترم های سوم تا هشتم به تعداد 

نفر و به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. معیار ورود به پژوهش، 

م سوم به باال در مقطع کارشناسی رشته دانشجوی در حال تحصیل درتر

پرستاری تعیین گردید. علت این انتخاب قرارگرفتن دانشجویان در شرایط 

بالینی بود. معیار خروج نیز عدم  یهاطیآموزش دانشگاهی خصوصاً در مح

رضایت و تکمیل ناقص پرسشنامه توسط دانشجویان تعیین گردید. محیط 

مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و پژوهش شامل دانشکده پرستاری و 

آموزشی وابسته به آن با توجه به واحدهای کارورزی  یهامارستانیب

به شماره  دانشجویان انتخاب گردید. پس از اخذ مجوزهای الزم و کد اخالق

IR.QUMS.REC.1394.825  از کمیته اخالق معاونت پژوهشی

ان در خصوص محرمانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین و همچنین دادن اطمین

ماندن اطالعات به شرکت کنندگان و نیز اخذ رضایت آگاهانه و شفاهی از 

پرسشنامه به صورت  134توزیع شده در نهایت  یهاآنان، از میان پرسشنامه

ها از فرم مشخصات صحیح و کامل تکمیل گردید. برای جمع آوری داده

 Hermanseفردی، پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس )

Achievement Motivation و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی )

( استفاده گردید. فرم Maslach Academic Burnoutماسالخ )

مشخصات فردی شامل اطالعات: سن، جنس، ترم تحصیلی، معدل کل، نوع 

محل سکونت، وضعیت تأهل و میزان عالقه مندی به رشته پرستاری بود. 

س ده ویژگی که افراد دارای نیاز به در پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمن

استفاده شده  ،کندیپیشرفت باال را از افراد با نیاز به پیشرفت پایین متمایز م

جمله ناقص بیان شده که به دنبال  23است. سؤاالت پرسشنامه به صورت 

ها برحسب اینکه هر جمله ناتمام چهار گزینه داده شده است، این گزینه

ز زیاد به کم یا از کم به زیاد باشد به آنها نمره تعلق شدت انگیزه پیشرفت ا

های انگیزه پیشرفت باال که به گزینه باشدیم 7تا  1، نمره دهی از ردیگیم

. نمره گذاری ردیگیتعلق م 1های انگیزه پیشرفت پایین عدد و گزینه 7عدد 

. نمره کل که از مجموع باشدیم 111تا  23پرسشنامه دارای دامنه از 

اگر باالتر از میانگین باشد، نشانگر انگیزه پیشرفت  دیآیسؤاالت به دست م

. باشدیاز میانگین بیانگر انگیزه پیشرفت پایین در فرد م ترنییباال و نمرات پا

پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس در مطالعات مختلف مورد استفاده و با 

, 13) (CVR=  13/4)میزان روایی مناسب مورد تأیید قرار گرفته است 

نفر از  14. در این مطالعه نیز روایی ابزار به شکل روایی محتوا و توسط (13

اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام گردید. جهت پایایی 

 39/4و تعیین همسانی درونی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ که میزان 

 یمحاسبه گردید. پرسشنامه ماسالخ سه حیطه فرسودگی تحصیلی یعن

خستگی تحصیلی، بی عالقگی )بدبینی( تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی را 

عبارت دارد که با روش درجه بندی لیکرت  15. پرسشنامه مذکور سنجدیم

 هایتوسط آزمودن 1از هرگز تا همیشه و به ترتیب نمره صفر تا  یادرجه 4

عبارت )مطالب درسی  5. خستگی عاطفی (24)درجه بندی شده است 

 کنمیعبارت )احساس م 7خسته کننده هستند(، بی عالقگی تحصیلی 

عبارت  1ندارم( و ناکارآمدی تحصیلی  یانسبت به مطالب درسی عالقه

مشکالت درسی بربیایم( دارد. در نهایت از عهده  توانمینم کنمی)احساس م

. نمرات باالتر نشان دهنده باشدیمتغیر م 34نمره کل فرد در دامنه صفر تا 
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فی . این پرسشنامه در مطالعه شریباشدیسطوح باالتر فرسودگی تحصیلی م

=  43/4)باشد یفرد و همکاران مورد بررسی قرار گرفته و مورد تائید م

CVR )(3) در مطالعه حاضر نیز روایی ابزار به شکل روایی محتوا و توسط .

نفر از اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام گردید. جهت  14

پایایی و تعیین همسانی درونی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید 

م در مورد بدست آمد. در نهایت پس از ارائه اطالعات الز 34/4که میزان آن 

 ها بین دانشجویان توزیع گردید و سپسنحوه تکمیل پرسشنامه، پرسشنامه

نسخه  SPSSها به وسیله نرم افزار توسط پژوهشگر جمع اوری شد. داده

ها از مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت بررسی نرمال بودن داده 11

وصیفی شامل آمار ت یها( و از آزمونShapiro-Wilk) لکیروویآزمون شاپ

آماری تی مستقل  یهادرصد، میانگین و انحراف معیار و آزمون

(test-t-sample-independent ،جهت آنالیز متغیرهای جنس )

وضعیت تأهل و عالقه به رشته پرستاری و ضریب همبستگی پیرسون 

(CoefficientCorrelation  Pearson جهت مقایسه بین متغیرهای )

ه پیشرفت و فرسودگی تحصیلی استفاده گردید. اصلی پژوهش شامل انگیز

 تعیین گردید.( P < 45/4)سطح معناداری 

 هاافتهی

 72/22 ± 21/9 انیدر این پژوهش میانگین و انحراف معیار سن دانشجو

درصد در حال تحصیل درترم سوم  29ها مؤنث، درصد آن 9/53بود. 

درصد دانشجویان سابقه کار دانشجویی پرستاری را داشتند.  99بودند.

درصد  5/51بود.  45/11 ± 41/1میانگین و انحراف معیار معدل دانشجویان 

 1ل جدودانشجویان دارای عالقه متوسط نسبت به رشته پرستاری بودند. 

 .دهدیاطالعات جمعیت شناختی دانشجویان را نمایش م

دو متغیر اصلی پژوهش شامل انگیزه پیشرفت و فرسودگی تحصیلی دارای 

. همچنین (r ،441/4 > P=  -57/4) ارتباط معکوس و معناداری بودند

 بر حسب سطوح فرسودگی تحصیلی نشان دهنده هایتوزیع فراوانی آزمودن

درصد( دارای فرسودگی  9/13نفر از افراد مورد پژوهش ) 129این بود که 

دارای  هایدرصد از آزمودن 1/1تحصیلی در حد متوسط بودند. تنها 

 های(. توزیع فراوانی آزمودن2جدول فرسودگی تحصیلی در حد زیاد بودند )

 35درصد ) 3/52بر حسب سطوح انگیزه پیشرفت نشان دهنده این بود که 

ول جدنفر( افراد مورد پژوهش دارای انگیزه پیشرفت در سطح باال بودند )

(. از میان متغیرهای جمعیت شناختی، معدل دانشجویان دارای 2

 -9/4) آنان بود همبستگی معکوس و معناداری با میزان فرسودگی تحصیلی

 =r ،441/4 > P)زهی. همچنین همبستگی معناداری بین معدل و انگ 

. محل سکونت دانشجویان نیز (r ،441/4 > P=  -74/4)پیشرفت یافت شد 

دارای ارتباط معناداری با نمره فرسودگی تحصیلی بود، بطوریکه دانشجویان 

 < 441/4) مودندساکن در خوابگاه میزان بیشتری از فرسودگی را گزارش ن

P)رفت پیش زهی. همچنین بین میزان عالقه مندی به حرفه پرستاری و انگ

بطوریکه دانشجویانی که عالقه  (P < 45/4)رابطه آماری معنادار یافت شد 

 د.شرفت باالتری از خود نشان دادنبیشتری به این حرفه داشتند، انگیزه پی

 فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان پرستاری: 1جدول 

 تعداد )درصد( متغیر

  جنس

 (4/74)141 مؤنث

 (9/53)47 مذکر

  وضعیت تأهل

 (39)173 مجرد

 (14)91 متأهل

  محل سکونت

 (5/12)112 منزل شخصی

 (5/94)13 خوابگاه

  پرستاری سابقه کار دانشجویی

 (99)53 بلی

 (14)122 خیر

  ترم تحصیلی

 (29)71 سوم

 (3/17)24 چهارم

 (1/14)92 پنجم

 (5/14)91 ششم

 (2/19)27 هفتم

 (3/19)25 هشتم

  عالقه به حرفه پرستاری

 (5/11)21 کم

 (5/51)141 متوسط

 (92)54 زیاد

 (144)134 جمع کل
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 میانگین نمره فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پرستاریفراوانی مطلق و نسبی و : 2جدول 

 SD Mean ± درصد تعداد سطح

 17/72 ± 93/24   فرسودگی تحصیلی

  1/25 71 کم

  9/13 129 متوسط

 3/13 ± 39/57   انگیزه پیشرفت

  1/1 11 زیاد

  2/74 35 پایین

  3/52 35 باال

 

 بحث

پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط انگیزه پیشرفت با فرسودگی 

شان پژوهش ن یهاافتهیتحصیلی در دانشجویان پرستاری انجام گرفت. 

داد که ارتباط منفی و معناداری بین انگیزه پیشرفت و فرسودگی 

تحصیلی در دانشجویان پرستاری وجود دارد. بطوریکه هر چه نمره 

یان باالتر رود، فرسودگی تحصیلی کمتر انگیزه پیشرفت در دانشجو

 بیان کرد که توجه به انگیزه توانی. با توجه به نتایج مطالعه مشودیم

 بر پیشرفت تحصیلی آنان اثرات مطلوبی تواندیپیشرفت دانشجویان م

. نتایج همچنین نشان داد که اکثریت دانشجویان (21)داشته باشد 

که  کندیپرستاری نمره باالتر از میانگین داشتندکه این یافته بیان م

دانشجویان پرستاری دارای سطح باالیی از انگیزه پیشرفت بودند. در 

Camaria (2414 ،)(، 1931) ینیهمین راستا مطالعات جان نثار حس

( نیز انگیزه پیشرفت دانشجویان را 1937) ی( و محمد1931) ینوح

-22)باشد یدر سطح باال گزارش نمودند، که با مطالعه حاضر همسو م

( نیز سطح انگیزه پیشرفت بسیار 1931) ی. در مطالعه رضاخان(25

از متوسط گزارش شده است، که بر خالف نتایج این مطالعه  ترنییپا

توجه به عوامل مختلفی که بر انگیزه پیشرفت  . بنابراین، با(21)باشد یم

 که سطوح انگیزه پیشرفت رسدیدانشجویان تاثیرگذار است، به نظر م

متفاوتی اشتغال به تحصیل  یهادر دانشجویان مختلف که در رشته

 که میانگین دهدی. یافته دیگر مطالعه نشان م(24)دارند، متفاوت باشد 

. در این راستا، باشدینمره فرسودگی تحصیلی در سطح متوسط م

( نشان داد که نمره فرسودگی 1939ان )مطالعه شریفی فرد و همکار

تحصیلی دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی در سطح متوسط است که 

پژوهش حاضر  یهاافتهی. (3)با یافته مطالعه حاضر همخوانی دارد 

. دهدیارتباط مثبت و معناداری بین معدل و انگیزه پیشرفت را نشان م

باشد ی( همسو م1932این یافته با مطالعه جان نثارحسینی و همکاران )

( 1937. همچنین این یافته با مطالعه محمدی و همکاران )(29)

. با توجه به اینکه معدل بیانگر عملکرد تحصیلی (25)همخوانی دارد 

تبیین کرد که عملکرد تحصیلی  توانیم باشدیدانشجویان م

می همانطور که عظی ردیپذیم ریدانشجویان از انگیزه پیشرفت آنان تأث

. (23)کردند  دیی( در پژوهش خود این یافته را تأ1939و همکاران )

پژوهش حاضر نشان داد که بین فرسودگی تحصیلی و معدل  یهاافتهی

ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. این یافته با نتایج مطالعات شریفی 

 ی( و اسالم1931(، میکائیلی و همکاران )1939فرد و همکاران )

. دانشجویانی که دچار فرسودگی (94, 23, 3)باشد ی( همسو م1933)

نسبت به مطالب درسی دچار بی عالقگی شده و نگرش منفی  شوندیم

سبت به تحصیل دارند. بنابراین فرسودگی تحصیلی بر عملکرد ن

منفی گذاشته و زمینه ساز کاهش عملکرد و  ریتحصیلی دانشجویان تأث

 .(91, 23, 23, 3, 4)افت معدل در آنان خواهد شد 

میزان عالقمندی به حرفه  دهدیهمچنین یافته پژوهش حاضر نشان م

ورود  نیپرستاری ارتباط مثبت و معناداری با انگیزه پیشرفت دارد، بنابرا

در تقویت انگیزه پیشرفت  تواندیدانشجویان عالقمند به این حرفه م

 دهدیبسزایی داشته باشد. همچنین یافته پژوهش حاضر نشان م ریتأث

میزان عالقمندی به حرفه پرستاری ارتباط معناداری با فرسودگی 

در  دتوانیتحصیلی دارد. بنابراین تالش در جهت تقویت این متغیر م

رسودگی تحصیلی دانشجویان مؤثر باشد. در خصوص متغیر کاهش ف

جنس، میانگین نمره انگیزه پیشرفت اندکی در گروه مؤنث بیشتر از 

گروه مذکر بوده ولی این اختالف به لحاظ آماری ارتباط معنا داری 

. (13)باشد یندارد. این یافته با مطالعه نوحی و همکاران همسو م

(، سلیمانی 1931همچنین این یافته با مطالعه فیضی پور و همکاران )

ر این مطالعات نمره انگیزه . دباشدی( مغایر م1931فر و همکاران )

. (24, 7)باشد یپیشرفت دختران به طور معناداری باالتر از پسران م

همچنین میانگین نمره فرسودگی تحصیلی اندکی در گروه مذکر 

بیشتراز گروه مؤنث بود ولی این اختالف به لحاظ آماری ارتباط معنا 

, 92, 3)باشد یاستا مداری نداشت، این یافته با نتایج مطالعات هم ر

( 1931. همچنین این یافته با نتایج مطالعه میکاییلی و همکاران )(99

وت در محیط پژوهش و به علت تفا تواندی، که این مباشدیناهمسو م

ناشی از یکسان  تواندی. دلیل عدم ارتباط م(23)جامعه آماری باشد 

 مطالعه حاضر .بودن امکانات، شرایط دانشگاه و جو حاکم بر آن باشد

. این دهدیعدم ارتباط میان انگیزه پیشرفت با محل سکونت را نشان م

. همچنین مطالعه (13)باشد ییافته با مطالعه نوحی و همکاران همسو م

حاضر نشان داد میانگین نمره فرسودگی تحصیلی در منزل شخصی 

باالتر از خوابگاه بوده است ولی این اختالف به لحاظ آماری معنادار نبود. 

در همین راستا مطالعه نوحی و همکاران نیز عدم ارتباط میان وضعیت 

 رسدی. به نظر م(13)کند یپیشرفت را بیان ممسکن و انگیزه 

دانشجویان ساکن خوابگاه احتماالً به دالیلی چون ایجاد تغییرات خلق 

 پذیر شخصیت ریو خوی به دلیل دوری از خانواده به مدت طوالنی و تأث

دچار مشکالت روحی گردیده که این موضوع امتیااز  هایها از هم اتاقآن

. از (97)دهد یقرار م ریها را تحت تأثفرسودگی تحصیلی آن

این مطالعه تکمیل ابزار پژوهش به صورت خودگزارش  یهاتیمحدود

دانشجویان مؤثر بوده باشد.  یهاکه ممکن است بر پاسخ باشدیدهی م

در این مطالعه تنها دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه  نیهمچن

ی قزوین مورد بررسی قرار گرفتند، لذا جهت تعمیم پذیری علوم پزشک
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 تا مطالعات بیشتری در خصوص انگیزه گرددیبیشتر یافته پیشنهاد م

 پیشرفت و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پرستاری اجراء شود.

 یریگجهینت

این پژوهش در ارتباط با هدف کلی نشان دهنده ارتباط  یهاافتهی

منفی و معناداری میان انگیزه پیشرفت و فرسودگی تحصیلی بوده 

است. همچنین معدل و عالقه به حرفه پرستاری از عواملی بودند 

که با میزان انگیزه پیشرفت و فرسودگی تحصیلی در ارتباط بودند. 

بخش بزرگی از تیم سالمت  با توجه به اهمیت رشته پرستاری که

و نقش تاثیرگذار انگیزه پیشرفت و فرسودگی  دهدیرا پوشش م

ری با اتخاذ تدابی توانیتحصیلی در تعلیم و تربیت دانشجویان م

مناسب، عرصه را به نحو مطلوبی برای رشد و بالندگی دانشجویان 

 مهیا نمود. همچنین بهره گیری از دانشجویان عالقمند به این حرفه

بسزایی در بهبود کیفیت آموزش و ایجاد محیط کار  ریتأث تواندیم

 پرثمر داشته باشد.

 یگزارسپاس
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Abstract 

Introduction: Achievement motivation has an important role in adaptation of students at university. 

One of the circumstances that is experienced by students is academic burnout. This study aimed at 

determining the relationship between achievement motivation and academic burnout, during year 

2016. 

Methods: This descriptive-correlational study was conducted on 180 undergraduate nursing 

students selected through the census method. Data were collected using a personal demographic 

information form, Hermans Achievement Motivation Questionnaire and the Maslach Burnout 

Inventory-Student Survey (MBI-SS). Data were analyzed using descriptive and analytical statistics 

using the SPSS-16 software. The level of statistical significance was set at P < 0.05. 

Results: Achievement motivation and academic burnout had a negative correlation (r = -0.54, P < 

0.001). Score of academic average was related to achievement motivation (r = 0.047, P < 0.05) and 

had a negative correlational with academic burnout (r = -0.3, P < 0.05). Students interested in 

nursing had a high level of achievement motivation (P < 0.05). 

Conclusions: Entry of nursing enthusiasts and appropriate educational planning reduces the amount 

of academic burnout and promotes the level of achievement motivation. 
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