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دریافت مقاله42/01/42 :

آخرین اصالح مقاله49/2/01 :

پذیرش مقاله49/9/01 :

زمینه و هدف :پرستاران با استرسهای زیادی روبهرو هستند .دانشجویان پرستاری نیز با وجود تجربه کم ،مجبور به مواجهه با عوامل استرسزای زیادی
میباشند که این مواجهات آنان را دچار فرسودگی تحصیلی مینماید .از طرف دیگر ،میزان تابآوری نقش مهمی در کاهش نتایج منفی و افزایش نتایج
مثبت ناشی از استرس ایفا میکند که میتواند بر فرسودگی تحصیلی نیز تأثیرگذار باشد .مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین تابآوری با فرسودگی
تحصیلی در میان دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد.
روش کار :این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی -همبستگی بود .نمونه معادل جامعه و شامل 060دانشجوی رشته پرستاری بود که به روش سرشماری
وارد مطالعه شدند .اطالعات با استفاده از پرسشنامه اطالعات دموگرافیک ،پرسشنامه تابآوری  Connorو  Davidsonو پرسشنامه فرسودگی
تحصیلی  Bresoو همکاران جمعآوری شد .دادهها با استفاده از ضریب همبستگی  Pearsonو آزمونهای  Independent tو واریانس یکطرفه در
نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت P > 1/19 .به عنوان سطح معنیداری دادهها در نظر گرفته شد.
یافتهها 49/1 :درصد ( 092نفر) شرکت کنندگان در رده سنی  04-42سال قرار داشتند که از این تعداد 64/1 ،درصد را زنان و  21/2درصد را مردان
تشکیل دادند .بر اساس یافتهها ،میانگین نمره فرسودگی تحصیلی 20/96 ± 4/69 ،و نمره تابآوری 66/24 ± 00/91 ،به دست آمد .نتایج ضریب
همبستگی  Pearsonحاکی از آن بود که بین تابآوری و فرسودگی تحصیلی ارتباط معنیدار و معکوسی وجود داشت (.)P = 1/110 ،r = -1/46
نتیجهگیری :در مطالعه حاضر ،رابطه معنیداری بین تابآوری و فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مشاهده شد؛ به طوری که افرادی که تابآوری باالتری داشتند ،فرسودگی تحصیل کمتری را گزارش نمودند.
کلید واژهها :تابآوری ،فرسودگی تحصیلی ،دانشجویان پرستاری
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الزامات تحصیلی ،داشتن حس بدبینانه و بدون عالقه به

دانشگاه نقش مهمی را در تربیت نیروی انسانی الزم برای

تکالیف درسی و احساس عدم شایستگی تعریف میگردد ()4

رشد و پیشرفت جامعه ایفا میکند و مهمترین پایگاه علمی و

و میتواند سطح انرژی الزم برای انجام وظایف شناختی همراه

مرکز پرورش نیروی متخصص ،آگاه و باتجربه به شمار میرود
( .)0تحصیل در دانشگاه برای تعدادی از دانشجویان اعم از
دختران و پسران ،با نگرانی و فشار همراه میباشد .محیط

با یادگیری و همچنین ،امکان تمرکز بر روی منابع شناختی
موجود را کاهش دهد (.)4
فرسودگی تحصیلی شامل سه بعد «خستگی عاطفی ،مسخ

آموزشی و قوانین جدید ،انتظارات متفاوت ،آغاز زندگی

شخصیت و کاهش دستاوردهای شخصی» میباشد ( .)01بعد

مستقل و ورود به دنیای بزرگسالی ،شکلگیری روابط انسانی

خستگی عاطفی به صورت احساس فشار به ویژه خستگی

و صمیمانه از جمله شرایط جدیدی هستند که نیازمند اتخاذ

مزمن ناشی از کار بیش از حد در فعالیتهای درسی و بدبینی

راهبردهای جدید است ( .)4بهروزی و ایالقی در این باره

بروز میکند .مسخ شخصیت به صورت نگرش بدبینانه و

عنوان نمودند ،اگرچه دانشگاه برای بسیاری از دانشجویان

بیتفاوتی نسبت به تکالیف ،فقدان عالقه نسبت به کارهای

تجربههای خوشایندی را به همراه دارد ،اما برای برخی دیگر،

مربوط به تحصیل و بیمعنی پنداشتن آنها و در نهایت ،فقدان

تکالیف تحصیلی مانند آزمونها ،مقاالت ،ارایه مطالب و...

کارایی مربوط به تحصیل به صورت حاالتی همچون احساس

منجر به فرسودگی تحصیلی خواهد شد (.)2

شایستگی پایین ،پیشرفت پایین و فقدان احساس موفقیت در

فرسودگی را میتوان نوعی اختالل نامید که به دلیل قرار
گرفتن طوالنی مدت در معرض استرسهای محیطی ،در فرد

تکالیف تحصیلی بروز داده میشود (.)00
 Duránو همکاران در تحقیق خود در مورد فرسودگی

ایجاد میشود و نشانههای آن در ابعاد جسمانی ،روانی ،هیجانی

تحصیلی در میان دانشجویان دوره کارشناسی ،به این نتیجه

و ذهنی بروز مینماید ( .)2در مطالعهای فرسودگی نوعی

رسیدند که بین استرس ادراک شده با فرسودگی تحصیلی رابطه

حالت خستگی و تحلیل رفتگی ذکر شده است که از کار

مثبت و معنیداری وجود دارد ( .)04با وجود عوامل

سخت و بدون انگیزه ناشی میشود و نشانگان آن به صورت

استرسزای متعدد به ویژه در رشته پرستاری ،در صورتی که

عالیم مختلف ظاهر میگردد و این عالیم و شدت آنها از یک
فرد به فرد دیگر متفاوت میباشد ( .)9نعامی اعتقاد دارد که
فرسودگی ،حالتی از خستگی ذهنی و هیجانی است که حاصل

دانشجویان برای مقابله با آنها آمادگی الزم را نداشته باشند،
دچار فرسودگی تحصیلی خواهند شد (.)02
مفهوم تابآوری بیش از چهار دهه است که توجه محققان

سندرم استرس مزمن مانند سنگینی نقش ،فشار و محدودیت

را به خود جلب کرده و به عنوان عامل مهمی جهت سازگاری

زمانی و فقدان منابع الزم برای انجام دادن وظایف و تکالیف

موفقیتآمیز با تغییرات و افزایش توانایی مقاومت در برابر

محول شده میباشد .مفهوم فرسودگی به موقعیتهای آموزشی

مشکالت شناخته شده است ( .)02تابآوری به فرد این امکان

نیز گسترش پیدا کرده است که از آن به عنوان فرسودگی

را میدهد که بتواند از مهارت سازگارانه خود سود جوید و

تحصیلی نام برده میشود ( Lee .)6و  Ashforthدر مطالعه

شرایط استرسزا را به فرصتی جهت یادگیری و رشد تبدیل

خود گزارش کردند ،یکی از عواملی که بر عملکرد تحصیلی

نماید و با تمرکز بر مشکل ،استرس را در خود کنترل کند.

دانشجویان اثر میگذارد و بهتازگی مطالعاتی را در دانشگاهها

تابآوری تنها به معنی سازگاری با استرس نیست ،بلکه به

به خود اختصاص داده است ،فرسودگی تحصیلی میباشد (.)1

معنی بهبود ،انعطافپذیری و برگشت به حالت قبل از استرس

فرسودگی تحصیلی ،احساس خستگی ناشی از تقاضاها و

میباشد (.)09
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بررسی رابطه تابآوری فرسودگی تحصیلی در...

تابآوری ،سطوح استرس و ناتوانی در شرایط استرسزا را

و بودجه هر کشور را به خود اختصاص میدهند .آنها از

تعدیل میکند و در واقع ،فرایند پویای انطباق و سازگاری

هوشمندترین و مستعدترین اقشار جامعه محسوب میشوند.

مثبت با تجارب تلخ و ناگوار در زندگی است ( .)06این

بنابراین ،توجه به ابعاد روانشناختی آنها در جهت بهبود

خصلت نوعی قابلیت پویا میباشد که به افراد اجازه میدهد تا

پیشرفت تحصیلیشان ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .با

در چالشها رشد کنند و ابعاد آن شامل «اعتماد به نفس،

توجه به این که پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری،

خودکنترلی ،توانایی تعامل و یادگیری از مشکالت» است (.)01

سالمت جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد و سالمت جامعه نیز

 Hodgesو همکاران در تعریف تابآوری نوشته است:

شرط اصلی حرکت به سوی پیشرفت میباشد ،این توجه از

توانایی که به وسیله آن فرد میتواند به سرعت خود را با

اهمیت باالتری برخوردار است (.)40

مشکالت سازگار نماید ( Bogar .)04و  Hulse-Killachyدر

دانشجویان با چالشهای زیادی در این مرحله از زندگی

یک جمعبندی ،تابآوری را شامل مواردی همچون «حفظ

روبهرو هستند که میتواند منجر به استرسهای گوناگون در

آرامش زیر فشار ،انعطافپذیری در مواجهه با موانع ،اجتناب از

آنها شود و پیشرفت تحصیلی آنها را تحت تأثیر قرار دهد.

راهبردهای فرسایشی ،حفظ خوشبینی و احساسات مثبت به

بنابراین ،شناسایی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی آنان از

هنگام دشواریها و خالص شدن از موانع درونی» دانستهاند.

جمله فرسودگی تحصیلی ( )44و تابآوری ،ضروری به نظر

فرد تابآور به طور عادی قادر به تفکر خالقانه و منعطف

میرسد؛ چرا که دوران دانشجویی به همان اندازه که میتواند

درباره حل مسایل است؛ یعنی هر وقت که نیاز داشته باشد ،از

برای دانشجویان استرسزا باشد ،میتواند آنها را به رشد و

افراد دیگر کمک میخواهد و در حل مشکالت مربوط به خود

کمال نیز برساند ( .)02بنابراین ،مطالعه حاضر با هدف تعیین

و دیگران کاردانی نشان میدهد .افراد تابآور درجهای از

ارتباط بین تابآوری با پیشرفت و فرسودگی تحصیلی

سالمتی و استقالل را نشان میدهند .آنها احساسات خوبی

دانشجویان رشته پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی رازی

نسبت به اطرافیان دارند و به توانایی خود در جهت تغییر دادن

کرمان در سال  0242انجام شد.

محیط باور دارند (.)04

فرسودگی تحصیلی نوعی سندرم سه بعدی میباشد که

 Rísquezو  Garciaپژوهشی را با هدف بررسی ارتباط

شامل خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و کاهش دستاوردهای

تابآوری و سندرم فرسودگی دانشجویان رشته پرستاری با

شخصی است .فرسودگی تحصیلی دانشجویان به خستگی

متغیرهای دموگرافیک و روابط شخصی (رابطه با همکالسی و

ناشی از خواستههای دانشگاهی (خستگی عاطفی) ،داشتن حس

معلم) آنها انجام دادند .نمونههای مطالعه آنان را  404نفر از

بدبینانه و عدم عالقه نسبت به وظایف دانشگاهی (بدبینی) و

دانشجویان ترم دوم رشته پرستاری دانشگاه  Murciaتشکیل

احساس بیکفایتی به عنوان یک دانشجو (عدم کارایی) اشاره

داد .نتایج سطح باالیی از فرسودگی را در مشارکت کنندگان

دارد ( .)01احساس بیکفایتی و خستگی ذهنی که دانشجویان

نشان داد .همچنین ،تحلیل دادهها از رابطه بین تابآوری و

در مقابل استرس مزمن ناشی از منابع الزم برای انجام دادن

فرسودگی حمایت میکرد ( .)r = -1/49در نتیجه ،دانشجویانی

وظایف و تکالیف محول شده از خود نشان میدهند،

که تابآوری باالتری داشتند ،سطح پایینتری از فرسودگی را

فرسودگی تحصیلی نامیده میشود (.)42

گزارش نمودند (.)41

اشخاصی که دچار فرسودگی تحصیلی هستند ،اغلب

دانشجویان هر جامعه به عنوان قشر روشنفکر ،کارامد و

نشانههایی مانند بیاشتیاقی نسبت به مطالب درسی ،عدم

آیندهساز هر کشور ،گروهی هستند که بخش عمده برنامهریزی

توانایی در ادامه حضور همیشگی در کالسهای درس ،عدم
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مشارکت در کارهای کالسی ،عدم وجود حس معنیدار در

سالمت جامعه ،آگاهی از وضعیت دانشجویان این رشته در

کارهای کالسی و احساس ناتوانی در یادگیری مواد درسی را

رابطه با دستیابی به مهارتهای پرستاری شایان توجه است لذا

تجربه میکنند (.)01

توجه به مشکالت دانشجویان پرستاری و عوامل مرتبط با آن

مطالعات زیادی عواملی مانند استرس (،)42 ،49

ضروری است.بنابراین این مطالعه جهت بررسی ارتباط بین

خودکارامدی ( )01 ،42-46و حمایت اجتماعی ()42 ،49 ،41

تاب آوری با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پرستاری

را به عنوان متغیرهای درونی و بیرونی مرتبط با فرسودگی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد.

تحصیلی دانشجویان بیان کردهاند.
نتایج تحقیق شریفیفرد و همکاران که با هدف تعیین عوامل

روش کار

مرتبط با فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان رشته

در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی -همبستگی ،حجم

پرستاری و پیراپزشکی انجام گردید ،نشان داد که میانگین نمره

نمونه معادل جامعه نمونه ( 060نفر) در نظر گرفته شد .جهت

فرسودگی تحصیلی مشارکت کنندگان 44/94 ± 09/42 ،به

جمعآوری دادهها ،از پرسشنامه که روایی آن توسط

دست آمد و در مجموع 42/0 ،درصد آنان فرسودگی تحصیلی

صاحبنظران تأیید شده بود ،استفاده گردید .پایایی ثبات

باال و  26/6درصد فرسودگی تحصیلی متوسطی را گزارش

درونی پرسشنامه نیز پس از انجام یک مطالعه اولیه و محاسبه

نمودند (.)42

ضریب  ،Cronbachs alphaمورد تأیید قرار گرفت.

 Huangمطالعهای را بر روی  4621دانشجو در تایوان انجام

پرسشنامه مذکور از سه بخش تشکیل شد.

داد .هدف او پاسخ به این سؤال بود که آیا استرسهای زندگی

بخش اول سؤاالتی در مورد اطالعات دموگرافیک مانند

میتواند پیشبینی کننده فرسودگی تحصیلی باشد؟ پرسشنامه

جنس ،سن و سال تحصیلی بود .قسمت دوم متشکل از دو

استرس زندگی و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی به عنوان ابزار

بخش پرسشنامه تابآوری و پرسشنامه فرسودگی بود.

پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .در نهایت ،نتایج مطالعه او

پرسشنامه تابآوری  Connorو  Davidsonدر  49گویه

نشان داد که استرسهای فردی ،استرس در مورد آینده و

با مقیاس پنج درجهای لیکرت (صفر = کامالً نادرست) و

تنشهای دانشگاهی ،میتوانند پیشبینی کننده فرسودگی

(چهار = همیشه درست) تنظیم شده است که حداقل نمره

تحصیلی باشند .همچنین ،مشخص شد که دانشجویان دختر و

تابآوری شرکت کنندگان صفر و حداکثر نمره آنها صد در

دانشجویان سال باالتر ،مقادیر باالتری از استرس زندگی را

نظر گرفته میشود .نمرات باالتر بیانگر تابآوری بیشتر

نشان میدهند Huang .بیان کرد که یکی از علل فرسودگی

میباشد .نمره  41یا بیشتر به عنوان بسیار تابآور 69 ،تا 41

تحصیلی در میان دانشجویان ،عدم توانایی آنها در رسیدگی

بهتر از اغلب افراد و  91تا  69تابآوری پایین ،اما مناسب را

به برخی از استرسهای خاص زندگی میباشد (.)44

نشان میدهد ( .)44محمدی و همکاران ضریب پایایی این مقی

فرسودگی تحصیلی نه تنها می تواند در سرنوشت علمی

اس را  )21( 1/44و شریفی و همکاران نیزآن را  1/41برآورد

دانشجویان تأثیر داشته باشد ،بلکه افزایش آن می تواند به

نمودند (.)20

سالمت روحی دانشجویان آسیب رساند و آنان را با ناکامی

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی  Bresoو همکاران شامل

های مختلفی در دوران تحصیل و یا پس از آن در زندگی

 09گویه در سه حیطه فرعی شامل خستگی تحصیلی ( 9گویه)

شخصی و حرفه ای مواجه کند .از آنجایی که کسب صالحیت

(مطالب درسی خسته کننده هستند) ،بیعالقگی تحصیلی (2

بالینی در حرفه پرستاری و اهمیت این حرفه در حفظ و ارتقا

گویه) و ناکارامدی تحصیلی ( 6گویه) است .سؤاالت ،01 ،02
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 2 ،1و  0مربوط به خرده مقیاس خستگی تحصیلی؛ سؤاالت

نسخه  )version 19, SPSS Inc., Chicago, IL( 04مورد

 9 ،00 ،02و  4مربوط به خرده مقیاس بیعالقگی تحصیلی و

تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

سؤاالت  6 ،4 ،4 ،04 ،09و  2مربوط به خرده مقیاس

یافتهها

ناکارامدی تحصیلی بود .البته با توجه به این که از مقیاس
کارامدی درسی (جمالت مثبت) برای خرده مقیاس اخیر

 49/1درصد از شرکت کنندگان در رده سنی  04-42سال

استفاده میشود ،سؤاالت این خرده مقیاس به صورت معکوس

قرار داشتند .بیشترین میزان مشارکت کنندگان ( 64/1درصد) را

نمرهگذاری میگردد .روایی و پایایی پرسشنامه مذکور توسط

زنان تشکیل دادند 16/2 .درصد مجرد 91/2 ،درصد ساکن

 Bresoو همکاران مورد بررسی قرار گرفت .آنها روایی ابزار

خوابگاه و  14/2درصد عالقمند به رشته تحصیلی بودند .از

را با روش تحلیل عامل تأییدی محاسبه و شاخصهای

نظر وضعیت اقتصادی 42/4 ،درصد از شرکت کنندگان در حد

برازندگی تطبیق ،شاخص برازندگی افزایشی و شاخص جذر

کفایت بودند و  94/4درصد معدل باالی  09داشتند (جدول

میانگین مجذورات خطای تقریب را مطلوب گزارش کردند

 .)0نتایج مرتبط با وضعیت تابآوری و فرسودگی تحصیلی

( .)24جهت پایایی پرسشنامه نیز از ضریب Cronbachs

دانشجویان نشان داد که نمره تابآوری 66/24 ± 00/91 ،و

 alphaاستفاده گردید که برای سه حیطه فرسودگی تحصیلی به

فرسودگی تحصیلی 20/96 ± 4/69 ،بود (جدول  .)4میانگین

ترتیب  1/44 ،1/11و  1/19گزارش شد.

نمره ابعاد فرسودگی نیز شامل بدبینی تحصیلی ،00/40 ± 2/11
خستگی تحصیلی  09/62 ± 2/61و ناکارامدی تحصیلی

کل پرسشنامهها توسط دانشجویان ( 060نفر) تکمیل و

 02/01 ± 2/64بود.

پس از آن جمعآوری شد .در نهایت ،دادهها در نرمافزار SPSS

جدول  :0فراوانی برخی ویژگیهای جمعیتشناختی دانشجویان
شاخص متغیر

سن (سال)

جنسیت

ترم تحصیلی

وضعیت تأهل

محل اقامت

عالقه به رشته
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تعداد (درصد)
04-42

(092 )49/1

49-21

(2 )4/9

20-26

(4 )0/4

زنان

(010 )64/1

مردان

(61 )21/2

ترم 2

(24 )44/4

ترم 6

(60 )21/4

ترم 4

(94 )24/2

متأهل

(24 )42/6

مجرد

(042 )16/2

خوابگاه

(40 )91/2

خانه دانشجویی

(01 )6/4

خانه (با خانواده)

(11 )22/9

بلی

(046 )14/2

خیر

(29 )40/1
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جدول  :4میانگین تابآوری و فرسودگی تحصیلی
شاخص متغیر

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین  ±انحراف معیار

تابآوری

060

26

44

66/24 ± 00/91

فرسودگی تحصیلی

060

40

66

20/96 ± 4/69

نتایج جدول  2نشان داد که تمام دانشجویان از سطح

فرسودگی متوسطی برخوردار بودند.

جدول  :2طبقهبندی فرسودگی تحصیلی و ابعاد آن در میان دانشجویان
پایین

متوسط

باال

متغیر

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

بدبینی تحصیلی

(90 )20/1

(19 )21/6

(29 )40/1

خستگی تحصیلی

(21 )44/4

(14 )24/0

(22 )40/0

ناکارامدی تحصیلی

(90 )20/1

( 11 )22/9

(21 )42/4

فرسودگی تحصیلی

(22 )46/1

(44 )91/4

(29 )40/1

ارتباط معنیدار معکوسی بین تابآوری و فرسودگی وجود

بین تابآوری و بدبینی تحصیلی ارتباط معنیداری مشاهده

داشت؛ به طوری که افرادی که تابآوری باالتری داشتند،

شد .ارتباط بین تابآوری و خستگی تحصیلی معنیدار و

فرسودگی تحصیلی کمتری را گزارش نمودند .نتایج مربوط به

معکوس بود .بین تابآوری و ناکارامدی تحصیلی نیز رابطه

ارتباط بین تابآوری و ابعاد فرسودگی تحصیلی نشان داد که

معنیدار و معکوسی وجود داشت (جدول .)2

جدول  :2ارتباط بین تابآوری با فرسودگی تحصیلی و ابعاد آن در میان دانشجویان
ابعاد فرسودگی تحصیلی

فرسودگی تحصیلی

بدبینی تحصیلی

خستگی تحصیلی

ناکارامدی تحصیلی

ضریب همبستگی )r( Pearson

-1/46

1/109

-1/01

-1/21

P

1/110

1/124

1/141

1/110

تابآوری

نتایج بین ویژگیهای جمعیتشناختی و تابآوری حاکی از

تفاوت آماری معنیداری بین عالقه به رشته تحصیلی و نمره

آن بود که بین تعداد واحدهای درس روانپرستاری و بخش

فرسودگی تحصیلی گزارش گردید ()t = 9/12 ،P = 1/110؛ به

ارتباط معنیداری مشاهده شد ()r = 4/49 ،P = 1/120؛ به

گونهای که دانشجویانی که به رشته خود عالقمند بودند،

طوری که دانشجویانی که واحدهای بیشتری از کارآموزی را

میانگین نمره فرسودگی تحصیلی کمتری را بیان کردند.

گذرانده بودند ،تابآوری باالتری را نشان دادند .همچنین،
اختالف آماری معنیداری بین عالقه به رشته تحصیلی و

بحث و نتیجهگیری

میانگین نمره تابآوری وجود داشت ()t = 2/02 ،P = 1/110؛

امروزه صاحبنظران اعتقاد دارند که یکی از دالیل مهم

به گونهای که میانگین نمره تابآوری دانشجویانی که به رشته

توسعه کشورهای پیشرفته ،توجه و اهتمام آنها به تربیت

تحصیلی خود عالقه داشتند ،بیشتر از سایر دانشجویان بود.

744

کمالپور و همکاران

بررسی رابطه تابآوری فرسودگی تحصیلی در...

نیروهای خالق و مؤثر است .دانشجویان نیروهای انسانی

تحصیلی در دانشجویان به خستگی ناشی از خواستههای

برگزیده و سازندگان فردای کشور هستند و موفقیت تحصیلی

دانشگاهی (خستگی عاطفی) ،داشتن حس بدبینانه و عدم عالقه

آنها ،از جمله اهداف اساسی برنامههای آموزشی میباشد.

نسبت به وظایف دانشگاهی (بدبینی) و احساس بیکفایتی به

آنها به واسطه موفقیت در تحصیل ،میتوانند به موقعیتی دست

عنوان یک دانشجو (عدم کارایی) اشاره دارد ( .)01نعامی در

یابند که از حداکثر نیروی درونی و بیرونی خود برای دستیابی

این باره بیان کرد ،از آنجایی که دانشجویان باید تکالیف و

به اهداف آموزشی عالی استفاده نمایند و شرایط الزم برای

وظایف متعددی را انجام دهند که انجام دادن آنها مستلزم

زندگی اجتماعی موفق را کسب کنند .بر عکس ،عدم موفقیت

داشتن منابع و امکانات کافی است ،چنانچه تکالیف تحصیلی

در تحصیل ،زمینهساز مشکالت فردی و اجتماعی بسیار و

زیاد باشد و فرد منابع الزم را نداشته باشد ،در معرض استرس

انحراف از دستیابی به اهداف سیستم آموزشی است .برای

قرار خواهد گرفت که این استرس توانایی او را برای انجام

دانشگاهها نیز همواره دغدغه کیفیت مطرح میباشد و یکی از

تکالیف درسی کاهش میدهد و این استرسهای مستمر

شاخصهای کیفی و کمی مورد توجه در دانشگاهها ،پیشرفت

میتواند زمینه را برای بروز فرسودگی تحصیلی فراهم نماید

تحصیلی دانشجویان میباشد .بنابراین ،بررسی عوامل و

(.)6

فرایندهای مرتبط با آن ضروری و همواره مورد توجه بوده
است.

دانشجویان دانشگاه ممکن است پدیده فرسودگی را به این
دلیل تجربه کنند که شرایط یادگیری برای آنان ،سطوح باالیی

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که فرسودگی تحصیلی

از تالش را میطلبد و مکانیسمهای حمایتی که راهکارهای

دانشجویان با توجه به میانگین نمره اخذ شده ،در سطح

کنار آمدن مؤثر با مشکالت را تسهیل میکند ،مهیا نمیسازند

متوسطی قرار داشت .شریفیفرد و همکاران در گزارش

( .)22همچنین ،عواملی شامل استرس درس ،حجم درس

پژوهش خود اعالم کردند که دانشجویان از فرسودگی

( ،)22نگرانی دانشجویان در به دست آوردن شغل و آینده

تحصیلی متوسطی برخوردار بودند ( .)42بدیهی است که دوره

شغلی و رضایت از محیط آموزشی ( ،)29فعالیتهای جمعی و

دانشجویی یا به طور کل تحصیل ،دارای مشکالت خاص خود

علمی (مانند حضور در کالسها ،نوشتن مقاله ،مطالعه و

میباشد که دانشجو با آن مواجه است .مواد درسی زیاد،

امتحان) ،فشارهای مختلف اقتصادی ،فردی و اجتماعی مربوط

تکالیف متعدد و متنوع و وقت کم میتواند از جمله این

به استادان و همکالسیها ،انتظارات حرفهای و تردید در مورد

مشکالت باشد .از طرف دیگر ،تهیه مطالب مربوط به تکالیف

مفید بودن مطالعات و آینده کاری ،رقابت همکالسیها ،عدم

نیز دور از مشکل نیست و در نتیجه ،فرد را دچار نوعی

تناسب بین منافع و عوامل مرتبط با فعالیتهای تحصیلی

سردرگمی یا استرس مینماید .از طرف دیگر ،دانشجویان در

دانشجو ( )Student’s school work resourcesهمچون

دوره تحصیل با مسؤولیتها و محیطهای جدید آموزشی

انگیزش و استراتژیهای انطباق با انتظار موفقیت در محیط

مواجه میشوند که این خود میتواند موجب تجربه درجاتی از

تحصیلی میباشد (.)26

فرسودگی تحصیلی شود .دانشجویان رشته پرستاری به دلیل

نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن بود که دانشجویان مورد

ماهیت رشته که عالوه بر دروس نظری ،تعداد زیادی واحدهای

مطالعه از تابآوری باالتر از حد متوسط برخوردار بودند .نتایج

عملی و کارآموزی دارند ،با شرایطی روبهرو میشوند که

مطالعات دیگری که تابآوری دانشجویان را مورد بررسی قرار

پیشتر با آن مواجه نشدهاند و مجبور به تحمل آن هستند و در

داده بود نیز نشان میدهد که آنها نیز تابآوری بیشتر از حد

نتیجه ،به فرسودگی تحصیلی آنها ختم میشود .فرسودگی

متوسطی داشتند .پژوهش  Beauvaisو همکاران که با هدف
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بررسی عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی دانشجویان رشته

با توجه به طبقهبندی مؤلفههای فرسودگی تحصیلی بر

پرستاری انجام شد ،گزارش کرد که میانگین نمره تابآوری،

اساس صدک  49و  19به سه دسته پایین ،متوسط و باال (،)26

 42/61 ± 4/41بود ( )22که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی

 26/6درصد از دانشجویان بدبینی تحصیلی متوسط24/0 ،

داشت و بیانگر تابآوری باال در دانشجویان میباشد و با توجه

درصد خستگی تحصیلی متوسط و  22/9درصد از آنان

به ماهیت رشته تحصیلی (پرستاری) نوید خوبی است.

ناکارامدی تحصیلی متوسط داشتند .نتایج پژوهش شریفیفرد و

در رابطه با هدف چهارم ،نتایج تعیین ارتباط بین تابآوری

همکاران نشان داد که  24/1درصد از دانشجویان بدبینی

و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان نشان داد که بین

تحصیلی متوسط 22/4 ،درصد خستگی تحصیلی متوسط و

تابآوری و فرسودگی تحصیلی ارتباط آماری معنیدار و

 92/2درصد ناکارامدی تحصیلی متوسط داشتند ( )42که با

معکوسی وجود دارد؛ به طوری که افراد دارای تابآوری

نتایج مطالعه حاضر همسو بود .این نتایج یادآور نیاز به انجام

باالتر ،فرسودگی کمتری را گزارش نمودند .در توجیه این یافته

مداخالتی توسط مسؤوالن جهت کاهش فرسودگی تحصیلی

میتوان گفت ،افراد تابآور دارای قدرت ذاتی هستند که باعث

در دانشجویان رشته پرستاری که ارتباط مستقیمی با ارتقای

با انگیزه شدن برای مقابله با مشکالت میشوند ( .)21در واقع،

سالمت جامعه دارند ،میباشد.

افراد تابآور توانایی غلبه و تسلط بر موقعیتهای دشوار

یافتههای بین تابآوری با متغیرهای جمعیتشناختی در

زندگی را دارند ( )24و این ویژگی باعث میشود که آنها

دانشجویان نشان داد که بین سن و تابآوری ارتباط آماری

خود را با شرایط استرسزا سازگار نمایند و از این طریق باعث

معنیداری وجود ندارد .نتایج مطالعه پورافضل و همکاران

افزایش کارایی و کاهش فرسودگی تحصیلی شوند .هیچ پیشینه

حاکی از آن بود که تفاوت معنیداری بین سن و تابآوری

مطالعاتی که به بررسی ارتباط بین تابآوری و فرسودگی

وجود نداشت ( .)24مؤمنی و همکاران نیز بین سن و

تحصیلی پرداخته باشد ،یافت نشد.

تابآوری رابطهای نیافتند ( .)24با توجه به این که دانشجویان

در رابطه با میانگین نمره ابعاد فرسودگی تحصیلی در مطالعه

اغلب در یک رده سنی قرار داشتند ،مشاهده این عدم تفاوت،

حاضر ،میانگین نمره بدبینی تحصیلی  ،00/40 ± 2/11خستگی

دور از ذهن نیست .در پژوهش حاضر رابطهای بین جنس و

تحصیلی  09/62 ± 2/61و ناکارامدی تحصیلی 02/01 ± 2/64

تابآوری مشاهده نشد که با نتایج تحقیق مؤمنی و همکاران

بود که بیشترین و کمترین میانگین به ترتیب مربوط به خستگی

( )24مطابقت داشت .پورافضل و همکاران نیز در نمره

تحصیلی و بدبینی تحصیلی میباشد .در مطالعه شریفیفرد و

تابآوری دانشآموزان دختر و پسر تفاوت معنیداری مشاهده

همکاران ،میانگین نمره بدبینی تحصیلی ،خستگی تحصیلی و

نکردند ،اما بیان نمودند که میزان تابآوری در دانشجویان پسر

ناکارآمدی به ترتیب  00/41 ،2/04و  02/21گزارش گردید

به طور قابل مالحظهای از دانشجویان دختر بیشتر است (.)24

( .)42در تحقیق عجم اکرامی و همکاران ،میانگین نمره بدبینی

مؤمنی و همکاران در توجیه این عدم ارتباط گزارش کردند که

تحصیلی ،خستگی تحصیلی و ناکارامدی تحصیلی به ترتیب

چون ظرفیت تابآوری یک توانایی منشأیی و زیستی میباشد

 4/20 ،6/11و  01/12به دست آمد .صرفنظر از تفاوت کمی

و در شرایط محیطی میتواند مورد تغییر قرار گیرد .بنابراین ،در

که بین میانگین خستگی و ناکارامدی تحصیلی وجود دارد

جامعه فوق تابآوری در شرایط معمول یکسان و عدم

( ،)21در پژوهشهای مذکور کمترین میانگین مربوط به بدبینی

همبستگی بر اساس ویژگیهای جمعیتشناختی ،غیر قابل

تحصیلی میباشد ( )42 ،21که با یافتههای مطالعه حاضر

انتظار نیست (.)24

همسو بود.
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بررسی رابطه تابآوری فرسودگی تحصیلی در...

در مطالعه حاضر بین تابآوری و عالقه به رشته تحصیلی

بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،بین وضعیت تأهل و

رابطه معنیداری وجود داشت؛ به طوری که دانشجویانی که به

فرسودگی تحصیلی رابطهای وجود نداشت که با نتیجه پژوهش

رشته تحصیلی خود عالقه داشتند ،تابآوری باالتری را نشان

 Akgemciو همکاران ( )26همخوانی دارد .با توجه به این که

دادند .دانشجویی که به رشته تحصیلی خود عالقه دارد ،به طور

در پژوهش حاضر فقط  42/6درصد از شرکت کنندگان متأهل

قطع راحتتر میتواند خود را با شرایط استرسزای محیط کار

و اکثریت ( 16/2درصد) مجرد بودند ،اهمیت انجام پژوهشی

و تحصیل سازگار نماید و در نتیجه ،تابآوری باالتری نشان

که درصد افراد متأهل و مجرد برابر باشد ،احساس میشود تا

خواهد داد .نتایج پژوهش حاضر گزارش نمود ،دانشجویانی که

بتوان به درستی تأثیر این متغیر را در میزان فرسودگی تحصیلی

واحدهای روانپرستاری و کارآموزی بیشتری را گذراندهاند،

مورد سنجش قرار داد .همچنین ،بین محل سکونت دانشجویان

تابآوری باالتری دارند .همچنین ،بین محل سکونت ،وضعیت

و فرسودگی تحصیلی ارتباطی مشاهده نشد .نتایج مطالعه

اقتصادی ،تأهل و تحصیالت پدر و مادر و تابآوری ارتباطی

شریفیفرد و همکاران نشان داد که سکونت در منزل شخصی

مشاهده نشد .در مطالعات صورت گرفته ،پژوهشی که به

در مقابل سکونت در منزل پدری ،باعث افزایش فرسودگی

بررسی همبستگی تابآوری و ویژگیهای جمعیتشناختی

تحصیلی میشود ( .)42حیدری در گزارش نتایج مطالعه خود

پرستاران و دانشجویان رشته پرستاری پرداخته باشد ،پیشینهای

بیان کرد که دانشجویان غیر بومی به دلیل دوری از خانواده و

یافت نشد.

منابع حمایتی ،فرسودگی تحصیلی بیشتری را تجربه میکنند

نتایج درباره ارتباط بین فرسودگی تحصیلی با متغیرهای

( .)42نتایج مطالعات مذکور ( )42 ،29با مطالعه کنونی همسو

جمعیتشناختی نشان داد که بین سن و فرسودگی تحصیلی

نبود و تفاوت موجود را میتوان به علت تفاوت در محل انجام

رابطه معنیداری وجود ندارد .نتایج مطالعه  Duránو همکاران

پژوهش نسبت داد.

حاکی از آن بود که رابطهای بین سن و فرسودگی تحصیلی

در مطالعه حاضر بین عالقه به رشته تحصیلی و فرسودگی

وجود نداشت ( .)04با توجه به این موضوع که بیشتر

تحصیلی رابطه معنیداری مشاهده شد؛ به طوری که

دانشجویان ( 092نفر از  060نفر) در رده سنی  04-42سال

دانشجویانی که به رشته تحصیلی خود عالقه داشتند ،فرسودگی

قرار داشتند ،نتیجه حاضر قابل انتظار و منطقی میباشد .این امر

تحصیلی کمتری را گزارش نمودند .به طور طبیعی دانشجویی

نیاز به پژوهش در زمینه فرسودگی تحصیلی میان دانشجویان با

که به رشته تحصیلی خود عالقمند است ،نسبت به رشته

پراکندگی سنی بیشتر را میطلبد .در مطالعه حاضر نیز بین

تحصیلی خود بدبین نخواهد بود و با عالقه بیشتری به تحصیل

جنس و فرسودگی تحصیلی ارتباطی مشاهده نشد Durán .و

میپردازد .در نتیجه ،کارامدی بهتری خواهد داشت و کمتر

همکاران در نتایج پژوهش خود بیان کردند که زنان فرسودگی

دچار خستگی تحصیلی میشود .همچنین ،در تحقیق حاضر

بیشتری را نسبت به مردان در زندگی خود تجربه میکنند

بین تعداد واحدهای کارآموزی و ترم تحصیلی با فرسودگی

( ،)04اما  Yangو  Farnدر تحقیق خود به این نتیجه رسیدند

تحصیلی رابطه معکوسی مشاهده شد؛ یعنی دانشجویانی که

که دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دختر سطح باالتری از

واحدهای کارآموزی و ترم تحصیلی بیشتری را گذرانده بودند،

فرسودگی تحصیلی را نشان میدهند ( .)46تناقضات موجود در

فرسودگی تحصیلی کمتری را گزارش نمودند .باال رفتن ترم

مطالعات ذکر شده ،نیاز به پژوهشهای بیشتر در این زمینه را

تحصیلی و گذراندن واحدهای کارآموزی بیشتر ،باعث افزایش

یادآور میشود.

تجربه عملی ،اعتماد به نفس و تفکر انتقادی در دانشجو
میشود و در نتیجه ،عملکرد بهتر و فرسودگی تحصیلی کمتری
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را نشان خواهد داد .شریفیفرد و همکاران در تحقیق خود بیان

انسانی مهمترین رکن آموزش عالی و عامل توسعه ملی

نمودند ،دانشجویان با ورود به ترمهای تحصیلی باالتر،

میباشد و با توجه به اهمیت سالمت روان دانشجویان به ویژه

فرسودگی تحصیلی بیشتری را نشان میدهند و علت آن را

دانشجویان رشته پرستاری که اغلب با مددجویان سر و کار

ورود دانشجویان به عرصه بالین و قرار گرفتن در تماس

دارند و در محیط کاری پراسترسی را خوهند داشت ،باید

مستقیم با بیمار بیان میکند ( )42که با یافتههای مطالعه حاضر

طوری از نظر روحی و روانی آماده شوند تا عالوه بر این که

مغایرت داشت .در توجیه این تفاوت میتوان گفت ،ورود به

بتوانند این نقش را با کفایت و اعتماد بپذیرند ،پیشرفت

عرصه بالین و تخصصی شدن دروس به همان اندازه که

تحصیلی مطلوبی نیز داشته باشند .بنابراین ،یافتههای حاصل از

میتواند باعث افزایش فرسودگی تحصیلی شود ،میتواند

پژوهش حاضر میتواند زمینهای را برای انجام تحقیقات بعدی

کاهنده آن نیز باشد؛ چرا که اگر دانشجو به رشته تحصیلی و

در جهت ارتقای تابآوری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان و

کار بالین عالقمند باشد ،میزان فرسودگی تحصیلی کاهش پیدا

همچنین ،کاهش مشکالت روحی و روانی و فرسودگی

میکند .در واقع ،میتوان گفت میزان فرسودگی تحصیلی با باال

تحصیلی فراهم نماید.

رفتن ترم تحصیلی و واحدهای کارآموزی ،به عالقه فرد
بستگی دارد؛ به گونهای که اگر فرد به رشته خود عالقمند

سپاسگزاری

باشد ،با باال رفتن ترم تحصیلی و تخصصی شدن دروس و

این مقاله حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول

همچنین ،ورود به عرصه بالین ،فرسودگی تحصیلی فرد کاهش

می باشد که با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری

خواهد یافت و بر عکس.

دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شده است .بدینوسیله از

بین وضعیت اقتصادی ،تعداد واحدهای روانپرستاری
گذرانده شده و تحصیالت پدر و مادر ارتباطی وجود نداشت و

معاونت یاد شده و دانشجویان پرستاری که در این پژوهش
شرکت داشته اند ،تقدیر و تشکر به عمل می آید.
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Background & Objective: Nurses experience numerous stressors. Nursing students, despite their
limited experience, are forced to face many stressors and this will cause academic burnout among
them. Resiliency has a key role in the reduction of negative consequences and increasing of
positive consequences of stress, and thus, can impact academic burnout. This study was performed
to determine the relationship between resiliency and academic burnout in nursing students of
Kerman University of Medical Sciences, Iran.
Methods: This descriptive-correlational study was conducted on 161 nursing students.
Demographic characteristics form, the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC), and
Academic Burnout Questionnaire (Breso et al.) were used to collect data. The results were
analyzed using Pearson correlation coefficient, independent t-test, and ANOVA in SPSS software.
P < 0.05 was considered as the significant level.
Results: In this study, 154 (95.7%) participants were 19-24 years old, of whom, 62.7% were
women and 37.3% were men. The mean scores of academic burnout and resiliency were 41.56 ±
8.65 and 66.32 ± 11.57, respectively. The results of Pearson correlation coefficient indicated an
inverse statistical correlation between academic burnout and resiliency (r = -0.26, P = 0.001).
Conclusion: In the present study, a significant relationship was observed between academic
burnout and resiliency among nursing students of Kerman University of Medical Sciences.
Students with higher resiliency reported lower academic burnout.
Key Words: Resiliency, Academic burnout, Nursing student

٭Correspondence: Department of Internal-Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Kerman University of Medical
Sciences, Kerman, Iran
 Tel: (+98) 34 3132 5284
 Fax: (+98) 34 3132 5118
 Email: batool.tirgary@gmail.com

