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 خالصه
دانشجویان دانشگاه ممکن است پدیده فرسوودگی را بوه . دوره ی تحصیالت دانشگاهی به واسطه ی حضور عوامل متعدد یک دوره فشار زای روانی است س سابقه و هدف:

 ز تالش را می طلبد و مکانیسم های حمایتی که راهکارهای کنار آمودن موو ر بوا مشوکالت را تسوهیل این دلیل تجربه کنند که شرایط  یادگیری برای آنان سطوح باالیی ا

 .فراهم نمی شود، می کند

نفر از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی بوه روش نمونوه گیوری طبقوه ای تصوادفی توسوط  222از نوع همبستگی تعداد cross-sectional در این مطالعه  مواد و روشها:

 ،t-testآزموون هوای آمواری  وspss1/33نامه استاندارد فرسودگی تحصیلی و سالمت روان مورد بررسی قرار گرفتند. اطالعات بدست آمده با استفاده از نورم افوزار  پرسش

 ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. کای اسکور و

بود. میانگین نمره فرسودگی  21/28±2/33و میانگین نمره سالمت روان  14/92±12/8رسودگی تحصیلی ، میانگین نمره ف46/23±9/3میانگین سنی دانشجویان  یافته ها:

بین نمره فرسودگی  نبود، تحصیلی در دانشجویان دو رشته علوم آزمایشگاهی و بیهوشی نسبت به دو رشته رادیولوژی و اطاق عمل بیشتر بود ولی از نظر آماری معنی دار

 (.>21/2p) دانشجویان ارتباط معنی داری وجود داشت تحصیلی و سالمت روان

شود و با توجه به نتایج بدست آمده میتوان گفت بعضی از رشته های دانشگاهی سر فصل های طوالنی با کتب حجیم دارند که سبب فرسودگی تحصیلی می  نتیجه گیری:

 به این لحاظ می توانند روی سالمت روان تا یر منفی بگذارند.

 .دانشجویان، سالمت روان ،فرسودگی تحصیلی های کلیدی: واژه   

 

                                                           
 مسئول مقاله:نویسنده  *

    214412992114تلفن:  4636811166وشبری، کد پستی : بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پیراپزشکی، گروه اتاق عمل و هآدرس: 
                                                                                                                                                                        E mail: Anesthesia.Th@Gmail.Com 

 مقدمه 
فردیت زدایی و کمال شخصی  فرسودگی یک سندرم خستگی هیجانی،

( به عبارت دیگر فرسودگی حالتی از خستگی ذهنی و 3کاهش یافته است )

فشار و  هیجانی است که حاصل سندرم استرس مزمن مانند گرانباری نقش،

و فقدان منابع الزم برای انجام دادن وظایف و تکالیف محوله محدودیت زمانی 

اکثر تحقیقات انجام شده درباره فرسودگی در موقعیت هایی مانند  (.2) است

معلمان، پرستاران، کارکنان خدمات بهداشتی، مشاوران و روانشناسان  فروشندگان،

ر فرسودگی شغلی د بوده است که با عنوان فرسودگی شغلی معروف است.

درمانی  پرستاران می تواند باعث کاهش در کمیت وکیفیت خدمات بهداشتی و

متغیر فرسودگی به موقعیت ها و بافت های آموزشی  با وجود این،. (1شود )

  گسترش پیدا کرده است که از آن با عنوان فرسودگی تحصیلی نام برده می شود.

 

ی به خاطر تقاضاها و این پدیده در میان دانشجویان دانشگاه به احساس خستگ

داشتن یک حس بدبینانه و بدون عالقه به تکالیف  )خستگی(، الزامات تحصیل

)کارآمدی  و احساس عدم شایستگی به عنوان یک دانشجو )بی عالقگی( درسی

 فرسودگی در دانشجویان می تواند منجر به غیبت بیشتر،. (9) اشاره دارد پایین(

ورد نیاز دوره و درصد باالتر ترک تحصیل در انگیزه کمتر برای انجام کارهای م

 (.1) دانشگاه و مانند آن شود که خود نمونه هایی از اختالالت سالمت روان است

 ایجاد سالمت روانی هدفی است که همه جوامع برای رسیدن به آن تالش 

را قابلیت ارتباط موزون و  سازمان بهداشت جهانی، سالمت روانی می کنند.

گران، تغییر و اصالح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و هماهنگ با دی

دوره ی . (4تمایالت شخصی به طور منطقی، عادالنه و مناسب تعریف می کند )

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ed
ed

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

4 
] 

                               1 / 6

http://mededj.ir/article-1-140-fa.html


 

Biannual J of Med Edu; Education Development Center, Babol Univ of Med Sci, 3(2); Spring, Summer, 2015                                                   74 
Educational Burnout and Mental Health ; T. Khazaei, et al  

 

 

تحصیالت دانشگاهی به واسطه ی حضور عوامل متعددی از جمله دوری از 

ناکامی تحصیلی و... یک دوره ی  سازگاری با محیط های خوابگاهی، خانواده،

تحقیقات صورت گرفته در دانشجویان ایران ضمن ارائه ی  زای روانی است.فشار

یافته های نه چندان خوشایند و قابل قبول در رابطه با وضعیت سالمت روانی 

دانشجویان عوامل فوق الذکر را به عنوان منابع استرس های دوران دانشجویی 

دگی تحصیلی و شیوع با توجه به مطالب گفته شده درباره فرسو. (6) ذکر می کند

میان دانشجویان  اختالالت سالمت روانی از جمله افسردگی و اضطراب در

منابع و انعطاف پذیری در  سرمایه گذاری و توجه به محتوا، دانشگاه های کشور،

یادگیری و نیز شناخت دیگر عوامل مو ر بر سالمت روان و همچنین متغیر های 

ویان می تواند باعث رشد و یادگیری بیشتر مو ر بر بروز فرسودگی تحصیلی دانشج

کاهش بروز فرسودگی تحصیلی و در نتیجه ارتقاء سطح سالمت روان  دانشجویان،

آنان گردد. لذا در این تحقیق به ارزیابی ابعاد فرسودگی تحصیلی و تعیین ارتباط 

 آن با سالمت روان دانشجویان خواهیم پرداخت.

 

 

 مواد و روشها
که با هدف تعیین  قیق مقطعی از نوع همبستگی بودتح این مطالعه یک

ارتباط فرسودگی تحصیلی با سالمت روان دانشحویان دانشکده پیراپزشکی 

جامعه آماری کلیه  انجام گردید. 3142دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 

 دانشجویان مشغول به تحصیل دانشکده پیراپزشکی در چهار رشته ی رادیولوزی،

بودند که به روش نمونه گیری تصادفی  علوم آزمایشگاهی اق عمل واط بیهوشی،

به این صورت که به نسبت تعداد  نفر وارد مطالعه گردیدند،222طبقه ای تعداد 

در هریک از رشته های تحصیلی بر اساس سطح اطمینان  دانشجو در هر جنس و

اده از استف حجم نمونه با 21/2مقدار خطای مطلق  و8/2توان آزمون  و41/2

 فرمول مربوطه تعیین گردید.

 ابزار گرد آوری اطالعات پرسشنامه ی فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران

بود.  سوال( 28)طیفی شامل  و پرسشنامه استاندارد سالمت جهانی (3446)

پرسشنامه فرسودگی شامل سه حیطه ی فرسودگی تحصیلی یعنی خستگی 

ماده دارد و  31تحصیلی می باشد که  بی عالقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی،

درجه ای کامال مخالف تا کامال موافق توسط 1با روش درجه بندی لیکرت 

 بی عالقگی تحصیلی ماده،1خستگی تحصیلی  آزمودنی ها درجه بندی شده است.

پایایی پرسشنامه را سازندگان آن به  ماده دارد. 4ماده و ناکارآمدی تحصیلی  9

برای سه حیطه ی فرسودگی تحصیلی محاسبه کرده اند.  2،62،2،82،2،6ترتیب 

نعامی ضرایب اعتبار این پرسشنامه را از طریق همبسته کردن آن با پرسشنامه ی 

 91/2، 92/2، 18/2 فشارزای دانشجویی به دست آورده است که به ترتیب برابر،

 در حیطه بی عالقگی (.8-32) معناداراست >223/2pمحاسبه شده که در سطح 

بیشتر نشانه بی عالقگی، در حیطه خستگی تحصیلی نمره از  31تحصیلی نمره 

باالتر نشانه  21باالتر نشانه خستگی و در حیطه ناکارآمدی درسی نمره از  22

نشانه فرسودگی  12می باشد که نمره باالتر از  61کل نمره  ناکارآمدی است.

 تحصیلی است.

طرح و به  3464گلدبرگ در سال پرسشنامه استاندارد سالمت جهانی توسط 

عنوان یک ابزار غربالگری برای بررسی میزان اختالالت روانی در گروههای 

سوال می باشد و فرمهای  42فرم اصلی دارای  رفت.گمختلف مورد استفاده قرار 

فرم  سوالی از نسخه ی اصلی اقتباس شده است. 32و12،28کوتاه آن به صورت 

مقیاس 9ملی از نسخه ی اصلی بدست آمده و از سوالی با روش تحلیل عا 28

 Bبرای عالئم جسمی،خرده مقیاس  Aخرده مقیاس  (.4-31) تشکیل شده است

برای اختالل کارکرد اجتماعی و  Cخرده مقیاس  برای اضطراب و بی خوابی،

گزینه می باشد  9هر عبارت دارای  افسردگی شدید است، برای Dخرده مقیاس 

 تعلق می گیرد. 1و حداکثر امتیازبه گزینه)د(  2گزینه ی)الف(  که حداقل امتیاز به

بوده و لذا حداکثر امتیازی که  (1-2-3-2این روش نمره گذاری بصورت لیکرت )

تحقیقات  می باشد. 89ین پرسشنامه بدست آورد ا پاسخ دهنده می تواند از

م شده است و متعددی درباره ی پایایی و روایی این پرسشنامه در داخل کشور انجا

. (32-33-32) (.39-31-34) ضریب پایایی باالیی برای آن بدست آمده است

با استفاده از آزمون های  SPSSاطالعات بدست آمده بعد از ورود به نرم افزار 

 .تجزیه تحلیل گردید،کای اسکوئر و ضریب همبستگی پیرسون  t-testآماری

 

 

 یافته ها
مذکر و  (%1/91) نفر 43طرح  ه دردانشجوی شرکت کنند نفر 222در بین

( %19نفر ) 36مونث بودند،که به ترتیب در رشته ی اتاق عمل  (%1/19) نفر324

نفر  21( مرد و %19نفر ) 26( زن، در رشته علوم آزمایشگاهی %44نفر ) 11مرد

 زن بودند. (%42نفر ) 13 ( مرد و%18نفر ) 34( زن در رشته ی رادیولوژی 94%)

 رشته ی علوم آزمایشگاهی، هر )از بود. 46/23±96/3نشجویان میانگین سنی دا

میانگین نمره (. نفر شرکت کرده بودند 12بیهوشی و اطاق عمل تعداد  رادیولوژی،

بود که باتوجه به نمره های  14/92±12/8ی فرسودگی تحصیلی دانشجویان 

 . (3)جدول  هنجاری در هر سه بعد در دسته ی متوسط قرار داشت

 

 ابعاد آن در دانشجویان مورد مطالعه : وضعیت فرسودگی تحصیلی و3جدول 

 

 وضعیت شدید وضعیت متوسط وضعیت خفیف تعداد ابعاد

 (%22) 92 (%62) 399 (%8) 34 222 خستگی هیجانی

 (%1/22) 91 (%1/44) 314 (%8) 34 222 بی عالقگی

 (%8) 34 (%81) 362 (%6) 39 222 ناکارامدی

 (%4) 38 (%86) 369 (%9) 8 222 فرسودگی تحصیلی

 

که با توجه به نقطه ی  بود 21/28±23/33میانگین نمره ی سالمت عمومی 

 در وضعیت نامطلوب قرار داشتند %1/42 در وضعیت مطلوب و %1/14 برش آن،

ارتباط معنی داری بین فرسودگی تحصیلی با سالمت عمومی . (2)جدول 

مشکالت روانی  زان فرسودگی تحصیلی،یعنی با افزایش می دانشجویان یافت شد،

ین سندرم فرسودگی تحصیلی با نشانگان (. ب>223/2p) هم افزایش پیدا می کرد

اختالل در عملکرد اجتماعی و افسردگی همبستگی  اختالالت جسمانی و اضطراب،

بی  بین سالمت روان و خستگی هیجانی،(. >221/2p) معناداری حاصل گردید

. (1)جدول ( >222/2p) یز همبستگی معناداری دیده شدعالقگی و ناکارامدی ن

بی  )خستگی هیجانی، مقایسه ی میانگین نمره ی فرسودگی تحصیلی در دو بعد

 بر حسب جنس اختالف داشت و از نظر آماری هم معنی دار بود عالقگی(

(21/2p<) .مقایسه ی  اما در بعد ناکارامدی درسی اختالف معنی داری پیدا نشد
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 همکاران و طاهره خزاعی؛ فرسودگی تحصیلی و سالمت روان

 

 رشته 9نمره ی فرسودگی تحصیلی در بعد خستگی هیجانی در بین میانگین 

اختالف داشت و از نظر  بیهوشی و اطاق عمل( رادیولوژی، )علوم آزمایشگاهی،

تست تعقیب توکی این اختالف را بین دو رشته (. >21/2p) آماری معنی دار بود

ی که بطور ی علوم آزمایشگاهی و بیهوشی با رشته ی رادیولوژی نشان داد،

میانگین نمره ی خستگی هیجانی در دو رشته ی علوم آزمایشگاهی و بیهوشی 

  نسبت به سایر رشته ها باالتر بود.

مقایسه ی میانگین نمره ی فرسودگی تحصیلی در دو بعد بی عالقگی و 

ناکارامدی درسی بر حسب رشته ها اختالف داشت ولیکن از نظر آماری معنی دار 

یرسون ارتباط معنی داری بین میانگین سن دانشجویان و ضریب همبستگی پ نبود.

میانگین نمره ی سالمت روان نشان نداد،اما بین میانگین سن دانشجویان و 

 میانگین نمره ی فرسودگی تحصیلی ارتباط معنی داری وجود داشت.

 

 : وضعیت سالمت عمومی و ابعاد آن در دانشجویان مورد مطالعه2جدول 

 

 وضعیت ناطلوب مطلوب وضعیت تعداد ابعاد

 (%1/23) 91 (%1/68) 316 222 سالمت جسمانی

 (%29) 98 (%64) 312 222 اضطراب

 (%64) 318 (%23) 92 222 اختالل در عملکرد اجتماعی

 (%33) 22 (%84) 368 222 فرسودگی

 (%1/42) 323 (%1/14) 64 222 سالمت عمومی

 

 المت عمومی: ضرایب همبستگی فرسودگی تحصیلی با س1جدول 

 

 ابعاد فرسودگی تحصیلی

 ابعاد سالمت عمومی

خستگی 

 هیجانی

بی 

 عالقگی

ناکارامدی 

 درسی

فرسودگی 

 تحصیلی

 .131** .288** .212** .343** سالمت جسمانی

226. 223. 222. 222. 

 133** 223** 249** .224** اضطراب

221. 222. 222. 222. 

اختالل در عملکرد 

 اجتماعی

**382. *348 *392. **232. 

13 . 23. 29. 221. 

 .266** .344** .246** .312* افسردگی

21. 222. 221. 222. 

 .148** .121** .116** -242** سالمت عمومی

 222. 222. 222. 222. 

 

 بحث و نتیجه گیری
مطالعه ی حاضر باهدف بررسی رابطه ی فرسودگی تحصیلی با سالمت 

زشکی انجام گرفت که یافته های مرتبط با سالمت عمومی دانشجویان پیراپ

افراد در وضعیت نامطلوب قرار دارند که نسبت به مطالعه  %1/42عمومی نشان داد 

و  (%1/28) بهروزیان و همکارانش (،%91) همکارانش کاویانی و ای که توسط

 سالمت روان. (31-39-31باالتر بود ) (%11) ابوالقاسم پور و همکارانش

ان پیراپزشکی  به علت های متفاوتی نسبت به سایر دانشجویان بیشتر در دانشجوی

 معرض خطر می باشد که از عمده ترین دالیل آن ماهیت استرس زای این 

مواجه شدن با  علوم آزمایشگاهی( رادیولوژی، اطاق عمل، )بیهوشی، رشته ها

 وضعیت ها و شرایط غیرقابل پیش بینی و کوچک شمردن حرفه اشان ست.

امروزه محققان توصیه می نمایند که در بررسی سالمت روان باید به عوامل 

زیرا ترکیبی از عوامل در این زمینه  سازمانی و هم متغیر های فردی توجه نمود،

از عوامل سازمانی می توان به عواملی همچون رضایت از . (34) دخیل می باشند

 رتباط بین فردی اشاره نمود.رفاهی و ا شرایط خوابگاهی و امنیت شغلی، آموزش،

 با را می توان نام برد. سن و حمایت خانواده و... از متغیرهای فردی مثل جنس،

توجه به باال بودن درصد وضعیت نامطلوب سالمتی عمومی در دانشجویان باید به 

  نقش عوامل درون دانشگاهی مو ر در بروز اختالالت روانی توجه نمود.

یافته های مرتبط با فرسودگی تحصیلی نشان داد که میزان فرسودگی و ابعاد 

فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان دانشگاه  آن در حد متوسط قرار داشت.

داشتن  )خستگی( اشاره به احساس خستگی به خاطر تقاضاها و الزامات تحصیلی

( و احساس عدم )بی عالقگی یک حس بدبینانه و بدون عالقه به تکالیف درسی

میزان فرسودگی . (36)کارامدی پایین( دارد ) شایستگی به عنوان یک دانشجو

مثال در بررسی حیاتی و  تحصیلی در تحقیقات متعدد،متفاوت گزارش شده است،

بوده که از میانگین نمره  22/91همکاران میانگین نمره ی فرسودگی دانشجویان 

اما در یافته های  (1-31) می باشد ی فرسودگی تحصیلی مطالعه ی ما باالتر

مطالعات نعامی و مروزقی فرسودگی تحصیلی در حد متوسط گفته شد که تقریبا با 

محیط  شایدعلتاین تفاوت مقطع تحصیلی،. (38-8) مطالعه ی ما همسو می باشد

متغیرهای فردی و... باشد که در مطالعه حیاتی و مرزوقی دانشجویان  دانشگاهی،

یافته ها همچنین نشان داد که همبستگی معناداری بین  د بوده اند.کارشناسی ارش

در نتیجه هر چه میزان  فرسودگی تحصیلی با سالمت عمومی وجود دارد.

سالمت عمومی بیشتر در معرض خطر قرار  فرسودگی تحصیلی فرد بیشتر باشد،

 می گیرد.

را  مطالعه ای مشابه که ارتباط بین فرسودگی تحصیلی و سالمت عمومی

نشان دهد یافت نگردید اما در مطالعه ی که رابطه ی فرسودگی تحصیلی با 

 خودکارامدی و کیفیت تجارب یادگیری و عدالت آموزشی را بررسی کرده بودند،

در مطالعه ی ما میانگین نمره ی . (34) همبستگی معناداری پیدا شده بود

در دانشجویان دختر خستگی هیجانی و بی عالقگی  فرسودگی تحصیلی در دو بعد:

و پسر اختالف داشت و در بعد ناکارامدی تحصیلی تفاوتی نداشت و این در حالی 

است که در مطالعه ی مرزوقی بین دانشجویان دختر و پسر از نظر میزان 

شاید این تفاوت به دلیل نوع  تفاوت معنی داری وجود نداشت. فرسودگی تحصیلی،

زوقی دانشجویان دانشکده ی علوم بهزیستی دانشجویان باشد که در مطالعه ی مر

و توانبخشی بودند و در مطالعه ی ما دانشجویان پیراپزشکی که بیشتر درگیر 

 ( و جنس مونث روحیه ی لطیف تری دارد.31) کارهای بالینی سخت هستند

مقایسه ی میانگین نمره ی فرسودگی تحصیلی در دانشجویان رشته ی علوم 

ی هیجانی با سایر رشته ها از نظر آماری اختالف معنی آزمایشگاهی در بعد خستگ

داری داشت که شاید به دلیل دروس مشکل و کاراموزی های طوالنی در یک 

)این گروه از دانشجویان ارتباط مستقیم با بیمار  محیط خشک و بی روح باشد.

ی در ارتباط با سن نیز نشان داده شد که جوان ها میزان فرسودگی تحصیل. ندارند(

کمتری دارند که با سایر مطالعات که فرسودگی شغلی را بررسی کرده بودند 

با توجه به نتایج به دست آمده فرسودگی تحصیلی می تواند  .(22) همخوانی دارد
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روی سالمت روان دانشجویان تا یر گذاشته وانان را به افرادی افسرده تبدیل 

ه ها به گونه ای باشد که محتوی نمایید، لذا پیشنهاد می شود برنامه ریزی دانشگا

مطالب درسی و واحد های اجباری و اختیاری در رشته های مختلف به گونه ای 

تدارک دیده شود که باعث جلب توجه دانشجویان شده و از اهمیت کافی برای 

ضمنا استادان باید تا جای  تدریس و کاربرد در زندگی روزمره برخوردار باشد.

السی خود انعطاف پذیر باشند و از اعمال برنامه های ممکن در برنامه های ک

هرچه نحوه ی ارتباط کارمندان و اساتید با  خشک و غیر قابل تغییر، اجتناب کنند.

امکان اینکه دانشجویان دچار  دانشجویان بهتر و صمیمی تر و صریح تر باشد،

نزدیک  ،بنابراین باید این روابط مستحکم تر فرسودگی تحصیلی شوند،کمتر است،

 تر و در راستای ارتقای سطح علمی دانشجویان باشد.

 

 

 تقدیر و تشکر
از دانشجویان شرکت کننده در طرح وسرپرست محترم کمیته تحقیقات 

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند که با همکاری صمیمانه خود انجام این 

 قدردانی می شود. تشکر و پژوهش را میسر نمودند،
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Due to various factors, college education is a stressful period and the students 

may experience educational burnout for different reasons such as demanding high level of endeavor for learning or lack 

of supportive mechanisms for effective coping with the problems. 

METHODS: In this correlation type cross – sectional study, 200 paramedic students were selected through 

randomized stratified sampling with standardized educational burnout and mental health questionnaires. The obtained 

data were analyzed by SPSS software (v: 11.5), T test, Chi square, and correlation statistical tests. 

FINDINGS: Mean age of the students was 21.67±1.4 years, mean educational burnout score 40.56±8.5 and mean 

mental health score 28.03±11.2. Mean educational burnout score in lab technology students and anesthesia students 

were higher in comparison with radiology and operation room students. However, there is no statistically significant 

difference. It was found that there was a statistically significant association between the students' educational burnout 

score and mental health score (p<0.05). 

CONCLUSION: According to the given results, it can be concluded that some fields in the college education can 

cause educational burnout and therefore have negative impact on mental health of the students. 
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