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 چکیده 

آموزشی است.  های برنامهاهداف مهم  ازجمله ها آندانشجویان نیروهای انسانی برگزیده و سازندگان فردای کشور هستند و موفقیت تحصیلی  :هدف

ارتباط  نییتع باهدف قیتحق نیا لذا. باشد میمهم در میزان موفقیت دانشجویان  تأثیرگذارعوامل  ازجملهپیشرفت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی 

 .فرسودگی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد

دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم  161 نمونه معادل با جامعه، برابر بااین پژوهش یک مطالعه توصیفی همبستگی است؛ که  :ها روش

با استفاده از ضریب همبستگی  آمده دست بهنتایج  شد آوری جمع پرسشنامه فرسودگی تحصیلی و اخذ معدلاطالعات با استفاده از . بود پزشکی کرمان

قرار  وتحلیل  تجزیهمورد  11نسخه  SPSS( با استفاده از P-Value<50/5) داری امعندر سطح  طرفه یکتی مستقل و واریانس  های آزمونو  پیرسون

 گرفت.

 3/37را زنان و  درصد 7/64سال قرار داشتند که از این تعداد  11-41در رده سنی  کنندگان شرکتنفر( از  101)درصد  7/10در مطالعه حاضر  :تایجن

 تحصیلیت ( و نمره پیشرف06/11±60/8) تحصیلیانحراف معیار( نمره فرسودگی  ±)میانگین مطالعه نشان داد که های یافتهرا مردان تشکیل دادند.  درصد

 دارد( بود. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد، بین پیشرفت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی ارتباط معنادار آماری معکوس وجود 37/1±11/16)

(41/5=r  554/5و=P-Value.) 
 نتیجه درسودگی تحصیلی دانشجویان و باشد که موجبات کاهش فر ای گونه بهدروس باید  ریزی برنامهمطالعه  های یافتهبا توجه به  :گیری نتیجه

 پیشرفت تحصیلی را به دنبال داشته باشد.

 .فرسودگی تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان پرستاری: ها کلیدواژه 

 پژوهشیمقاله:  نوع

 09/11/76پذیرش مقاله:               09/90/76دریافت مقاله: 

 .19-97.یشگیری. طب پتحصیلی در دانشجویان پرستاری تحصیلی با پیشرفت ارتباط فرسودگی .فروزی منصوره، تیرگری بتول ادهززیعزپور سمیه، کمال ارجاع:

 

 مقدمه

کننده موفقیت و ارتقاء در هر  بینی پیش های شاخصیکی از 

(. پیشرفت 1تخصص و شغل، پیشرفت تحصیلی است )

اکتسابی عمومی یا تخصصی  های مهارتیا  تحصیلی، معلومات

که  ها آزمون وسیله به معموالًکه در موضوعات درسی است 

(. 4) شود می گیری اندازه کنند میاساتید برای دانشجویان وضع 

بر این باورند که یکی از دالیل مهم توسعه  نظران صاحبامروزه 

به تربیت نیروهای  ها آن اهتمامکشورهای پیشرفته توجه و 

است. دانشجویان نیروهای انسانی برگزیده و  مؤثرخالق و 

 ازجمله ها آنندگان فردای کشور هستند؛ و موفقیت تحصیلی ساز

 واسطه بهآموزشی است. دانشجویان  های برنامهاهداف اساسی 

به موقعیتی دست یابند که از  توانند میموفقیت در تحصیل 

به اهداف  یابی دستحداکثر نیروی درونی و بیرونی خود برای 

 ای زندگیآموزشی عالی استفاده نموده و شرایط الزم بر

عدم موفقیت در تحصیل در مقابل  عی موفق را کسب کنند.اجتما

مشکالت فردی و اجتماعی بسیار و انحراف از  ساز زمینه
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نیز  ها دانشگاهدستیابی به اهداف سیستم آموزشی است. برای 

کیفی و  های شاخصهمواره دغدغه کیفیت مطرح بوده و یکی از 

ت تحصیلی دانشجویان ، پیشرفها دانشگاهدر  موردتوجهکمی 

مرتبط با آن ضروری  فرایندهایبررسی عوامل و  بنابرایناست. 

امروزه تعداد  متأسفانه(. 3) استبوده  توجه موردو همواره 

زیادی از دانشجویان پرستاری بدون ابتال به مشکالت جسمی و 

از سطح مطلوب پیشرفت تحصیلی برخوردار نیستند و  روحی

که این امر  دهند نمیسطح علمی خود نشان عالقه زیادی به ارتقا 

خود ضربه سنگینی به اقتصاد کشور و سالمت جامعه  نوبه به

 (.1وارد خواهد کرد )

یکی از عواملی که بر عملکرد تحصیلی دانشجویان اثرگذار  

به خود اختصاص داده  ها دانشگاهمطالعاتی را در  اخیراًبوده و 

دگی حالتی از خستگی (. فرسو0است، فرسودگی تحصیلی است )

ذهنی و هیجانی است که حاصل سندرم استرس مزمن مانند 

سنگینی نقش، فشار و محدودیت زمانی و فقدان منابع الزم برای 

انجام دادن وظایف و تکالیف محوله است. مفهوم فرسودگی به 

است که از آن  پیداکردهآموزشی نیز گسترش  های موقعیت

 .(6) شود می برده نامفرسودگی تحصیلی  عنوان به

فرسودگی تحصیلی، احساس خستگی ناشی از تقاضاها و  

الزامات تحصیلی، داشتن یک حس بدبینانه و بدون عالقه به 

 تواند میو  باشد میتکالیف درسی و احساس عدم شایستگی 

سطح انرژی الزم برای انجام وظایف شناختی همراه با یادگیری 

بع شناختی موجود را کاهش و همچنین امکان تمرکز بر روی منا

 (.1،7دهد )

بین  داری معنینشان داد که ارتباط منفی  ایج مطالعه نعامینت

با ابعاد فرسودگی تحصیلی  کیفیت تجارب یادگیری های حیطه

 تحصیلی( ناکارآمدیتحصیلی و  عالقگی بی)خستگی تحصیلی، 

دیگر که  ای مطالعهدانشجویان تحت مطالعه وجود دارد. در 

دختر و  آموز دانش 371بر روی  1315ظیمی در سال توسط ع

پسر انجام شد، نتایج نشان داد که بین ابعاد فرسودگی و عملکرد 

 زای استرسعوامل  باوجود  وجود دارد. تحصیلی رابطه منفی

دانشجویان  که درصورتیدر رشته پرستاری،  ویژه بهمتعدد 

د، دچار آمادگی الزم را نداشته باشن ها آنبرای مقابله با 

 (. 8) شوند میفرسودگی تحصیلی 

 ها انسانمحیطی ناشی از درد و رنج  های استرستکرار 

بر سالمت جسمی و ذهنی پرستاران اثر گذاشته و باعث  تواند می

فرسودگی و در برخی موارد عالئمی مانند عالئم استرس پس از 

تحت در انجام کار بالینی را  ها آنشود و توانایی  ها آنسانحه در 

 قرار دهد. تأثیر

قشر روشنفکر، کارآمد و  عنوان بهدانشجویان هر جامعه  

 ریزی برنامههر کشور، گروهی هستند که بخش عمده  ساز آینده

از  ها آن. دهند میو بودجه هر کشور را به خود اختصاص 

هوشمندترین و مستعدترین اقشار جامعه هستند، لذا توجه به 

 شان تحصیلیر جهت بهبود پیشرفت د ها آن شناختی روانابعاد 

برخوردار است. نظر به اینکه پیشرفت تحصیلی  ای ویژهاز اهمیت 

 دهند میقرار  تأثیردانشجویان پرستاری سالمت جامعه را تحت 

پیشرفت است،  سوی بهو سالمت جامعه نیز شرط اصلی حرکت 

 (.1از اهمیت باالتری برخوردار است )

زیادی در این مرحله از  های شچالاز طرفی دانشجویان، با  

گوناگون  های استرسمنجر به  تواند میزندگی روبرو هستند که 

قرار دهد،  تأثیررا تحت  ها آنشده و پیشرفت تحصیلی  ها آندر 

 ازجملهبر پیشرفت تحصیلی آنان  مؤثربنابراین شناسایی عوامل 

رسد، زیرا دوران  نظر میبسیار مهم به  تحصیلیفرسودگی 

دانشجویان  تواند برای یی به همان اندازه که میدانشجو

ها را به رشد و کمال نیز برساند.  تواند آن زا باشد، می استرس

، مطالعه حاضر باهدف تعیین ارتباط بین پیشرفت . بنابراین(1،15)

و فرسودگی تحصیلی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمان انجام شد.

 

 ها مواد و روش

العه توصیفی همبستگی است که در آن ارتباط این مط

فرسودگی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری دانشگاه 
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قرار گرفت. در این مطالعه  موردبررسیعلوم پزشکی کرمان 

دانشجوی کارشناسی  161 بانمونه معادل با جامعه، برابر 

ورود به  معیارهای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود.

دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مطالعه 

 که تمایل به شرکت در مطالعه را داشتند و حداقل دو ترم کرمان

 .گذشته باشد ها آناز تحصیل 

 ی پرسشنامهدستیابی به اهداف پژوهش از  منظور به

و  Bresoفرسودگی تحصیلی  و اطالعات جمعیت شناختی

بررسی  منظور بهجویان همکاران استفاده شد و معدل کل دانش

ی  پرسشنامه قرار گرفت. ارزیابی  موردمیزان پیشرفت تحصیلی 

گویه در سه حیطه فرعی شامل  10 فرسودگی تحصیلی، دارای

(، 1،1،7،15،13گویه که شامل سؤاالت  0) خستگی تحصیلی

( و 4،0،11،11گویه شامل سؤاالت  1) عالقگی تحصیلی بی

باشد. سؤاالت در مقیاس  ( می3،6،8،1،14،10گویه  6ناکارآمدی )

 شده بندی درجه موافق کامالً تا مخالف کامالً لیکرت از ای درجه 0

 .است

 و همکاران Bresoروایی و پایایی پرسشنامه توسط 

با روش تحلیل  است. روایی پرسشنامه قرارگرفته موردبررسی

  ،(،تطبیقبرازندگی  های شاخص برآورد و محاسبه تأییدیعامل 

و شاخص جذر میانگین مجذورات  افزایشیبرازندگی شاخص 

(. بهروزی برای محاسبه 11) شدمطلوب گزارش  تقریبخطای 

و تنصیف  کرون باخپایایی پرسشنامه فوق از ضرایب آلفای 

 آورد. دست بهرا  85/5 و 86/5استفاده کرد که به ترتیب مقادیر 

ه روایی سازه این پرسشنامه با استفاده از محاسب همچنین

محاسبه  01/5مالک محقق ساخته  سؤالهمبستگی ساده با یک 

  (.14) است دار نامع (P-Value<50/5) سطحکه در  شد

منظورتکمیل پرسش نامه، رضایت آگاهانه کلیه افراد قبل  به

از شرکت در مطالعه، ضمن تشریح روند کامل تحقیق توسط 

برای ارزیابی پیشرفت تحصیلی از  .پرسشگر گرفته شد

شجویان خواسته شد که میانگین معدل خود را ذکر نمایند. دان

شیوه ارزیابی پیشرفت تحصیلی با استفاده از معدل در مطالعات 

 (.13،11است ) شده استفادهزیادی 

مرکزی و  های شاخصبا استفاده از  ها داده وتحلیل تجزیه 

آنالیز  های آزمونو  پراکندگی و ضریب همبستگی پیرسون

 SPSSافزار نرماز  مستقل صورت گرفت. tو  فهطر یکواریانس 

 استفاده شد. آنالیز جهت 11نسخه 

 

 ها یافته

 کنندگان شرکتاز  درصد 7/10، کننده شرکتنفر  161از مجموع 

درصد آنان را  7/64سال قرار داشتند که  11-41سنی  ی ردهدر 

درصد  1/05. دادند میدرصد را مردان تشکیل  3/37زنان و 

 4/04به رشته تحصیلی و  مند عالقهدرصد  3/78اه، ساکن خوابگ

نتایج مرتبط با وضعیت  .باشند می 10درصد دارای معدل باالی 

انحراف  ±)میانگین پیشرفت تحصیلی دانشجویان نشان داد که

( بود. نتایج مربوط 11/16±37/1معیار( نمره پیشرفت تحصیلی )

انحراف  ±)میانگین به وضعیت فرسودگی تحصیلی نشان داد که

(، بدبینی تحصیلی 06/11±60/8معیار( نمره فرسودگی تحصیلی )

 ناکارآمدی( 63/10±65/3(، خستگی تحصیلی )77/3±81/11)

 .(1( بوده است )جدول 15/11±64/3تحصیلی )

 

 های و شاخصجمعیت شناختی  های ویژگی درصد() فراوانی -1جدول 

و ابعاد  مرکزی و پراکندگی پیشرفت تحصیلی، فرسودگی تحصیلی

 فرسودگی تحصیلی 

 متغیر
 تعداد

 درصد()

میانگین 

 )انحراف معیار(

 سن

41- 11 101(7/10) 

- 35-40 1(0/4) 

36-31 4(4/1) 

 جنسیت
 (7/64)151 زنان

- 
 (3/37)65 مردان

 محل اقامت

 (3/05)81 خوابگاه

 (4/6)15 خانه دانشجویی -

 (0/13)75 خانواده() خانه

 رشته تحصیلیعالقه به 
 (3/78)146 بلی

- 
 (7/41)30 خیر

 (37/1)11/16 161  پیشرفت تحصیلی

 (60/8)06/11 161  فرسودگی تحصیلی
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 (77/3)81/11 161  بدبینی تحصیلی

 (65/3)63/10 161  خستگی تحصیلی

 (64/3)15/11 161  ناکارآمدی تحصیلی

 

پیشرفت تحصیلی و  رابطه بین مربوط به های یافته

 دادسودگی تحصیلی ارتباط معنادار آماری معکوسی را نشان فر

(41./ -=r 554/5و=P-Value )افرادی که نمره که طوری به 

فرسودگی تحصیلی کمتری را کسب کردند پیشرفت تحصیلی 

ن ارتباط بین ابعاد فرسودگی تحصیلی و یدر تعی بهتری داشتند.

حصیلی و تنها بین پیشرفت ت پیشرفت تحصیلی نتایج نشان داد

ارتباط معنادار آماری  تحصیلی ناکارآمدیبدبینی تحصیلی و  بعد

-P=544/5و  - = r 551/5معکوس وجود دارد به ترتیب )

Value) ( 35و./ -=r  551/5و=p-value .) اما یافته بین پیشرفت

تحصیلی و بعد خستگی تحصیلی ارتباط معناداری را نشان نداد 

(13/5-=r 581/5و=P-Value4()جدول.) 

 

 ارتباط میان پیشرفت تحصیلی با فرسودگی تحصیلی و ابعاد آن در دانشجویان -2جدول

 آزمون آماری تحصیلی ناکارآمدی خستگی تحصیلی بدبینی تحصیلی فرسودگی تحصیلی متغیر

 پیشرفت تحصیلی
41./ -=R 

554/5 P < 

544/5 R = - 

551/5 P < 

13./ R = - 

581/5 P < 

45./ -=R 

51/5 P < 

ب همبستگی ضری

 پیرسون

 

دموگرافیک میانگین نمره فرسودگی تحصیلی  های ویژگیاز میان 

( P-Value<551/5و  t=71/0عالقه به رشته تحصیلی ) برحسب

دانشجویانی که  که طوری بهتفاوت آماری معناداری را نشان داد، 

بودند، میانگین نمره فرسودگی تحصیلی  مند عالقهبه رشته خود 

 .ارش کردندکمتری را گز

( و میانگین P-Value<553/5و  f=15/0بین محل اقامت دانشجو )

 نمره پیشرفت تحصیلی، ارتباط معنادار آماری وجود دارد.

کردند  که دانشجویانی که همراه با خانواده زندگی می طوری به

ها پیشرفت تحصیلی باالتری را نشان دادند.  نسبت به سایر گروه

و  t=01/4) تحصیلیمره پیشرفت بر میانگین ن جنسیت نیز

51/5=P-Value ها نسبت به  که خانم طوری ، بهگذار بود( تأثیر

آقایان میانگین نمره پیشرفت تحصیلی باالتری را کسب کرده 

 .(3)جدول  بودند

 

 جمعیت شناختی های ویژگی برحسب و پیشرفت تحصیلی فرسودگی تحصیلی انحراف معیارو  میانگین نمره -3جدول 

  یرمتغ

 فرسودگی تحصیلی

انحراف  ±)میانگین 

 معیار(

 

 پیشرفت تحصیلی

انحراف  ±)میانگین 

 معیار(

 

 محل سکونت

 خوابگاه

 خانه دانشجویی

 خانه

55/8 ±01/11 

71/8±15/17 

18/1±78/15 

36/4= f 

51/5p< 

15/1 ±80/10 

31/1±13/10 

40/1±01/16 

15/0= f 

553/5p< 

 جنس
 زن

 مرد

88/7±43/15 

17/1±78/13 

00/4t=- 

14/5>p 

48/1±34/16 

10/1±76/10 

01/4=t 

51/5p< 

 عالقه به رشته تحصیلی
 بلی

 خیر

14/7±66/31 

11/1±31/18 

71/0t= 

551/5>P 

33/1±18/16 

05/1±88/10 

14/1t= 

46/5p= 

 

که بین فرسودگی  دهد یمحاضر نشان   مطالعهنتایج  گیری بحث و نتیجه

، بدبینی تحصیلی، یلیتحصخستگی ) آن های مؤلفهتحصیلی و 
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معکوس و  ی رابطهتحصیلی( با پیشرفت تحصیلی  ناکارآمدی

با عنوان  ای مطالعهمعناداری وجود دارد. در همین راستا میکائیلی 

تحصیلی و فرسودگی تحصیلی با عملکرد  پندارهخودارتباط 

دختر در شهر اردبیل انجام داد.  آموز دانش 155تحصیلی در 

آن با  های مؤلفهبود که فرسودگی تحصیلی و نتایج حاکی از آن 

 (. مطالعه14) داردپیشرفت تحصیلی رابطه منفی معناداری 

Schamarzer وHallum کارآمدی معلم  با عنوان درک خود

کننده استرس شغلی و فرسودگی شغلی نیز بینی پیش عنوان به

 (. ارتباط این10) باشد می مؤلفهمنفی بین این دو  ی رابطهبیانگر 

 (.16) استنیز به تائید رسیده  Yangدو متغیر در مطالعه 

که با ازای هر یک  کند میعظیمی نیز در مطالعه خود بیان 

درصد از  46واحد افزایش در فرسودگی تحصیلی به میزان 

 (.17) شود میعملکرد تحصیلی کاسته 

نتیجه گرفت که  توان می آمده دست به های یافتهبر اساس 

پیشرفت  با داری معنیتحصیلی ارتباط متغیر فرسودگی 

تحصیلی رابطه منفی دارد، یعنی با افزایش فرسودگی تحصیلی 

این  که ازآنجایی. یابد میان، پیشرفت تحصیلی کاهش آموز دانش

کاهش عملکرد تحصیلی  درنتیجهرابطه یک رابطه دوسویه است 

باعث افزایش فرسودگی تحصیلی و ابعاد آن شود.  تواند مینیز 

 عالقه بیی که نسبت به درس آموز دانشکه  کند میمیکائیلی بیان 

و این عدم  کند نمیکافی تالش  اندازه به احتماالًباشد  انگیزه بیو 

خود منجر به کاهش عملکرد تحصیلی خواهد شد  نوبه بهتالش 

دگی تحصیلی با کاهش عواملی که موجب فرسو بنابراین

مانند افزایش انگیزه و عالقه به درس، تشویق و  شوند می

عملکرد  توان می آموز دانشخواستن تکالیف در حد توان 

 تحصیلی را بهبود بخشید.

دموگرافیک، تعداد  های ویژگیطبق نتایج پژوهش، از میان 

که دانشجو در آن کارآموز بوده است و عالقه به  هایی بخش

متفاوتی داشت  تأثیرمیانگین نمره تحصیلی رشته تحصیلی بر 

دانشجویانی که واحدهای کارآموزی بیشتری را  که طوری به

بودند  مند عالقهتحصیلی خود  ی رشتهگذرانده بودند و به 

 که ازآنجاییفرسودگی تحصیلی کمتری را نشان دادند. 

 مؤلفهیکی از سه  بدبینی تحصیلی() تحصیلی عالقگی بی

که  رسد می، معقول به نظر آید میبه شمار فرسودگی تحصیلی 

عالقه به رشته تحصیلی نقش به سزایی در کاهش فرسودگی 

 تحصیلی داشته باشد.

با عنوان رابطه فرسودگی  که توسط عظیمی ای مطالعهدر 

تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی در 

قل مست tان دوره متوسطه انجام شد، نتایج آزمون آموز دانش

تفاوت آماری معناداری را در میانگین نمره فرسودگی در گروه 

که این امر در پژوهش حاضر نیز به تائید  نداددختر و پسر نشان 

خود  ی مطالعهدر  و همکاران Woodsideاما  ؛(17) رسیده است

نشان دادند که زنان نسبت به مردان فرسودگی کمتری را تجربه 

بر  مؤثرعوامل  درزمینهخود  در تحقیق Yang(. 18) کنند می

تایوان به این  ای حرفهفرسودگی تحصیلی بر دانشجویان فنی و 

نتیجه رسید که دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دختر 

و  Gerst(. (16) کنند میسطح باالتری از فرسودگی را تجربه 

همکاران بیان کردند که فرسودگی تحصیلی )بعد خستگی 

و همکاران  Duran. (11) استیشتر از مردان عاطفی( در زنان ب

در تحقیق خود در مورد فرسودگی تحصیلی در دانشجویان 

دوره کارشناسی در اسپانیا به این نتیجه رسیدند که زنان، 

 کنند میفرسودگی بیشتری را نسبت به مردان در زندگی تجربه 

(45.) 

براساس نتایج این پژوهش بین سن و فرسودگی تحصیلی 

 ای رابطهنیز در مطالعه خود  Duran اط معناداری یافت نشد.ارتب

نشان داد که با افزایش  Ogundipeاما  نیافتبین این دو متغیر 

(. این تفاوت 45،41) یابد میسن میزان فرسودگی شغلی افزایش 

به تفاوت بین فرسودگی شغلی و تحصیلی  توان میدر نتایج را 

 نسبت داد.

دموگرافیکی که بر  های ژگیویبراساس نتایج پژوهش، 

تحصیلی، محل ترم  شامل گذارند می تأثیرپیشرفت تحصیلی 

 که  طوری به .باشد میکارآموزی و جنس  واحدهایاقامت، تعداد 
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کارآموزی  واحدهایدانشجویانی که ترم تحصیلی و تعداد 

 بیشتری را گذرانده بودند پیشرفت تحصیلی بهتری را داشتند.

و سپس  کردند میه با خانواده زندگی دانشجویانی که همرا

نسبت به دانشجویانی  کردند میدانشجویانی در خوابگاه زندگی 

که در خانه دانشجویی اقامت داشتند پیشرفت تحصیلی بهتری را 

به جو حاکم بر این  توان میکه علت این تفاوت را  نشان دادند

 نسبت داد. ها محیط

ان دختر در پژوهش حاضر پیشرفت تحصیلی دانشجوی

نیز در مطالعه خود بیان  عظیمی .ان پسر بودبیشتر از دانشجوی

که دختران نسبت به پسران پیشرفت تحصیلی بهتری  کند می

به نقل از عظیمی نیز تفاوت بین  Ghafori(. همچنین 17) داشتند

که  کند میان دختر و پسر را معنادار یافته و بیان آموز دانش

ی بر پسران برتری دارند که این با پیشرفت تحصیل ازنظردختران 

 نتیجه این پژوهش همسو است.

 

 تشکر و قدردانی

و دانشددجویان تحقیقدات فنداوری    وسدیله از معاوندت   بددین 

اند، تقدیر و تشکر به  پرستاری که در این پژوهش شرکت داشته

 آید. عمل می

 

 تاییدیه اخالقی

برگرفته از طرح تحقیقاتی با کد مصوب  این مقاله

و جلسه کمیته  1313جلسه شورای پژوهشی  335510101

 /کا316/13با کد اخالق  کرمان پزشکی علوماخالق دانشگاه 

 .است

 

 تضاد منافع

 .نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی ندارند
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 ،پرسشگر اصلی نویسنده اول و مسئول() سمیه کمالپور

منصوره  (؛صددر 05) بحث و نتیجه گیری، نگارنده مقدمه

 (؛درصد45) آماری تحلیلگر)نویسنده دوم(  فروزیعزیززاده 

 .(درصد 45) ( روش شناسینویسنده سوم) بتول تیرگری
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ABSTRACT 
Introduction: students are human resources and creators of future and their academic success is one of the main goals of the 

training programs. Among the factors that affect the academic success are academic achievement and burnout. This study was 

conducted to determine the relationship between academic burnout and achievement in nursing students of Kerman university 

of medical sciences. 

Methods: This descriptive correlational study was conducted on all 161 nursing students of Kerman university of medical 

sciences. Academic burnout was determined by a questionnaire and the average of the scores of the students was used to 

measure the academic achievement. The results were analyzed using Pearson correlation coefficient, independent T-test and 

one way ANOVA using SPSS ver. 19. 
Results: In this study, 95.7% of the participants were 24-19 years old, that 62.7% were female and 37.3% were male. The 

study showed that the mean of the scores of academic burnout was 41.56±8.65 and the mean of the scores of Academic 

Achievement was 16/11±1/37. Pearson correlation coefficient analysis showed a reverse and significant correlation between 

academic achievement and academic burnout (r=0.24, P-Value = 0.002) 

Conclusion: According to the findings of the study, planning of courses should be performed with the aim of reducing the 

academic burnout which in turn promotes the academic achievement. 
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