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Abstract
Background and Objectives: Academic burnout negatively affects
students and those around them in terms of subjective well-being,
psychology, and physiology. This study aims to determine academic
burnout and its related factors in students of Qom University of
Medical Sciences.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 274 medical
students studying in second and higher semesters in Qom University of
Medical Sciences, 2015. The samples were selected using stratified
sampling method. The Breso et al.'s Academic Burnout Inventory and
demographic characteristics questionnaire were completed by students.
Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and
multivariate analysis of variance at significance level of 0.05.

*

Results: The mean age of the subjects was 21.9±3.7 years and the
mean score of academic burnout was 1.73±0.64 (range:0-4). According
to the results of multivariate analysis of variance, there were statically
significant relationships between academic burnout and variables of
residence status and interest in the academic discipline (p<0.05). In
addition, the results of Pearson correlation coefficient were indicative
of an inverse statistical correlation between academic burnout status
and the variables of age (r=-166, p<0.0001) and educational status
(r=-0.242, p<0.0001).
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Conclusion: Considering the significant relationship between grade
point average and interest in academic discipline with all subscales,
planning to create a positive attitude towards academic discipline in
students can be a protective factor against academic burnout as well as
improvement of educational status.
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شیوع فرسودگی تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان علوم پزشکی قم
1

فاطمه شریفشاد ،1شهرام ارسنگجنگ ،*2،3فاطمه خیراللهی

علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.

زمینه و هدف :فرسودگی تحصیلی از لحاظ بهزیستی ذهنی ،روانشناختی و جسمانی ،ت أثیرات

2گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی،

منفی برای دانشجو و اطرافیان وی درپی دارد .مطالعه حاضر با ه د

تعی یو وض عیت فرس ودگی

دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی

تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم صورت گرفت.

قم ،قم ،ایران.

روش بررسی :ایو مطالعه بهصورت مقطعی بر روی  274دانش جوی عل وم پزش کی مش بول ب ه

3گروه آمار زیستی ،دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.

تحصیل در ترم دوم و باالتر در دانشگاه علوم پزشکی قم در سال  1394انجام شد .نمونهها بهروش
نمونهگیری طبق هبن دیش ده انتا اش ش دند .پرسش نامه فرس ودگی تحص یلی  Bresoو همک اران
بههمراه پرسشنامه مشاصات دموگرافیک ،توسط دانشجویان تکمیل گردید .دادهها ب ا اس تفاده از
آزمونهای ضریب همبس تگی پیرس ون و تحلی ل واری اند تن دمتبیری در س ط معن یداری %5
تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :میانگیو سنی افراد مورد مطالعه 21/9±3/7 ،سال و می انگیو نم ره فرس ودگی تحص یلی،
( 1/73 ±0/64دامنه نمره )0-4 :بود .با توجه به نتایج تحلیل واریاند تندمتبیری ،بیو فرس ودگی

*

تحصیل با متبیرهای وض عیت س کونت و عالقمن دی ب ه رش ته تحص یلی ،از نظ ر آم اری ارتب ا
نویسنده مسئول مکاتبات:

شهرام

ارسنگجنگ،

گروه

اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،دانشکده
بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم،
ایران؛

معنیداری وجود داشت ( .)p>0/05رشته تحصیلی در خردهمقیاس های خستگی هیجانی و بدبینی
با فرسودگی تحصیلی مرتبط بود .همچنیو نتایج ضریب همبستگی پیرسون ،بیانگر وج ود ارتب ا
آماری معکوس و معنیداری بیو فرسودگی تحصیلی با متبیرهای سو ( )r=-0/166 ،p>0/0001و
وضعیت تحصیلی ( )r=-0/242، p=0/0001بود.
نتیجهههگیههر  :ب ا توج ه ب ه ارتب ا معن یدار مع دل و عالقمن دی ب ه رش ته تحص یلی ب ا تم ام

آدرس پست الکترونیکی:
shahramarsang@gmail.com
تاریخ دریافت95/2/11 :

خردهمقیاسها ،برنامهریزی جهت ایجاد نگرش مثبت به رشته تحص یلی در دانش جویان م یتوان د
یک عامل محافظتکننده در برابر فرسودگی تحصیلی ،همچنیو ارتق ای وض عیت تحص یلی آنه ا
باشد.
کلید واژهها :فرسودگی شبلی؛ بدبینی؛ دانشجویان؛ قم ،ایران.

تاریخ پذیرش95/7/24 :

لطفاً به ایو مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Sharifshad F, Arsang Jang SH, Kheyrollahi KH. Prevalence of academic
burnout and its related factors among medical student in qom.
]Qom Univ Med Sci J 2017;11(2):77-86. [Full Text in Persian
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1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه

چکیده

فاطمه شریفشاد و همکاران

شیوع فرسودگی تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان علوم پزشکی قم

فرسودگی ،یک سندرم روانشناختی و یکی از عوام ل اساس ی در

بر روی دانش جویان ،طی ف وس یعی را ش امل م یش ود و ب هرل م

کاهش بازده کاری ،ایجاد عوارض جسمانی و روانی در بیو اف راد

اهمیت ایو سندرم در دوران تحصیل دانش جو؛ حت ی ب ازدهک اری

جامعه است Maslach .و  ،Jacksonفرس ودگی را متش کل از س ه

وی در دوران پد از تحصیل ،تاکنون مطالعات اندکی ب ه بررس ی

جنبه خستگی هیجانی ،مسخ شاصیت (بدبینی) و کاهش احس اس

عوامل مرتبط با آن در بیو دانشجویان ایرانی پرداخت ه و اطالع ات

کفایت شاصی قلمداد م ی کنن د ( .)1نت ایج مطالع ات نش ان داده

دقیقی در ایو زمینه یافت نشده است .لذا مطالع ه حاض ر ب ا ه د

است فرسودگی شبلی بیشتر در مش اللی دی ده م ی ش ود ک ه ف رد

تعی یو وض عیت فرس ودگی تحص یلی و عوام ل مرب و ب ا آن در

ساعات زیادی را در تماس نزدیک با اشااص دیگر سپری میکند

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم انجام گرفت.

( .)2ب ه عب ارت دیگ ر ،فرس ودگی ش بلی حاص ل پاس ای
طوالنیمدت به استرسهای ب یو ف ردی و هیج انی م زمو در ی ک

روش بررسی

شبل بوده و عالئم آن زمانی آشکار میشود که توان اییه ای ف رد

در ایو مطالعه مقطعی  -تحلیلی که در سال 1394بر روی 274

ب رای تقاض ای مح یط ک ار ک افی نباش د .اگ ر فرس ودگی ش بلی

دانشجوی علوم پزشکی مشبول به تحصیل در دانشگاه علوم

تشایص داده نشده و راهحلی برای ک اهش و ی ا پیش گیری از آن

پزشکی قم انجام شد ،به بررسی وضعیت فرسودگی تحصیلی و

طراحی و اجرا نشود م یتوان د منج ر ب ه از دس ت دادن کیفی ت و

برخی عوامل مرتبط با آن پرداخته شد .جامعه آماری ایو پژوهش

کارآیی فرد ،همچنیو کاهش سالمت جسمی و روانی او شده و از

شامل تمامی دانشجویان مشبول به تحصیل در ترم  2و باالتر بود.

دست دادن بهرهوری یا ماارج مراقبت سالمت را نیز درپی داش ته

نمونهها به روش نمونهگیری طبقهبندیشده انتااش شدند .ابزار

باشد ( .)4،3باوجود اینکه فرسودگی ب هعن وان اخ تالل مرب و ب ه

اصلی مورد استفاده در ایو مطالعه ،پرسشنامه فرسودگی تحصیلی

محیط کار در نظر گرفته می شود ،ایو مفه وم ب رای موقعی ت ه ای

 Bersoو همکاران (سال  )1997بود .ایو پرسشنامه  15سؤالی ،سه

مربو ب ه تحص یل نی ز م ی توان د م ورد اس تفاده ق رار گی رد (.)5

حیطه فرسودگی تحصیلی ازجمله خستگی هیجانی ( 5سؤال،4 ،1 :

فرسودگی تحصیلی توسط فراگیران بهص ورت احس اس خس تگی

 ،)13 ،10 ،7بدبینی ( 4سؤال )14 ،11 ،5 ،2 :و ناکارآمدی درسی

نسبت به انجام تک الیف درس ی و مطالع ه داش تو ،نگ رش بدبینان ه

( 6سؤال )15 ،12 ،9 ،8،6 ،3 :را میسنجد .پرسشنامه مذکور با

نسبت به تحصیل و مطالب درسی ،احساس بیکفایتی و شایس تگی

روش درجهبندی لیکرت  5درجهای {کامالً ماالف ( صفر) تا

پاییو و عدم موفقیت در تحص یل ب روز داده م یش ود ( .)7،6ای و

کامالً موافق (تهار)} توسط آزمودنیها درجهبندی شده است.

سندرم می تواند از لحاظ بهزیستی ذهنی ،روانشناختی و جس مانی

میانگیو نمره فرسودگی تحصیلی و حیطههای آن بیو  0-4تبییر

عالوه بر دانشجو ،در افراد خانواده و نزدیک ان وی نی ز تأثیرگ ذار

خواهد کرد و نمره باالتر بهمعنای باالبودن فرسودگی تحصیلی

فرس ودگی تحص یلی

میباشد .پژوهشهای پیشیو ،پایایی پرسشنامه را بیو 0/75-0/82

قابل پژوهش در دانشگاهه ا م یباش د .او

محاسبه کردهاند ( .)11باش اطالعات دموگرافیک پرسشنامه

بر ایو باور است که فرسودگی ،ارتبا دانشجویان را با دانش گاه و

شامل :متبیرهای سو ،جنسیت ،رشته تحصیلی ،مقطع تحصیلی ،ترم

دانشکده تحت تأثیر ق رار م یده د ،همچن یو م یتوان د در می زان

تحصیلی ،وضعیت تحصیلی ،محل سکونت ،درآمد ماهیانه

عالقه و اشتیاق دانشجویان به ادامه تحصیل تأثیرگذار بوده و ی ک

دانشجو ،وضعیت تأهل و اشتبال دانشجو میباشد.

ابزار مهم و اساسی برای فه م اعم ال گون اگون دانش جویان مانن د

دادهها بهصورت میانگیو  ±انحرا

عملک رد تحص یلی در دوران تحص یل باش د .بن ابرایو ،تش ایص

با استفاده از نرمافزار  SPSSنساه  20و ضریب همبستگی پیرسون

متبیرهای پیشبینیکننده ایو سندرم ،یکی از موضوعهای اساس ی

(برای تحلیل همبستگی بیو حیطهها) و تحلیل واریاند تندمتبیری

باش د ( Neuman .)9،8اعتق اد دارد مبح
یکی از مهمتریو مباح

معیار ارائه شدهاند .اطالعات

و مهم در ایو زمینه است (.)10
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مقدمه

میزان شیوع گزارششده برای فرسودگی در مطالع ات انج امش ده

فاطمه شریفشاد و همکاران

شیوع فرسودگی تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان علوم پزشکی قم

(برای تعییو ارتبا بیو سه حیطه فرسودگی تحصیلی با متبیرهای

میانگیو نمره فرسودگی تحصیلی دانشجویان شرکتکننده در

مستقل) ،در سط معنیداری %5 ،تحلیل شدند.

مطالعه 1/73±0/64 ،بود .با درنظرگرفتو تارکها بهعنوان نقا
برش نمره فرسودگی 67 ،نفر ( )%24/5از فرسودگی پاییو184 ،

در مطالعه حاضر 274 ،دانشجو مورد بررسی قرار گرفتند ،میانگیو

تحصیلی باالیی برخوردار بودند .همبستگی مثبت و معنیداری

سنی آنها به ترتیب برابر  21/98±3/4سال بود 217 ،نفر ()%72/9

میان حیطههای فرسودگی تحصیلی دیده شد (جدول شماره .)1

مؤ ن

و  130نفر ( )%47/2لیربومی بودند.
جدول شماره  :1نتایج توصیفی و همبستگی بین حیطهها
فرسودگی تحصیلی

آمارهها

توصیفی

میانگین  ±انحراف معیار

مینیمم

ماکزیمم

خستگی هیجانی

خستگی هیجانی
بدبینی
ناکارآمد

فرسودگی تحصیلی
ضرایب همبستگی

درسی

بدبینی

ناکارآمد

2/06±0/85

0

4

1

-

-

1/85±0/98

0

4

***0/716

1

-

1/39±0/61

0

3/ 5

*** 0/345

*** 0/367

1

درسی

*p>0/05؛ **p>0/01؛ ***p>0/001

با توجه به نتایج تحلیل واریاند تندمتبیره؛ بیو خس تگی هیج انی

(نسبت به پزشکی) ،از خستگی هیجانی باالتری برخ وردار بودن د

با متبیرهای وضعیت س کونت ،عالق ه ب ه رش ته تحص یلی و رش ته

(ج دول ش ماره  .)2همچن یو نت ایج ض ریب همبس تگی پیرس ون،

تحص یلی ،از نظ ر آم اری ارتب ا معن یداری وج ود داش ت،

بیانگر وجود ارتبا آم اری معک وس و معن یداری ب یو خس تگی

بهطوریکه دانشجویان بیعالقه نس بت ب ه رش ته تحص یلی خ ود،

هیج انی ب ا متبیره ای س و ( )r=-0/166 ،p>0/0001و وض عیت

دانش ج ویان لی رب وم ی و دانش ج وی ان به داش ت و پ رست اری

تحصیلی ( )r=-0/189 ،p=0/005بود.

جدول شماره  :2نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره برا

Mean ±SD

متغیر
جنسیت
وضعیت تأهل
وضعیت سکونت

وضعیت اشتغال

مرد

1/8±0/21

زن

1/9±0/18

مجرد

1/9±0/16

متاهل

1/8±0/22

بومی

1/7±0/19

لیر بومی

2/1±0/18

شبل تمام وقت

2/24±0/32

شبل پاره وقت

1/7±0/23

بیکار*

1/8±0/16

کمتر از 1میلیون
درآمد ماهانه دانشجو

عالقمند

به رشته تحصیلی

رشته تحصیلی

ترم تحصیلی

80

بررسی ارتباط متغیرها
آماره F

0/339
7/4

1/106

مستقل با متغیر خستگی هیجانی
 CI 95%برا
Upper
0/586
0/411
0/596

اختالف میانگین
lower
0/459
-0/224
0/095

p
0/131
0/56
0/007

0/638

-0/421

<0/999

0/353

-1/19

0/572

2±0/20

 1-2میلیون

1/9±0/18

بیشتر از 2میلیون

1/8±0/21

0/66

عالقمند

1/6±0/16

0/784

بی عالقه

2/1±0/22

بهداشت

2/23±0/15

پرستاری

2/4±0/33

اتاق عمل  -فوریت

1/49±0/38

هوشبری -علوم آزمایشگاهی

2/12±0/22

پزشکی  -دندانپزشکی

1/37±0/26

کمتر از ترم 4

1/9±0/18

ترم  4و باالتر

1/9±0/18
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1/108

8/21

0/478

-0/23
4/85

0

-0/171

0/765

0/185

0/523

0/145

0/005

-1/49

0/001

0/01

-2/07

0/054

1/032

-1/27

<0/999

0/051

-1/56

0/085

0/252

-0/253

0/99
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یافتهها

نفر ( )%67/2از فرسودگی متوسط و  23نفر ( )%8/4از فرسودگی

فاطمه شریفشاد و همکاران

شیوع فرسودگی تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان علوم پزشکی قم

همچنیو از نظر آماری ،ارتبا معنیداری بیو بدبینی ب ا متبیره ای

بدبینی تحصیلی باالتری برخوردار بودند (جدول شماره  .)3نت ایج

وض عیت س کونت و عالق ه ب ه رش ته تحص یلی وج ود داش ت،

ضریب همبستگی پیرسون ،بیانگر وجود ارتبا آماری معک وس و

بهطوریک ه دانش جویان ب یعالق ه ب ه رش ته تحص یلی ،لیرب ومی،

معنیداری بیو بدبینی با متبیره ای س و ( )r=-0/166 ،p>0/009و

همچنیو دانشج ویان به داش ت و پرست اری (نسب ت به پزشکی) از

وضعیت تحصیلی ( )r=-0/242 ،p=0/0001بود.

جدول شماره  :3نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره برا

جنس

وضعیت تأهل

وضعیت سکونت

وضعیت اشتغال

درآمد ماهانه

به رشته تحصیلی

رشته تحصیلی

ترم تحصیلی

مرد

1/7±0/24

زن

1/8±0/20

مجرد

1/7±0/18

متأهل

1/8±0/25

بومی

1/5±0/21

آماره F
-0/438

-0/004

-9/737

 CI 95%برا

اختالف میانگین

Upper

lower

0/529

-0/263

0/356

0/748

-0/378

-0/168
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Mean ±SD

متغیر

عالقمند

بررسی ارتباط متغیرها

مستقل با متغیر بدبینی
p
0/509

0/95

0/002

2±0/21

لیربومی
شبل تمام وقت

1/8±0/18

شبل پاره وقت

1/8±0/27

بیکار*

1/7±0/37

1-2میلیون

1/8±0/21

بیشتر از  2میلیون

1/7±0/24

کمتر از  1میلیون

1/8±0/23

عالقمند

1/4±0/19

بیعالقه

2/1±0/25

بهداشت

2±0/17

0/045

0/214

15/4

2/58

0/964

-0/823

<0/999

0/561

-0/664

<0/999

0/389

-0/362

<0/999

0/617

-0/366

<0/999

1/106

0/366

>0/0001

-0/03

-1/491

0/035

پرستاری

2/1±0/38

0/349

-2/058

0/451

اتاق عمل  -فوریت

1/7±0/44

0/86

-1/81

<0/999

هوشبری -علوم آزمایشگاهی

1/7±0/25

0/444

-1/421

<0/999

پزشکی  -دندانپزشکی

1/28±0/30

کمتر از ترم 4

1/7±0/21

ترم  4و باالتر

1/8±0/21

0/106

0/244

-0/34

0/74

با توجه به نتایج تحلیل واریاند تندمتبیره؛ بیو ناکارآمدی درسی

همچنیو نتایج ضریب همبس تگی پیرس ون ،بی انگر وج ود ارتب ا

با متبیرهای وضعیت سکونت و عالقه ب ه رش ته تحص یلی ،از نظ ر

آماری معکوس و معنیداری بیو ناکارآمدی درس ی ب ا متبیره ای

آماری ارتبا معنیداری وجود داشت ،ب هط وریک ه دانش جویان

سو ( )r=-0/13 ،p>0/042و وضعیت تحصیلی

ب یعالق ه نس بت ب ه رش ته تحص یلی خ ود و دانش جویان س اکو

( )r=-0/262، p=0/0001بود.

خوابگاه ،ناکارآمدی درسی بیشتری داشتند (جدول شماره .)4

81
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره یازدهم ،شماره دوم ،اردیبهشت 1396

شیوع فرسودگی تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان علوم پزشکی قم
جدول شماره  :4نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره برا

فاطمه شریفشاد و همکاران

بررسی ارتباط متغیرها
Mean ±SD

متغیر

جنس

وضعیت سکونت

وضعیت اشتغال

درآمد ماهانه

عالقمند

به رشته تحصیلی

رشته تحصیلی

ترم تحصیلی

زن

1/4±0/13

مجرد

1/4±0/12

متأهل

1/3±0/16

بومی

1/2±0/14

لیر بومی

1/4±0/14

شبل تمام وقت

1/3±0/12

شبل پاره وقت

1/3±0/17

بیکار*

1/4±0/24

بیشتر از 2

1/5±0/15

1-2

1/3±0/14

کمتر از 1

1/2±0/16

بیعالقه

1/56±0/16

عالقمند

1/2±0/12

2/302

0/889

4/968

0/237

2/177

8/485

 CI 95%برا

اختالف میانگین

Upper

Lower

0/459

-0/06

0/356

0/405

-0/126

0/025

p

0/131

0/347

0/027

0/516

-0/657

<0/999

0/497

-0/306

<0/999

0/404

-0/089

0/372

0/582

-0/063

0/16

0/601

0/115

0/004

بهداشت

1/32±0/11

0/56

-0/399

<0/999

پرستاری

1/54±0/16

0/475

-0/749

<0/999

اتاق عمل  -فوریت

1/12±0/29

1/159

-0/593

<0/999

هوشبری -علوم آزمایشگاهی

1/54±0/25

0/655

-0/925

<0/999

پزشکی  -دندانپزشکی

1/4±0/20

کمتر از ترم 4

1/4±0/14

ترم  4و باالتر

1/3±0/14

0/923

0/251

0/24

-0/143

0/617

بحث

در ایو مطالعات تأثیرگذار باشد ( .)16از طرفی ،میتوان گفت

در مطالعه حاضر می انگیو نم ره فرس ودگی تحص یلی دانش جویان

بهعلت تفاوت در متبیرهای سو ،رشته دانشگاهی و دیگر

شرکتکننده 1/73 ،بود و تقریباً  %8دانشجویان ،فرسودگی ب اال و

مشاصات دموگرافیک؛ دانشجویان شرکتکننده در ایو

 %67فرس ودگی تحص یلی متوس ط داش تند ،همچن یو فرس ودگی

مطالعات ،سطوح متفاوتی از فرسودگی تحصیلی را نشان دادهاند.

تحصیلی ،کمتر از مطالعات پیشیو برآورد گردید.

در ایو راستا ،نتایج برخی مطالعات نشان داده است کیفیت محیط

شیوع فرسودگی تحصیلی در مطالعات پیشیو از %10/3-76/8

دانشگاه میتواند بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان تأثیرگذار

برآورد شده است ( )12-15در مطالعه شریفیفرد و همکاران،

باشد ( .)18،17در مطالعه حاضر ،بیو معدل و فرسودگی تحصیلی،

 %24/1از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم دارای فرسودگی

ارتبا آماری معکوس و معنیداری وجود داشت؛ به ایو ترتیب

تحصیلی باال بودند .تفاوت ابزار مورد استفاده برای سنجش

که دانشجویان با معدل باال در سط

پاییوتری از فرسودگی

ف رس ودگی تحصیل ی م یت وان د ب ر می زان شی وع گ زارشش ده

تحصیل ی ق رار داشتن د ک ه ایو یافت ه با نت ای ج مط الع ات ،Yang
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وضعیت تأهل

مرد

1/2±0/16

آماره F

مستقل با متغیر ناکارآمد

درسی

فاطمه شریفشاد و همکاران

شیوع فرسودگی تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان علوم پزشکی قم

مطالعه  Maslachو  )1( Jacksonو مطالعات اسالمی (س ال )1390

کالس؛ در عملکرد تحص یلی دانش جویان تأثیرگ ذار اس ت (.)26

و میک ائیلی هما وانی داش ت ( .)22نت ایج پ ژوهش ح افظی و

بنابرایو ،می توان گفت ایو عوامل با تأثیر بر عملکرد میتوانن د در

همکاران نیز نشان داد بیو فرسودگی و عملک رد تحص یلی ،رابط ه

فرسودگی تحص یلی دانش جویان در ی ک رش ته خ اص نی ز م ؤثر

منف ی معن یداری وج ود دارد ( .)23ب هنظ ر م یرس د دانش جوی

باشند .نتایج مطالعهای ک ه توس ط میک ائیلی و همک اران ب ا ه د

فرسوده دتار خستگی های روحی و جس می ش ده و ب ا مش ارکت

بررس ی ارتب ا خودپن داره تحص یلی و فرس ودگی تحص یلی ب ا

وق ت در

عملکرد تحصیلی دانش آموزان انج ام ش د نش ان داد ب یعالقگ ی

زمینه انجام تکالیف درسی ،عملکرد تحصیلی ضعیف تری خواه د

تحص یلی و خودپن داره تحص یلی ،ب هعن وان ق ویت ریو

داشت .نتایج مطالعهایکه توسط  Nikodijevicو همکاران بر روی

پیشبینیکنندههای عملکرد تحصیلی میباشند ( .)22همانطورک ه

 376نفر از دانشجویان مدیریت و فناوری اطالعات انجام شد نشان

در نتایج ایو مطالعه مالحظه میشود دانشجویان رشتههای بهداشت

داد  %46/3از دانشجویان در معرض خطر و  %20/7آنها در معرض

و پرستاری در دو بعد خس تگی هیج انی و ب دبینی ،از دانش جویان

خطر شدید فرسودگی تحصیلی هستند که ه ر دوی ای و گ روهه ا

پزشکی فرسودهتر هستند .ایو تفاوت میتواند به دلیل ماهیت رشته

بیشتر شامل دانشجویان با معدل پاییو بوده است ( .)24ممکو است

از دیدگاه جامعه و ت أثیر آن ب ر دی دگاه دانش جویان ،اس ترسه ا،

رابطه فرسودگی با عملکرد تحصیلی ،یک رابطه دوس ویه باش د و

آینده شبلی و دیگر فاکتورهای مربوطه باشد .با توجه به نت ایج ،از

همانطورک ه فرس ودگی ب ر عملک رد تحص یلی دانش جویان ت أثیر

نظر آماری اختال

میانگیو خرده مقیاس های فرسودگی تحص یلی

می گذارد ،قرار داشتو در وضعیت تحص یلی ض عیف نی ز ریس ک

برحسب وضعیت تأهل و اشتبال ،معنیدار نیس ت ،ای و یافت هه ا ب ا

فرس ودگی تحص یلی را اف زایش م یده د Lee .و همک اران در

نتایج برخی مطالعات انجامشده در ای و زمین ه همس و و ب ا پ ارهای

پژوهش خود ب ه ای و نتیج ه رس یدند ک ه دانش جویان ب ا وض عیت

دیگر مبایرت دارد .نتایج برخی مطالعات نش ان م یده د اش تبال،

تحصیلی بهتر ،اعتماد به نفد باالتری دارند ،همچنیو ایو افراد در

به خصوص در رابطه با رشته تحصیلی میتوان د از طری ق ب االبردن

مقابل مشکالت ،مقاومت بیشتری داشته و کمتر دت ار فرس ودگی

اعتماد به نفد و حد مسئولیتپذیری ،عاملی محافظتکنن ده در

تحصیلی میشوند ( .)25رش ته تحص یلی ،یک ی دیگ ر از ع واملی

برابر فرسودگی باشد ( .)27در ایو مطالعه %86/7 ،نمونه ه ا ش الل

اس ت ک ه در فرس ودگی تحص یلی م ؤثر اس ت .در ای و مطالع ه

نبودن د .بن ابرایو ،ع دم معن یداری ارتب ا وض عیت اش تبال ب ا

مشاص گردید دانشجویان رشته های بهداش ت در ابع اد خس تگی

فرسودگی می تواند به دلیل حجم کم نمونه در ایو سط باشد ،که

هیجانی و بدبینی ،فرسودگی بیشتری را نسبت به دانشجویان رش ته

ای و یافت ه ب ا نت ایج مطالع ات  Akanselو  Dyrbyeهمس و ب ود

پزشکی دارا می باشند .در مطالع ه ش ریفیف رد و همک اران نی ز ب ه

( .)29،28همچنیو در مطالعه رولنی زاد و همکاران (س ال ،)2008

تفاوت سطوح فرسودگی تحصیلی در رشتههای ماتل ف پرداخت ه

با بررسی شیوع فرسودگی شبلی و عوامل مرتبط با آن بر روی 99

شده است ،نتایج ایو مطالعه نشان داد تحصیل در رش ته هوش بری،

نفر از اعض ای هیئ ت علم ی دندانپزش ک دانش کده دندانپزش کی

اف زایش  3/19براب ری فرس ودگی تحص یلی در بع د احس اس

دانش گاه آزاد اس المی ته ران مش اص گردی د متبیره ای م دت

ناکارآم دی درس ی را درپ ی خواه د داش ت ( .)12ممک و اس ت

اش تبال و تع داد س اعات ک ار در هفت ه ،از نظ ر آم اری ارتب ا

ارتبا رشته تحصیلی با فرسودگی تحصیلی ناشی از ماهیت رش ته

معنیداری با فرس ودگی ش بلی ندارن د ( .)30همچن یو نت ایج ای و

تحصیلی و عالقمندی دانشجو ،بارکاری ،آینده شبلی ،استرسهای

مطالعه نشان داد باوجود ک اهش فرس ودگی تحص یلی ب ا اف زایش

مربو به مسئولیتها و مسائل م رتبط ب ا رش ته ،همچن یو تع داد و

سو ،مقط ع تحص یلی ب ر آن تأثیرگ ذار نیس ت ک ه ای و نتیج ه ب ا

دشواری واحدهای ارائه شده در طول تحصیل باشد .نت ایج مطالع ه

یافته های مطالعه  Dyrbyeو همکاران (س ال  ،)2006مب ایرت و ب ا

 Raniaو همک اران نیز نش ان داد روابط دانشج و با دیگ ر اف راد در

نتایج مطالعه  )31( Santenو شریفیفرد و همک اران (س ال )2014

کمتر در فعالیتهای کالسی و عدم انگیزه ب رای ص ر
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 Salanova ،Bersoو همک اران ( ،)19-21ش ریفی و همک اران،

محیط دانشگاه ،عالقمندی به رشته تحصیلی ،آین ده ش بلی و ج و

فاطمه شریفشاد و همکاران

شیوع فرسودگی تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان علوم پزشکی قم

ایو دو مؤلفه ارتبا معنیداری دیده نشد ( .)32با ایو وجود ،نتایج

جامعه دیگر ،نشاندهنده لزوم انجام مطالعات بیش تر و وس یعت ر در

برخی مطالعات نشان میدهد تحصیل در مقاطع طوالنیتر تحصیلی

ایو زمینه است .لذا پیشنهاد می ش ود در مطالع ات آت ی ه د

بر

می تواند ریسک فرسودگی تحصیلی را افزایش دهد ( ،)34،33که

یافتو پیشبینیکنندههای ایو سندرم متمرکز شده و عوامل ف ردی،

با نتایج بهدستآمده در پژوهش حاضر هماوانی نداشت .تف اوت

اجتماعی ،تحصیلی؛ حتی محیطی مرتبط با آن بهمنظور برنامهریزی

مالحظهش ده م ی توان د ب ه ای و دلی ل باش د ک ه دانش جویان دوره

برای مداخالت مؤثر مورد توجه محققیو قرار گیرد .در بیان نق ا

دکتری عموماً در رش ته پزش کی و دانش جویان مقط ع کارشناس ی

قوت ایو مطالعه میتوان به استفاده از پرسشنامه سنجش فرسودگی

پیوسته و ناپیوسته عموماً در رشتههای بهداشت و پرستاری مش بول

تحصیلی ویژه دانشجویان اشاره کرد.

به تحصیل بوده و همانطورک ه درب اره تف اوت س ط فرس ودگی

عدم رعایت تناسب تعداد دانشجویان برحسب دانشکده و رشته

دانشجویان ایو دو گروه در ابعاد خس تگی هیج انی و ب دبینی بی ان

تحصیلی در نمونه مورد مطالعه ،همچنیو تعداد نمونه کم از نقا

شد ایو مبایرت می تواند به دلیل ماهیت رشته تحصیلی دانشجویان

ضعف ایو مطالعه بود.

بهوجود آمده باشد .در ایو پ ژوهش مش اص گردی د ب ا اف زایش

در پایان با توجه به رابطه فرسودگی تحصیلی با عالقمندی به رشته

سو ،فرس ودگی تحص یلی ک اهش م ییاب د .در پ ارهای مطالع ات

تحص یلی در ه ر س ه خ ردهمقی اس موج ود ،پیش نهاد م یگ ردد

ازجمله مطالع ه ش ریفیف رد و همک اران (س ال  )2014و Akansel

مطالع ات بیش تری در زمین ه نگ رش دانش جویان نس بت ب ه رش ته

(س ال  ،)2012ب یو متبی ر س و و فرس ودگی تحص یلی ،ارتب ا

تحصیلی خود و عوامل مرتبط ب ا آن ب ه جه ت برنام هری زی ه ای

معنیداری مشاهده نشد ( ،)28که ایو موضوع نیز میتواند بهعل ت

مؤثر در ایو زمینه انجام گیرد.

قرار داشتو دانشجویان در یک طیف سنی در ایو پژوهشها باشد،
همچنیو به ط ور متوس ط س و دانش جویان پزش کی ب االتر از س ایر

نتیجهگیر

رشته های تحصیلی است Ried .و همکاران با مطالعهایکه بر روی

براس اس نت ایج حاص ل از ای و مطالع ه ،درص د قاب لت وجهی از

مطالعه حاضر به

دانش جویان ،فرس ودگی تحص یلی را در س طوح ماتل ف تجرب ه

ایو نتیجه رسیدند که فرسودگی در افراد مس وت ر ،ش یوع بیش تری

می کنند .با توجه به ارتبا معنیدار مع دل و عالقمن دی ب ه رش ته

دارد ( .)35در مطالع ه حاض ر ،متبی ر جنس یت در ه ی ی ک از

تحصیلی با تمام خردهمقیاسها ،برنامهری زی جه ت ایج اد نگ رش

خردهمقیاس ها با فرسودگی تحصیلی ،ارتب ا معن ی داری نداش ت

مثب ت ب ه رش ته تحص یلی در دانش جویان م یتوان د ی ک عام ل

که ایو یافته با نتایج مطالعات  Nikodijevicو همکاران Santen ،و

محافظ تکنن ده در براب ر فرس ودگی تحص یلی ،همچن یو ارتق ای

همکاران Akansel ،و همک اران Galan ،و همک اران Jackson ،و

وضعیت تحصیلی آنها باشد.

دانشجویان رشته داروسازی انجام دادند ،برخال

همکاران Maslach ،و همکاران و شریفیف رد و همک اران همس و
بود ( ،)36،31،28،24،12،1ام ا ای و یافت ه ب ا نت ایج مطالع ه Yang

تشکر و قدردانی

هماوانی نداشت .نتایج مطالعات  Uludagو  Costaنی ز نش ان داد

پژوهش حاضر حاصل طرح تحقیقاتی مصوش دانشگاه علوم

پس ران بیش تر از دخت ران در مع رض فرس ودگی هس تند (.)37،15

پزشکی قم (به شماره /34/16384پ) میباشد .از دانشجویان

طیف گسترده شیوع بهدستآمده در مطالعات سنجش فرس ودگی

دانشگاه علوم پزشکی قم و شرکتکنندگان در مطالعه نهایت

تحصیلی ،همچنیو تناقض ات م وج ود در ارتب ا می ان متبی ره ای

تشکر را داریم.
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هماوانی داشت .همچن یو در مطالع ه  Carlottoو همک اران ،ب یو

ماتلف با آن و عدم قابلیت تعم یم نت ایج ی ک جامع ه آم اری ب ه

فاطمه شریفشاد و همکاران

شیوع فرسودگی تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان علوم پزشکی قم
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