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Abstract
Background and Objectives: Learning is a stressful experience of
human life; reduced adaption to stressors causes academic burnout
which is a reason for academic failure among students. This study
investigated the correlation among academic stress, academic burnout,
and academic performance in nursing and paramedic students of Qom
University of Medical Sciences.
Methods: In this descriptive, cross-sectional study, 264 nursing and
paramedic students were randomly selected. Demographic
characteristics checklist, academic burnout questionnaire, and
academic stress scale were used to gather data, and grade point average
was considered to be the indicator of academic performance. Linear
regression analysis was used to analyze the data. The level of
significance was considered to be p<0.05.
Results: The mean score for students' academic burnout was
28.52±15.84. Univariate regression analysis showed that the students'
employment, years of education, academic performance, and all
academic stress subscales had a significant correlation with academic
burnout. According to multivariate regression analysis, having a field
of study-related occupation was a protective factor and academic stress
a risk factor for academic burnout.
Conclusion: The findings of this study showed that a large proportion
of students experienced academic burnout, and students with higher
levels of stress experienced more severe academic burnout and had
poorer performance. Therefore, training ways to cope with stress can
cause reduction in academic burnout and improvement of performance.
Keywords: Education; Educational status; Academic stress; Students,
Nursing.
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همبستگی تنیدگی ،فرسودگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی قم
حمید آسایش ،1فاطمه شریفیفرد ،*1مجتبی موسوی ،2زهرا طاهری خرامه ،3زهرا علی اکبرزاده آرانی ،1علیرضا شعوری بیدگلی

1

پزشکی قم ،قم ،ایران.

زمینه و هدف :آموزش و یادگیری از تجارب پراسترس زندگی انسان است وکاهش قدرت

2دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی

سازگاری فرد با عوامل استرسزا ،فرسودگی تحصیلی را درپی دارد که سبب افت عملکرد

قم ،قم ،ایران.

تحصیلی در فراگیران میشود .در این مطالعه ،همبستگی تنیدگی ،فرسودگی و عملکرد تحصیلی

3مرکز پژوهش دانشجویان ،دانشگاه علوم
پزشکی همدان ،همدان ،ایران.

در بین دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم بررسی گردید.
روش بررسی :در این مطالعه توصیفی -مقطعی ،تعداد  264دانشجو از بین دانشجویان پرستاری
و پیراپزشکی ،بهصورت تصادفی انتخاب شدند .جهت گردآوری دادهها از برگه اطالعات
جمعیتشناختی ،پرسشنامه فرسودگی تحصیلی ،مقیاس تنیدگی تحصیلی و نمره معدل کل
بهعنوان مقیاس عملکرد تحصیلی استفاده شد .دادهها با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی ،تحلیل
شدند .سطح معنیداری p<0/05 ،در نظر گرفته شد.
یافتهها :میانگین نمرات فرسودگی تحصیلی دانشجویان 28/52±15/84 ،بود .نتایج تحلیل
رگرسیون در مدل تک متغیره نشان داد اشتغال و سنوات تحصیل دانشجویان ،عملکرد تحصیلی و
تمامی خردهمقیاسهای تنیدگی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی ،رابطه معنیداری دارد .طبق
خردهمقیاسها در مدل چند متغیره رگرسیون؛ اشتغال مرتبط با رشته و عملکرد تحصیلی ،عامل

*

محافظتکننده و تنیدگی تحصیلی بهعنوان عامل خطر برای فرسودگی تحصیلی بود.
نویسنده مسئول مکاتبات:

فاطمه

شریفیفرد،

دانشکده

پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قم،
قم ،ایران؛

نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد درصد قابلتوجهی از دانشجویان دچار فرسودگی
تحصیلی هستند و دانشجویانیکه استرس بیشتری دارند ،فرسودگی تحصیلی بیشتری را نیز تجربه
کرده و عملکرد ضعیفتری دارند .بنابراین ،آموزش روشهای مقابله با استرس سبب کاهش
فرسودگی و بهبود عملکرد میشود.

آدرس پست الکترونیکی:
fsharififard1391@yahoo.com
تاریخ دریافت94/3/17 :
تاریخ پذیرش95/1/8 :

کلید واژهها :آموزش؛ وضعیت آموزشی؛ تنیدگی تحصیلی؛ دانشجویان پرستاری.
لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Asayesh H, Sharififard F, Mosavi M, Taheri Kharameh Z, Aliakbarzade
Arani Z, Shouri Bidgoli A. Correlation among academic stress, academic
burnout, and academic performance in nursing and paramedic students of
Qom University of Medical Sciences, Iran.
]Qom Univ Med Sci J 2016;10(7):74-83. [Full Text in Persian
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1دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم

چکیده

همبستگی تنیدگی ،فرسودگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

حمید آسایش و همکاران

استرس و تنیدگی ،مکانیسمی طبیعی در مقابل تغییرات است.

شیوع فرسودگی در میان دانشجویان %10/3-76/8 ،بوده است

استرس در سطح قابلقبول آن ،نقش حیاتی و اساسی در حرکت،

( .)13-15فرسودگی تحصیلی ،کاهش قدرت سازگاری فرد با

همچنین پیشرفت فرد دارد و جزء ضروری زندگی انسان محسوب

عوامل فشارزای دوران تحصیل است ( .)10دانشجوی فرسوده؛

میشود ،درحالیکه استرس بیش از حد قابل قبول ،مانع پیشرفت و

درمانده ،تحریکپذیر و ناامید شده و نسبت به درس بیعالقه و

عامل بازدارنده محسوب شده و ریشه بسیاری از مشکالت و

بیانگیزه میشود ،کمتر در فعالیتهای کالسی مشارکت داشته و

بیماریهای جسمی  -روحی میباشد ( .)1آموزش و یادگیری

بنابراین ،عملکرد تحصیلی ضعیفتری خواهد داشت .ارتباط بین

تجربه پراسترسی است و عوامل مختلفی از جمله شکلگیری

فرسودگی با عملکرد ،یک رابطه دو سویه است؛ یعنی همانگونه

روابط دوستی جدید ،از دست دادن دوستیهای قبلی ،روابط

که افزایش معدل میتواند در کاهش فرسودگی مؤثر باشد

عاطفی ،تطبیق با شرایط جدید ،حجم باالی کار در دانشگاه،

فرسودگی نیز میتواند زمینهساز افت عملکرد در دانشجویان شود

برنامههای درسی ،امتحان و ارزیابی پایان هر دوره ،رقابت با

(.)16

همکالسیها ،بیعدالتی اساتید ،فشارهای آکادمیکی ،مشکالت

 SEoو همکاران (سال  ،)2015به نقش واسطهای حمایت اجتماعی

آموزشی ،مدیریت زمان و عدم تعادل کار  -زندگی؛ در استرس

درمقابل استرس و فرسودگی پرداخته و بیان کردند درصورتیکه

افراد مؤثر است ( .)3،2دانشجویان پرستاری به سبب حضور در

دانشجویان ناکارآمد مورد حمایت اجتماعی قرار گیرند،

محیط پراسترس بیمارستان عالوه بر منابع عمومی استرس ،با منابع

فرسودگی تحصیلی در آنان کاهش مییابد ( Fares .)17و

استرسی خاص خود از جمله سر و کار داشتن با بیماران و خانواده

همکاران (سال  )2015نیز به این نتیجه رسیدند که تعامالت فردی،

آنها ،مشکالت بیمار و خانواده وی ،ترس از آسیب رساندن به

آموختن تحت نظارت و رهبری دانشجویان دیگر ،مشاوره شغلی،

بیماران ،انجام مهارتهای ناقص ،اضطراب ،ترس از ارزیابی و

بهبود سیستم ارزیابی ،بیان احساسات ،فراگیری مهارتهای

عدم صالحیت بالینی توسط اساتید ،تضاد با مسئولین بخشها ،نیاز

زندگی و انجام فعالیتهای فوقبرنامه ازجمله ورزش میتواند در

به توسعه منظم مهارتهای بالینی خاص و گسترده ،نگرش

کاهش استرس و فرسودگی مؤثر باشد Fares .به نقل از

کارکنان پرستاری و پزشکان نسبت به دانشجویان در محیط کار،

اینگونه بیان میکند دانشجویانیکه در زمان تحصیل در معرض

نگرش نسبت به رشته ،نگرانی در مورد به دست آوردن شغل،

استرس قرار دارند در دوران پس از فراغت از تحصیل نیز در

آینده شغلی و بارکاری زیاد روبهرو هستند ( .)3-6براساس

معرض استرس بیشتری قرار داشته و عملکرد مناسبی نخواهند

مطالعات عواملی چون حمایت اجتماعی ( ،)7سازگاری (،)8

داشت ( Akansel .)10و همکاران نیز با بررسی میزان فرسودگی

اعتماد به نفس و خودکارآمدی ،ویژگیهای شخصیتی (،)9

در دانشجویان شاغل و غیرشاغل دریافتند ،نگرش منفی نسبت به

رضایت از تحصیل ( )10و معنویت ()11؛ بر تنیدگی تحصیلی

شغل در افزایش خستگی هیجانی مؤثر است ،درحالیکه سابقه

مؤثر میباشند .عدم سازگاری با استرس در دانشجویان سبب ایجاد

کار و سطح درآمد ،بر فرسودگی تأثیری ندارد (.)18

اختالالت جسمی  -روحی فراوانی مانند سردرد ،تهوع و استفراغ،

بهروزی و همکاران (سال  )1391در مطالعهای با بررسی تعیین

اختالالت مربوط به خواب ،تغییر عادات تغذیهای ،افسردگی،

رابطه کمالگرایی ،استرس ادراکشده و حمایت اجتماعی با

افکار خودکشی ،خستگی ذهنی ،نگرش منفی نسبت به اطرافیان،

فرسودگی تحصیلی به این نتیجه دست یافتند که استرس

کاهش اعتماد به نفس ،ایجاد حس ناکارآمدی و فرسودگی

ادراکشده ،مهمترین عامل بروز فرسودگی است ( .)7نادر حاجلو

خواهد شد که در نهایت ،سبب افت عملکرد و تمایل به ترک

(سال  )1391نیز با بررسی ارتباط استرس شغلی ،فرسودگی شغلی

تحصیل در آنان میشود ( .)10،6بنابراین ،فرسودگی عمدهترین

و کیفیت زندگی کارکنان با رضایت از جو سازمانی دانشگاه

پیامد اجتنابناپذیر استرس بوده و مادامیکـه این استـرس برداشتـه

محقـق اردبیـلـی نشـان دادنـد استـرس شغلـی بـا کـیفیـت زنـدگی
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مقدمه

نشود فرسودگی ادامه خواهد داشت ( .)12براساس مطالعات،
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حمید آسایش و همکاران

ارتباط مثبت و معنیداری دارد ( .)19باتوجه به مطالب ذکرشده و

فرسودگی تحصیلی ماسالچ ( )Maslach Burnout Inventoryو

مرور مطالعات؛ نقش مهم و اثرگذار تنیدگی تحصیلی و

پرسشنامه تنیدگی تحصیلی ()Zajacova Stress Inventory

فرسودگی تحصیلی در زندگی فردی و اجتماعی دانشجویان

استفاده گردید .برای بررسی فرسودگی تحصیلی از پرسشنامه

مشخص گردید .بنابراین ،بهنظر میرسد با شناخت عوامل مؤثر بر

تعدیلشده فرسودگی  Maslachفرم عمومی که توسط Schaufeli

فرسودگی تحصیلی بتوان از تبعات منفی ناشی از فرسودگی

و همکاران (سال  )2002اصالح شده و فرسودگی تحصیلی را در

پیشگیری کرد .در این مطالعه ،همبستگی تنیدگی ،فرسودگی و

دانشجویان اندازهگیری میکند ،استفاده شد (.)20

عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی

پرسشنامه درکل15 ،عبارت دارد و شامل سه خردهمقیاس فرعی

دانشگاه علوم پزشکی قم مورد بررسی قرار گرفت.

شامل :خستگی عاطفی ( 5عبارت) ،شک و تردید ( 4عبارت) و
خودکارآمدی ( 6عبارت) میباشد .همه عبارتها بهصورت

روش بررسی

لیکرت  7درجهای {از هرگز ) (0تا همیشه ( })6نمرهگذاری

در این مطالعه به روش توصیفی  -مقطعی ،وضعیت فرسودگی

میشوند .البته با توجه به مثبت بودن عبارات (در طول کالس

تحصیلی تعداد  264دانشجوی پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه

اطمینان دارم که در انجام کارها مؤثرم) در مقیاس خودکارآمدی،

علوم پزشکی قم در نیمسال دوم سال تحصیلی 1392-1393

نمرهدهی بهصورت معکوس صورتگرفته و نشاندهنده احساس

بررسی شد .برای محاسبه حجم نمونه مورد نیاز با استفاده از

ناکارآمدی میباشد .دامنه نمرات در این ابزار از  0- 90متغیر بوده

اطالعات اخذشده از مطالعات ،مشخص گردید شیوع فرسودگی

و کسب نمرات باال در این پرسشنامه ،نشاندهنده فرسودگی

در میان دانشجویان %10/3-76/8 ،میباشد ( .)13-15با

دانشجویان است .روایی و پایایی این مقیاس توسط رستمی و

درنظرگرفتن شیوع ( %45میانگین ارقام گزارششده در مطالعات

همکاران (سال  )1390بر روی دانشجویان زن دانشگاه اصفهان با

قبلی) و با احتمال خطای نوع اول (  ،0/05 ) حجم نمونه 264

آلفای کرونباخ برای خردهمقیاس خستگی عاطفی0/89 ،؛ شک و

نفر تعیین شد .در این مطالعه ،نمونهگیری بهصورت تصادفی منظم

تردید 0/84 ،و خودکارآمدی 0/67 ،مورد تأیید قرار گرفت (.)21

صورت گرفت .برای انجام نمونهگیری؛ لیست کل دانشجویان

در مطالعه حاضر نیز پایایی این مقیاس با آلفای کرونباخ برای

پرستاری ،هوشبری ،اتاق عمل ،فوریت پزشکی ،تهیه و سپس

خردهمقیاس خستگی عاطفی0/89 ،؛ شک و تردید0/87 ،و

براساس جدول اعداد تصادفی ،نمونهها به تصادف از بین لیست،

خودکارآمدی 0/79 ،تأیید شد.

انتخاب و درصورت انصراف یا عدم عالقه به شرکت در مطالعه و

 Zajacovaو همکاران (سال  )2005نسخه جدید پرسشنامه تنیدگی

یا تکمیل ناقص پرسشنامه ،نمونه انتخابشده حذف و نمونه

تحصیلی را با الگوگیری از مقیاس تحصیلی Milestones & Lent

دیگری جایگزین میشد .معیارهای ورود به مطالعه شامل :عدم

(سال  )1986و فهرست خودکارآمدی کالج  Solbergو همکاران

سابقه اختالالت روانپزشکی شناختهشده تحت درمان براساس

(سال )1993توسعه دادند ( .)22در این مقیاس ،مفهوم باورهای

اظهارات فردی ،مدارک موجود و اشتغال به تحصیل در زمان

خودکارآمدی تحصیلی از طریق  27تکلیف مربوط به دانشگاه

تکمیل پرسشنامه بود .قبل از انجام مطالعه ،مجوزهای الزم از

اندازهگیری و از مشارکتکنندگان خواسته میشود تا میزان

مسئولین دانشگاه علوم پزشکی قم اخذ گردید و از تمامی

تنیدگیزایی هریک از تکالیف را بر روی یک مقیاس 11

دانشجویان برای شرکت در مطالعه رضایت شفاهی گرفته شد و به

درجهای لیکرت {از بههیچوجه تنیدگیزا نمیباشد ( )0تا کامالً

ایشان اطمینان داده شد دادهها بدون نام و فقط برای استفاده در

تنیدگیزا میباشد ( })10مشخص کنند Zajacova .در پژوهش

پژوهش جمعآوری میشوند.

خود (سال  ،)2005نتایج تحلیل عاملی تأییدی ،چهار عامل
دشـواری در انجـام تکـالیف در کالس درس ،دشـواری در انجـام
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و رضایت از جو سازمانی ،ارتباط منفی و با فرسودگی تحصیلی،

در این مطالعه از پرسشنامه اطالعات دموگرافیک ،پرسشنامه
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تکالیف بیرون از کالس ،دشواری در تعامل با دیگران ،دشواری

اینکه کدامیک از گروهها برحسب وضعیت اشتغال با هم اختالف

در مدیریت کار ،خانواده و دانشگاه را نشان داد (.)22

معنیداری دارند) استفاده شد .سطح معنیداری p<0/05 ،در نظر

در پژوهش شکری و همکاران (سال  ،)1389با عنوان "بررسی

گرفته شد.

روانسنجی پرسشنامه باورهای خودکارآمدی تحصیلی" ،ضریب
زیرمقیاسهای آن شامل :دشواری در انجام تکالیف در کالس

در مطالعه حاضر  144نفر ( )%54/5از شرکتکنندگان را زنان و

درس ،دشواری در انجام تکالیف بیرون از کالس ،دشواری در

 120نفر ( )%45/5را مردان تشکیل میدادند .میانگین سن

تعامل با دیگران ،دشواری در مدیریت کار ،خانواده و دانشگاه به

شرکتکنندگان 21/7±3/5 ،سال بود .بیشتر شرکتکنندهها در

ترتیب 0/74 ،0/82 ،0/83 ،0/85 ،0/95به دست آمد ( .)23در

این پژوهش با فراوانی  ،%79/5مجرد بودند .میانگین معدل

مطالعه حاضر نیز پایایی این مقیاس با آلفای کرونباخ برای

دانشجویان 16/5±1/3 ،تعیین شد 84 .نفر ( )%31/8از دانشجویان

خردهمقیاس دشواری در انجام تکالیف در کالس درس ،دشواری

سال دوم ،بیشترین و  53نفر ( )%20/1دانشجویان سال چهارم،

در انجام تکالیف بیرون از کالس ،دشواری در تعامل با دیگران،

کمترین شرکتکنندگان در این پژوهش بودند .میانگین نمرات

دشواری در مدیریت کار ،خانواده و دانشگاه ،به ترتیب ،0/92

فرسودگی تحصیلی دانشجویان 28/5±15/8 ،و میانگین نمرات

 0/76 ،0/80 ،0/89 ،0/87به دست آمد .در پژوهش حاضر،

آنان در مقیاس تنیدگی تحصیلی 94/4±54/6 ،بود .نتایج تحلیل

عملکرد تحصیلی با استفاده از معدل دانشجو که براساس اظهارات

رگرسیون خطی در مدل تک متغیره نشان داد از بین متغیرهای

فردی دانشجو ثبت شده است مورد سنجش قرار گرفت.

موجود؛ عملکرد تحصیلی ،سال تحصیلی ،اشتغال و تنیدگی

دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  16و آزمونهای آماری

تحصیلی در دانشجویان با فرسودگی تحصیلی ،همبستگی

رگرسیون خطی تک متغیره و چند متغیره جهت تعیین همبستگی

معنیداری دارد ( .)p<0/05بهطوریکه تنیدگی تحصیلی با

بین متغیرها تجزیه و تحلیل شدند .از آزمون تحلیل واریانس (برای

بیشترین تأثیر %7 ،از تغییرات واریانس فرسودگی تحصیلی و

تعیین اختالف میانگین فرسودگی تحصیلی برحسب وضعیت

اشتغال با کمترین میزان تأثیر بین خردهمقیاسها %2 ،از واریانس

اشتغال در دانشجویان) و آزمون تعقیبی ( LSDبرای مشخص شدن

فرسودگی تحصیلی را تعیین کرد (جدول شماره .)1

جدول شماره  :1رگرسیون تک متغیره متغیرهای دموگرافیک و تنیدگی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی
جنس

B
0/ 2

SE
2

β
0/ 0

t
0/ 1

P
0/ 8

F
0/ 0

R
0/ 0

R2
0/000

تأهل

0/ 3

2/ 5

0/ 0

0/ 1

0/ 8

0/ 0

0/ 0

0/000

معدل

- 3/ 0

0/ 8

0/ 2

- 3/ 5

0/000

12/3

0/ 2

0/06

سال تحصیلی

2/ 9

0/ 9

0/ 2

3/ 2

0/000

10/7

0/ 2

0/04

اشتغال

3/ 3

1/ 2

0/ 1

2/ 6

0/000

7/ 2

0/ 1

0/02

تنیدگی تحصیلی

0/ 0

0/ 0

0/ 2

4/ 2

0/000

17/9

0/ 2

0/07

متغیر

در این مطالعه براساس مدل چند متغیره رگرسیون؛ تنیدگی

اشتغال %11 ،از تغییرات واریانس فرسودگی تحصیلی را تعیین

تحصیلی ،عملکرد تحصیلی و اشتغال با فرسودگی تحصیلی ارتباط

کرد (( )R2 =0/1 ،R=0/3جدول شماره .)2

داشـت ()p>0/2؛ بـهگـونـهایکه تنیـدگـی تحصیلـی ،عملکـرد و
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آلفای کرونباخ عامل کلی تنیدگی تحصیلی ادراکشده و

یافتهها
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جدول شماره  :2رگرسیون چند متغیره متغیرهای دموگرافیک و تنیدگی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی
مدل 1

B
-

SE
-

β
-

t
-

P
-

F
4/ 6

R
0/ 3

R2
0/ 1

ثابت

55/6

17/8

-

3/ 1

0/000

-

-

-

معدل

- 2/ 5

0/ 9

- 0/2

- 2/ 7

0/000

-

-

-

اشتغال

متغیر

سال تحصیلی

1/ 3

1/ 4

0/ 0

0/ 9

0/ 3

-

-

تنیدگی تحصیلی

0/ 0

0/ 0

0/ 1

2/ 2

0/000

-

-

-

در مقایسه وضعیت فرسودگی تحصیلی برحسب وضعیت اشتغال

در مقایسه نمرات دانشجویان در مقیاس فرسودگی تحصیلی؛ بین

دانشجویان؛ مشخص گردید اختالف میانگین فرسودگی تحصیلی

افراد بیکار با افراد شاغل (مرتبط با رشته تحصیلی) ،اختالف

در بین دانشجویان با وضعیتهای شغلی متفاوت ،از لحاظ

میانگین فرسودگی تحصیلی معنیدار بود (( )p<0/05جدول

آماری معنیدار است ( ،)p<0/05بـراسـاس آزمـون تعقیبی ،LSD

شماره .)3

جدول شماره  :3مقایسه وضعیت فرسودگی تحصیلی برحسب وضعیت اشتغال دانشجویان
متغیر

اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی

اشتغال غیرمرتبط با رشته تحصیلی

غیرشاغل

میانگین±انحراف معیار

میانگین±انحراف معیار

میانگین±انحراف معیار

23/5±14/8

25/5±16/2

30/1±15/7

فرسودگی تحصیلی

آماره F

pvalue

3/ 6

0/000

جدول شماره  :4اختالف میانگین فرسودگی تحصیلی برحسب وضعیت اشتغال دانشجویان
متغیر
فرسودگی تحصیلی

وضعیت اشتغال
اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی

غیرشاغل

Mean difference
- 6/ 5

pvalue
0/000

اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی

اشتغال غیرمرتبط با رشته تحصیلی

- 1/ 9

0/ 6

اشتغال غیرمرتبط با رشته تحصیلی

غیرشاغل

- 4/ 6

0/ 2

همچنین دانشجویانیکه در زمینه تحصیلی خود مشغول بهکار

نتایج مطالعه حاضر با مطالعات Mostert ،)24( Sohail ،)17( Seo

بودند (با میانگین  )23/5±14/8نسبت به دانشجویان بیکار (با

( )25در سال  ،2015بهروزی و همکاران ( )7و نادر حاجلو ()19

میانگین  ،)30/1±15/7فرسودگی کمتری داشتند ( )p<0/05

در سال  ،1391همخوانی داشت ،اما  Gustafssonو همکاران به

(جدول شماره )4

نتایجی مغایر با نتایج مطالعه حاضر در ورزشکاران دست یافتند و
با کمال تعجب نشان دادند استرس ،نقش میانجی در بروز

بحث

فرسودگی ندارد .ایشان اظهار داشتند با توجه به این نکته که

در مطالعه حاضر تنیدگی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی ،ارتباط

شرکتکنندگان در مطالعه در خردهمقیاس خستگی ،باالترین

مثبت و معنیداری داشت؛ درحالیکه ارتباط بین عملکرد و

امتیاز را کسب کردهاند شاید بتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که

فرسودگی تحصیلی ،منفی و معنیدار بود .همچنین مشخص

خستگی اظهارشده در پرسشنامه فرسودگی ورزشکاران به دلیل

گردید اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی بهعنوان عامل

خستگی ناشی از تمرینات زیاد ورزشکاران بوده است؛ نه

محافظتکننده در مقابل فرسودگی سبب میشود تا دانشجویان

فرسودگی ایشان .همچنین دلیل دیگر این اختالف میتواند ناشی

شاغل در زمینه تحصیلی ،فرسودگی کمتری را نسبت به

از اختالف نژادی و فرهنگی در ملل مختلف باشد ( .)26الزامات

دانشجویان شاغل غیرمرتبط با تحصیل و دانشجویان بیکار ،در

تحصیلی و بارکاری زیاد در دانشگاه سبب میگردد تا دانشجویان

دوران تحصیل تجربه کنند.

احساس خستگی کنند که این احساس خستگی حس بدبینی را در
دانشجویان تقویت میکند.
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زمانیکه دانشجو نسبت به آموزش بدبین شود ،حس

فرسودگی تحصیلی میشوند ( .)31همچنین

ناخودکارآمدی در او افزایش یافته و میزان موفقیت تحصیلی در

(سال  )2012در مطالعه خود نشان داد  %54/4از دانشجویانیکه

او کاهش پیدا میکند .وجود حس ناکارآمدی و شکستهای

معدل پایینی دارند در خطر فرسودگی تحصیلی بوده و  %26/6از

پیاپی تحصیلی نیز سبب افزایش خستگی ذهنی و فرسودگی

آنها نیز در خطر فرسودگی باال قرار دارند (.)34

میشود و این سیکل معیوب همچنان در زندگی تحصیلی

 Faresو همکاران نیز معتقد بودند هرچند استرس ،ارتباط مثبت و

دانشجویان فرسوده ،تکرار و عدم رضایت از تحصیل و احتمال

معنیداری با فرسودگی دارد ،اما افراد با شناختن راهبردهای

تغییر رشته و انصراف تحصیل را نیز درپی خواهد داشت (.)27

مقابلهای و استفاده مناسب از آنها در زندگی و تحصیل میتوانند با

براساس مطالعات ،فرسودگی میتواند ناشی از عدم سازگاری فرد

شرایط ناگوار سازش پیدا کنند و کمتر در معرض آسیبهای

با استرس مزمن باشد و چنانچه فرد بتواند در مقابل استرس

ناشی از فرسودگی قرار گیرند ( .)10براساس نتایج این مطالعه

مقاومت کند نه تنها از آسیبهای ناشی از استرس در امان میماند؛

دانشجویان شاغل در زمینه رشته تحصیلی نسبت به دانشجویان

بلکه استرس ،عامل انگیزشی در فرد محسوب شده و سبب

بیکار و دانشجویانیکه در زمینه غیرمرتبط با رشته تحصیلی مشغول

میگردد تا افراد با صرف انرژی و وقت بیشتر در انجام کارها به

بهکارند ،دچار فرسودگی کمتری هستند .در زمینه اشتغال

موفقیت بیشتری نائل شوند و با نسبت دادن این موفقیتها به خود،

دانشجویان Akansel ،و همکاران (سال  )2012با مطالعه

حس خودکارآمدی و اعتماد به نفس؛ تقویت و فرد در مقابل

فرسودگی در دانشجویان شاغل و غیرشاغل به این نتیجه دست

فرسودگی محافظت خواهد شد (.)28

یافتند که تنها دانشجویان شاغلیکه نسبت به شغل خود نگرش

فراگیرانی که مهارتهای الزم جهت مقابله با استرس (مانند

منفی دارند در بُعد خستگی هیجانی ،فرسودگی بیشتری را تجربه

ارتباط ،شادی ،امیدواری و تابآوری) را کسب نکرده باشند در

میکنند و سابقه کار و سطح درآمد دانشجویان بر فرسودگی آنان

ارتباطات اجتماعی خود موفق نبوده و قادر به برقراری ارتباط با

تأثیری ندارد .شاید علت احتمالی اختالف در نتایج ،این باشد که

اساتید ،سایر دانشجویان و دانشگاه نیستند و به دلیل نداشتن تجربه

در مطالعه  Akanselو همکاران تنها شاغل یا بیکار بودن

کافی در این زمینه ،استعدادها و توانمندیهای خود را منفی

دانشجویان بررسی شده ،درحالیکه در مطالعه حاضر اشتغال به سه

ارزیابی کرده و عزتنفس آنان کاهش یافته و خود را افرادی

صورت (دانشجویان شاغل مرتبط با زمینه تحصیلی و شاغل

ناکارآمد میپندارند .بنابراین ،به موفقیتهای تحصیلی کمتری نیز

غیرمرتبط با زمینه تحصیلی و بیکار) در نظر گرفته شده است (.)18

نائل میشوند ( .)29رضایت از تحصیل در دانشجویان نیز سبب

نتایج مطالعه حاضر با پژوهش ( Dyrbyeسال  )2010که نشان

میگردد تا با انرژی بیشتر و بهطور مؤثرتری در مقابل استرس

میداد دانشجویانیکه همزمان با تحصیل کار میکنند  %65بیشتر

ناشی از مشکالت و بارکاری دانشگاهی مقاومت کرده و

از سایر دانشجویان فرسوده میشوند ،همخوانی نداشت (.)35

فعالیتهای مربوط به دانشگاه را بهخوبی انجام دهند (.)30

مطالعات نشان دادهاند تجربیاتیکه هر شخص در مواجهه با

در مطالعه حاضر عملکرد تحصیلی با فرسودگی تحصیلی ،ارتباط

چالشها و مشکالت بهدست میآورد سبب افزایش تابآوری در

منفی و معنیداری داشت ،بهطوریکه افزایش معدل با کاهش

افراد شده و این افراد با شناخت راهکارهای مناسب درمقابل

فرسودگی همراه بود که با مطالعه ( Sohailسال Lee ،)24( )2015

استرسها مقاومت کرده و در خطر فرسودگی کمتری قرار دارند

(سال ( DURU ،)31( )2010سال  ،)32( )2014حافظی

( .)36دانشجویان شاغل نیز به سبب رویارویی با مشکالت و کار

(سال  )1386و قنبریطلب (سال  )33( )1394همخوانی داشت.

عملی مرتبط با رشته تحصیلی خویش به تجاربی دست مییابند که

 Leeو همکاران (سال  )2010به این نتیجه رسیدند که

این تجارب سبب رشد تفکر انتقادی ،قدرت تصمیمگیری و

دانشآموزان دارای معدل باال ،اعتماد به نفس باالتری داشته و

افزایش سطح اعتماد به نفس در آنان میشود .بنابراین ،چنین

در مقابـل مشکـالت نیـز مقـاومـت بیشتـری دارنـد و کمتـر دچـار

دانشجویانی زمانیکه بـا الـزامـات آمـوزشی روبـهرو میشـون بـا
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نتیجهگیری

شناخت بیشتر نسبت به نیازهای آموزشی خود که در محیط کار

 معدل و اشتغال،براساس یافتههای این مطالعه تنیدگی تحصیلی

 در،بهدست آوردهاند انگیزه بیشتری برای یادگیری پیدا میکنند

 ارتباط معنیداری،مرتبط با رشته تحصیلی با فرسودگی تحصیلی

نتیجه با انگیزهتر و با انرژیتر از سایر دانشجویان به وظایف خود

 درصورتیکه بخواهیم در آینده مراقبتدهندگانی، بنابراین.دارد

 بهبود عملکرد و،بهعنوان دانشجو عمل خواهند کرد و در نهایت

 آگاه و با انگیزه داشته باشیم؛ فراهم کردن، باسواد، مهربان،متعهد

فرسودگی تحصیلی نیز در این گروه از دانشجویان کاهش مییابد

امکاناتی جهت آموزش راهکارهای مناسب درمقابل استرس و

 همچنین نگرانی از آینده کاری و عدم اشتغال در رشته.)36(

. از عمدهترین وظایف مراکز دانشگاهی است،تنیدگی تحصیلی

 یکی از بزرگترین عوامل مؤثر بر،شغلی مربوط به رشته تحصیلی

همچنین توصیه میشود شرایط الزم جهت ورود دانشجویان به

.انتخاب رشته و ادامه تحصیل در یک رشته خاص است

مراکز درمانی بهصورت کار دانشجویی فراهم گردد تا دانشجویان

درصورتیکه دانشجو درباره آینده کاری رشتهای که تحصیل

با اشتغال در زمینه رشته تحصیلی خود بتوانند با شناخت بیشتر

 اطمینان و رضایت کافی داشته باشد در طی تحصیل در،میکند

رشته و نیازهای آموزشی آن و تقویت انگیزه تحصیلی به عملکرد

، بنابراین،آن رشته دچار کاهش انگیزه و عدم موفقیت نخواهد شد

بهتری در دوران تحصیل دست یافته و در مقابل فرسودگی ایمن

.)37(  فرسودگی در این افراد نیز کاهش مییابد،با افزایش انگیزه

 همچنین پیشنهاد میگردد مطالعاتی بهصورت آیندهنگر.شوند
طراحی شده و به نقش اشتغال دانشجویان در فرسودگی تحصیلی
.توجه بیشتری شود
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