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  مقاله پژوهشي

  يراپزشکيو پ يان پرستارين دانشجويدر ب يليتحص يبا خودکارآمد يليتحص يارتباط فرسودگ
  

  ٦يرضائ ره اشرفي، ن٥ينوروز ي، مهد٤شيد آساي، حم٣ينيحس يمحمدعل، *٢يان نوروزي، ک١فرد يفيفاطمه شر
  

  25/06/1393رش یخ پذیتار 15/04/1393افت یخ دریتار
  

  دهيچک
از فقـدان   يان در مقابل استرس مـزمن ناشـ  ياست که دانشجو يذهن يو خستگ يتيکفا يببر  مؤثراز عوامل  يکي، يليتحص يخودکارآمد و هدف: نهيزم شيپ

انجام  يليتحص يبا خودکارآمد يليتحص ين ارتباط فرسودگييتع يمطالعه بران يلذا ا .دهند يمف محوله از خود نشان يالکف و تيانجام دادن وظا يمنابع الزم برا
  شده است.

 يتصـادف  صـورت  بـه  يت پزشـک ي، اتاق عمل و فوري، هوشبريان پرستارين دانشجويدانشجو از ب ٢٦٤تعداد  يليتحل يفين مطالعه توصيدر ا مواد و روش کار:
اسـتفاده شـد.    هـا  داده يگـردآور  يزاژاکووا برا يليتحص يماسالچ و خودکارآمد يليتحص ي، فرسودگيليتحص –ک يانتخاب شدند. پرسشنامه اطالعات دموگراف

  ت.قرار گرف ليوتحل هيتجزمورد  SPSS 16 يآمار افزار نرمط يک در محيون لجستيو رگرس يفيتوص آمار يها آزمون با ها داده
ان يدانشـجو  درصـد  ١/٢٤ درمجموع) بود و ٥٢/٢٨±٨٤/١٥در مطالعه ( کننده شرکتان يدانشجو يليتحص يار) نمره فرسودگيانحراف مع ±ن (يانگيم :ها افتهي

 درصـد  ٣/٢٤ درمجمـوع ) بـود و  ٤٦/١٧٩±٤٤/٤٧ن مطالعـه ( يـ در ا يليتحصـ  يار) نمره خودکارآمـد يانحراف مع ±ن (يانگين ميهمچن .باال داشتند يفرسودگ
 يبا فرسودگ يليتحص يخودکارآمد يها اسيمق خردهه يک کليون لجستياز رگرس آمده دست به يها افتهيباال داشتند. بر اساس  يليتحص يان خودکارآمديدانشجو

نان به عملکرد در يره وارد شدند تنها ارتباط اطميون چند متغيرها در مدل رگرسيکه متغ يو زمان >P)٠٥/٠داشت ( يمعکوس و معنادار يارتباط آمار يليتحص
  ).=٩٤/٠OR =CI%٨٩/٠95-٩٨/٠( معنادار بود يليتحص ياز کالس با فرسودگخارج 

ت ين تقويبنابرا؛ دارند يليتحص يدر برابر فرسودگ يکمتر يريپذ بيآسباالتر،  يخودکارآمد يان داراين مطالعه، دانشجويافته ايبر اساس  :يريگ جهينتبحث و 
  خواهد شد. ها آن يليرا دارند سبب بهبود عملکرد تحص يليتحص ياز فرسودگ ييکه معموالً سطح باال يراپزشکيو پ يان پرستارين دانشجوير در بين متغيا

   ي، دانشجو، پرستاريليتحص ي، فرسودگيليتحص يخودکارآمد :ها دواژهيکل
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  ران يتهران، ا يو توانبخش يستيدانشگاه علوم بهز يارشد پرستار يکارشناس يدانشجو ١
  سنده مسئول)يران (نوي، ايو توانبخش يستيدانشگاه علوم بهزار، ي، استاديپرستار يدکتر ٢
  رانيتهران، ا يو توانبخش يستيار دانشگاه علوم بهزيدانش ،يت آموزش عاليريمد يدکتر ٣
  رانيقم، ا ي، دانشگاه علوم پزشکيراپزشکي، دانشکده پي، مربيارشد پرستار يکارشناس ٤
  رانيتهران، ا يبهشتد ي، دانشگاه شهيوژيدمياپ يدکتر يدانشجو ٥
  هياروم يدانشگاه علوم پزشک ييو ماما يدانشکده پرستار، ييماما يمرب ٦

  مقدمه 
کفـايتي و خسـتگي ذهنـي کـه دانشـجويان در       يباحساس 

مقابل استرس مزمن ناشي از فقدان منابع الزم براي انجـام دادن  
دهنـد فرسـودگي    يمـ وظايف و تکـاليف محولـه از خـود نشـان     

. فرسودگي تحصيلي در دانشجويان با )۱(شود يمتحصيلي ناميده 
خستگي ناشي از مطالعه، نگـرش بدبينانـه نسـبت بـه مطالعـه و      

. )۲(گـردد  يمـ عنوان يک دانشجو مشخص  کفايتي به يباحساس 

، هـا  بخـش کار بـا بيمـاران در حـال مـرگ، تضـاد بـا مسـئولين        
ي بـاليني  هـا  مهـارت نفس پايين، نياز به توسـعه مـنظم    اعتمادبه

خاص و گسترده، نگرش کارکنان پرستاري نسبت به دانشجويان 
ر، اضطراب و ترس از ارزيابي و عدم کفايـت بـاليني،   در محيط کا

هـاي متعـدد پايـان هـر      يـابي ارزي درسي، ها برنامهفشار ناشي از 
دوره، نياز به مطالعه بيشتر و عدم وجود اوقات فراغـت کـافي در   

 استرس ساز ينهزمبين دانشجويان گروه پرستاري از جمله عوامل 
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 ارتباط فرسودگي تحصيلي با خودکارآمدي تحصيلي در بين دانشجويان پرستاري و پيراپزشکي
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سبب خستگي عـاطفي و   تيدرنهادانشجويان پرستاري بوده و 
جـاد احسـاس   يسـبب ا  يفرسـودگ . )۳(ها خواهد شد فرسودگي آن

زه يـ ان شـده و انگ يدر دانشـجو  يدي، نااميريپذ کيتحر، يدرماندگ
را کاهش خواهـد داد و   يکالس يها تيفعالو مشارکت در  يليتحص
عـالوه بـر اثـرات     .)۴(شود يم يليسبب افت عملکرد تحص تيدرنها

ل يتحص يط که در يانيل، دانشجويدر زمان تحص يفرسودگ يمنف
مسـلط   يف شـغل ينده کمتر به وظايدر آ شوند يم يدچار فرسودگ

کمتـر   يطـه شـغل  يانجـام شـده در ح   يهـا  پـژوهش ج يبوده، از نتا
پـس از اشـتغال    يل به ترک خدمت باالتريو تما کنند يماستفاده 

نشان داد  يليتحص ينه فرسودگي. مرور مطالعات در زم)۶-۵(دارند 
و  مؤثرنــدان يدانشــجو يليتحصــ يبــر فرســودگ يعوامــل متعــدد

در زمـان   يا کاهش فرسودگيش يبر آن باعث افزا ريتأثبا  توانند يم
زان يـ ل ميدر تعـد  توانـد  يمـ کـه   ياز عـوامل  يکـ يل شـوند.  يتحص

اســت  يليتحصــ يارآمــدکباشــد خود مــؤثر، يليتحصــ يفرســودگ
دن يرس يبرا ها ييتواناشامل باور داشتن به  يليتحص يارآمدکخود

 يخودکارآمـد  )۷(هستمشخص  يلينه تحصيزم کيبه اهداف در 
ت يب و وضعيدر افراد از چهار منبع دستاورد عملکردها، تجربه، ترغ

ان يدر دانشـجو  يخودکارآمـد  )۸(شـود  يمـ  يناشـ  يجسم -يروان
 يهـا  تيـ فعالش تعامل، تـالش، مشـارکت داوطلبانـه در    يسبب افزا

در مقابـل   مـؤثرتر  يهـا  ياستراتژ يريکارگ بهو  يريادگيمربوط به 
عملکــرد دانشــجو را بهبــود    تيــدرنهاو  شــود يمــمشــکالت 

و همکـاران در سـال    capryکـه   يا مطالعـه  در. )۹،۱۰(بخشـد  يمـ 
ه انجام دادند مشخص يدانشگاه ترک يدانشجو ۳۵۴ يبر رو ۲۰۱۲

ارتبـاط مثبـت و    يت از زنـدگ يبـا رضـا   يعمـوم  يشد خودکارآمد
 يدار يمعنـ رابطـه معکـوس و    يليتحصـ  يفرسـودگ  بـا  و دار يمعن

ــد انگ و همکــاران Greenن ي. همچنــ)۱۱(داشــت ــنشــان دادن زه ي
نگـرش بـه    کننـده  ييشـگو يپمثبـت   طور بهو خودپنداره  يليتحص

 يمنفـ  طـور  بهف بوده و يمدرسه و مشارکت در کالس و انجام تکال
ن مشـارکت در  يو همچنـ  کنـد  يمـ  ينيب شيپرا بت در مدرسه يغ

 يبـرا  يکننده خـوب  ينيب شيپمثبت  طور بهف يکالس و انجام تکال
بـه   يا مطالعهو همکاران در  يليکائي. م)۱۲(است يليعملکرد تحص

 يليتحص ردکعمل با يليتحص يفرسودگ و خودپنداره ارتباط يبررس
 يعالقگـ  يبل پرداخته و نشان دادند يدختر در اردب آموز دانش ۴۰۰
ـ  شيپ نيتر يقو يليو خودپنداره تحص يليتحص عملکـرد   يهـا  نيب
  . )۴(هستند يليتحص

و  يليتحصـ  ينـه ارتبـاط فرسـودگ   يمطالعات انجام شده در زم
ان رشته يدانشجو ژهيو بهان ين دانشجويدر ب يليتحص يخودکارآمد

ار محـدود اسـت و در مطالعـات انجـام     يبس يراپزشکيو پ يپرستار
 يو خودکارآمـد  يفرسـودگ  يعمـوم  يهـا  فـرم از  عمومـاً ز يشده ن

 يهـا  پرسشـنامه ن مطالعـه بـا اسـتفاده از    يـ ن ايبنابرا شده استفاده

به  يليتحص يو خودکارآمد يليتحص يسنجش فرسودگ ياختصاص
و  يان پرســتارين دانشــجوير در بــيــن دو متغيــارتبــاط ا يبررســ

  قم پرداخته است. يدانشگاه علوم پزشک يراپزشکيپ
  

  ها روشمواد و 
ن ارتبـاط  يـي تع باهـدف که  يليتحل – يفين مطالعه توصيدر ا
 يان پرسـتار يدانشجو يليتحص يبا خودکارآمد يليتحص يفرسودگ

انجـام   ۹۲-۹۳ يليمسـال دوم سـال تحصـ   يقـم در ن  يراپزشکيو پ
 يتصـادف  صورت به يريگ نمونهدانشجو شرکت داشتند.  ۲۶۴گرفت 

ان يست کل دانشجويل يريگ نمونهانجام  يمنظم صورت گرفت. برا
ه، سـپس بـر   يـ ته يت پزشـک يـ ، اتاق عمل، فوري، هوشبريپرستار

ست انتخاب ين لياز ب تصادف به ها نمونه ياساس جدول اعداد تصادف
تحـت   شـده  شـناخته  يپزشـک  روانشدند. نداشتن سابقه اختالالت 
و مـدارک موجـود و اشـتغال بـه      يدرمان بر اساس اظهـارات فـرد  

 يورود به مطالعـه ضـرور   يل پرسشنامه برايل در زمان تکميتحص
ن دانشگاه علـوم  يالزم از مسئول يالعه مجوزهابود. قبل از انجام مط

شرکت در مطالعه  يان برايدانشجو يقم اخذ شد و از تمام يپزشک
 ها دادهنان داده شد که يشان اطميگرفته شد و به ا يت شفاهيرضا

 ي. براشوند يم يآور جمعاستفاده در پژوهش  يبدون نام و فقط برا
 يفرسـودگ  شـده  ليتعـد از پرسشـنامه   يليتحص يفرسودگ يبررس

ــرم   ــالچ ف ــومماس ــتفاده يعم ــده اس ــه  ش ــطک ــوفل توس و  يش
ــهم ــالح ) ۲۰۰۲(ارانشک ــده اص ــودگ ش ــ يو فرس را در  يليتحص

 عبـارت  ۱۵ل کـ . پرسشنامه در)۱( کند يم يريگ اندازهان يدانشجو
(پـنج   يعاطف يخستگ .است ياس فرعيدارد و شامل سه خرده مق

(شش عبارت)  يد (چهار عبارت) و خودکارآمديو ترد کش عبارت)
از  يا درجـه  هفـت کرت يل صورت به ها عبارت همه. شود يمرا شامل 

. البتـه بـا توجـه بـه     شوند يم يگذار نمره) ۶شه (يتا هم ) ۰(هرگز 
 ه درکـ  را يالتکمشـ  ،تـوانم  يم يمؤثر طور بهمثبت بودن عبارات (

کـنم) در   حـل  ديـ آ يمـ  بـه وجـود   لميتحصـ  به مربوط يها تيفعال
معکوس صورت گرفتـه و   صورت به يده نمره، ياس خودکارآمديمق

ن يـ ا ييايـ و پا يـي . رواباشـد  يمـ  ياحسـاس ناکارآمـد   دهنده نشان
ــمق ــال ي ــتم  ۱۳۹۰اس در س ــط رس ــر رو  يتوس ــاران ب  يو همک

خـرده   يکرونبـاخ بـرا   يان زن دانشـگاه اصـفهان بـا آلفـا    يدانشجو
 يو خودکارآمد ۸۴/۰د ي، شک و ترد۸۹/۰ يعاطف ياس خستگيمق

 يسنجش خودکارآمد ي. برا)۱۳(قرار گرفته است دييتأمورد  ۶۷/۰
) ۲۰۰۵و همکاران ( zajakovaاس ين پژوهش از مقيدر ا يليتحص

اسـت و بـا    يليتحصـ  يد پرسشـنامه خودکارآمـد  يـ که نسـخه جد 
ــوگ ــاز مق يريالگ ــي ــاران  Milestones )lent يلياس تحص و همک
و همکــاران  Solbergکــالج ( ي) و فهرســت خودکارآمــد ۱۹۸۶
اس مفهـوم  يـ ن مقيـ . در ا)۱۴(اسـتفاده شـد    افتـه ي توسعه) ۱۹۹۳
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 رضائي ي حسيني، حميد آسايش، مهدي نوروزي، نيره اشرففاطمه شريفي فرد، کيان نوروزي، محمدعل
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بـه  ف مربـوط  يـ تکل ۲۷ق يـ از طر يليتحصـ  يخودکارآمد يباورها
 کننـدگان  مشـارکت اس از يـ ن مقيدر ا شود يم يريگ دانشگاه اندازه

هر  زيآم تيموفقنان خود را در انجام يزان اطميتا م شود يمخواسته 
 يا درجـه  ۱۰اس يـ ک مقيـ بر اسـاس   يف دانشگاهيتکل ۲۷ک از ي
) مشـخص  ۱۰مطمـئن (  کـامالً ) تـا  ۰نـامطمئن (  کـامالً کرت از يل

ــژوهش  ينما ــد در پ ــاzajakova )۲۰۰۵ن ــج تحلي) نت ــاملي  يل ع
ف در يخود در انجـام تکـال   يينان به تواناي، چهار عامل اطميدييتأ

رون از يـ ف بيخود در انجـام تکـال   يينان به توانايکالس درس، اطم
ت کار، خانواده و دانشگاه يريخود در مد ييبه توانا نانياطم کالس،

) بــا عنــوان ۱۳۹۰و همکــاران ( يرا نشــان داد. در پــژوهش شــکر
، يليتحصـ  يخودکارآمـد  يپرسشـنامه باورهـا   يسنج روانمطالعه 

 يليتحصـ  يخودکارآمد يباورها يعامل کل يدرون يب همسانيضر
 ياس براين مقياست که ا شده مشخصو  آمده دست به ۹۴/۰برابر با 

ص يتشـخ  ي. بـرا )۱۵(مناسـب اسـت    يرانـ ياستفاده در مطالعات ا
ک تک يون لجستيرگرس يليتحص يرها با فرسودگين متغيارتباط ب

مطالعـه جهـت    نيـ در ا) انجام شد. ENTERره (مدل يو چند متغ
با اسـتفاده از   يليتحص ير فرسودگيک متغيون لجستيانجام رگرس

 يبند طبقهن ييپا يباال و فرسودگ يبه دو طبقه فرسودگ ۷۵چارک 
 در نظـر  >P ۰۵/۰رهـا  يه متغيـ کل يبرا يدار يمعن. سطح )۱۶(شد

ار ين و انحراف معيانگياز م يکم يها دادهل يگرفته شد. جهت تحل
  و درصد استفاده شد. ياز فراوان يفيک يها دادهل يتحل يو برا

  
  ها افتهي

 در پـژوهش  کننـدگان  شـرکت ار سـن  يـ ن و انحراف معيانگيم
ل يشــان را دختــران تشــکياز ا درصــد ۵/۵۴بــود و  ۵۱/۳±۷۸/۲۱

ان يو اکثـر دانشـجو   متأهـل ان ياز دانشـجو  درصـد  ۵/۲۰ دادند يم
ل بودنـد.  يمشـغول بـه تحصـ    ي) در مقطع کارشناسـ درصد ۳/۸۸(
 درصد ۵/۱۹ن تعداد يان شاغل بوده که از ايدانشجو از درصد ۳/۲۵
(اشـتغال مـرتبط بـا رشـته      يدولتـ  و يخصوصـ  يدرمـان  مراکز در

سـاکن خوابگـاه و    درصد ۱/۲۴ت بودند. ي) مشغول به فعاليليتحص
ان ياز دانشـــجو درصـــد ۵/۲۶بودنـــد.  يخوابگـــاه ريـــغ يمـــابق

سـال دوم،   درصـد  ۸/۳۱ن مطالعـه سـال اول،   يـ در ا کننده شرکت
ل يدر سـال چهـارم تحصـ    درصـد  ۱/۲۰سـوم،   سـال  درصد ۸/۲۱
 درصد ۲۸، يان هوشبريدانشجو ها نمونهاز  درصد ۵/۲۹. کردند يم

 يپرسـتار  درصـد  ۹/۲۳، يت پزشـک يـ فور درصد ۶/۱۸اتاق عمل، 
 ۵۷/۱۶±۳۸/۱ان يار معـدل دانشـجو  يـ انحراف مع ن ويانگيبودند. م

  . بود

  
  در مطالعه کننده شرکتان يدانشجو يليتحص يت فرسودگيوضع): ۱جدول (

  اريانحراف مع  نيانگيم  ريمتغ
  يليتحص ير فرسودگيمتغ يبند طبقه

  نييپا
(%)N  

  متوسط
(%)N  

  باال
(%)N  

  ۷۰)۸/۲۶(  ۱۱۷)۸/۴۴(  ۷۴)۴/۲۸(  ۹۹/۸  ۹۰/۱۱  يليتحص يخستگ
  ۷۶)۲/۲۹(  ۱۱۱)۷/۴۲(  ۷۳)۱/۲۸(  ۲۰/۳  ۱۹/۳  ديشک و ترد

  ۵۶)۶/۲۱(  ۱۳۸)۳/۵۳(  ۶۵)۱/۲۵(  ۹۴/۶  ۴۰/۱۳  ياحساس ناکارآمد
  ۶۱)۱/۲۴(  ۱۲۳)۶/۴۸(  ۶۹)۳/۲۷(  ۸۴/۱۵  ۵۲/۲۸  يليتحص ينمره کل فرسودگ

  

  قم يان دانشگاه علوم پزشکيدانشجو يليتحص يت خودکارآمديوضع): ۲جدول (

  اريانحراف مع  نيانگيم  ريمتغ
  يآموزش يخودکارآمد ريمتغ يبند طبقه

  نييپا
(%)N  

  متوسط
(%)N  

  باال
(%)N  

  ۶۰)۶/۲۳(  ۱۳۰)۲/۵۱(  ۶۴)۲/۲۵(  ۲۷/۱۷  ۵۶/۵۸  نان به عملکرد در کالسياطم
  ۶۳)۸/۲۴(  ۱۲۶)۶/۴۹(  ۶۵)۶/۲۵(  ۰۴/۱۵  ۳۸/۵۴  رون از کالسينان به عملکرد در بياطم
  ۶۲)۲/۲۴(  ۱۲۵)۸/۴۸(  ۶۹)۲۷(  ۱۸/۱۲  ۰۵/۴۰  گران در دانشگاهيتعامل با دنان به ياطم

  ۴۹)۴/۱۹(  ۱۳۵)۴/۵۳(  ۶۹)۳/۲۷(  ۹۹/۷  ۰۷/۲۶  کار، خانواده تيريدر مدنان ياطم
  ۵۶)۳/۲۴(  ۱۱۵)۵۰(  ۵۹)۷/۲۵(  ۴۴/۴۷  ۴۶/۱۷۹  يليتحص ينمره کل خودکارآمد
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  ره)يک (مدل تک متغيون لجستيل رگرسيبر اساس تحل يليتحص يو خودکارآمد يليتحص يارتباط فرسودگ): ۳جدول (

  ريمتغ
  نسبت شانس

OR  
  نانيفاصله اطم

%95 CI 
P-Value 

  ۰۰۰/۰  ۹۳/۰-۹۶/۰  ۹۵/۰  در کالسنان به عملکرد ياطم
  ۰۰۰/۰  ۹۱/۰-۹۶/۰  ۹۴/۰  نان به عملکرد در خارج از کالسياطم

  ۰۰۰/۰  ۹۲/۰-۹۷/۰  ۹۴/۰  گران در دانشگاهيتعامل با د ينان به برقرارياطم
  ۰۰۰/۰  ۸۴/۰-۹۲/۰  ۸۸/۰  در دانشگاهت کار، خانواده يرينان به مدياطم

  
در  کننـده  شـرکت ان يار نمرات دانشـجو ين و انحراف معيانگيم

(نمــره کــل)    يليتحصــ  ياس فرســودگيــ ن مطالعــه در مق يــا
ان درخطـر  ياز دانشجو درصد ۳/۲۷ن يبود. همچن ۸۴/۱۵±۵۲/۲۸

 يليتحصــ يفرســودگ درصــد ۶/۴۸ن و ييپــا يليتحصــ يفرســودگ
بـاال را تجربـه کـرده     يليتحصـ  يفرسـودگ  درصد ۱/۲۴و متوسط 

باال و  يليتحص يان خستگياز دانشجو درصد ۸/۲۶ن يبودند. همچن
 ياحسـاس ناکارآمـد   درصد ۶/۲۱د باال و يشک و ترد درصد ۲/۲۹

  باال داشتند.
در  کننـده  شـرکت ان ينمرات دانشـجو ار ين و انحراف معيانگيم

 ۶/۲۳بود.  ۴۶/۱۷۹±۴۴/۴۷برابر با  يليتحص يخودکارآمداس يمق
 درصـد  ۸/۲۴نان باال به عملکرد در کالس يان اطميدانشجو درصد

نان بـه  ياطم درصد ۲/۲۴رون کالس ينان باال به عملکرد در بياطم
نان باال ياطم درصد ۴/۱۹گران در دانشگاه در حد باال و يتعامل با د

  داشتند. خانواده ت کار،يريدر مد
 نشـان ره يـ ک در مدل تک متغيلجست ونيرگرس ليتحل جينتا

ــا  يليتحصــ يخودکارآمــد يهــا اسيــمقخــرده  يکــه تمــام داد ب
 کـه  يطـور  بـه دارد  يرابطه معکوس و معنـادار  يليتحص يفرسودگ

نان به عملکـرد در کـالس   ياطم اسيک نمره در خرده مقيش يافزا
)۹۶/۰-۹۳/۰ =95%CI   ۹۵/۰= ORبـه   ي) باعث کاهش فرسودگ
اس يـ ک نمـره در خـرده مق  يـ ش يدرصد شده و افـزا  ۰۵/۰زان يم

گـران در دانشـگاه باعـث کـاهش     يتعامل بـا د  ينان به برقرارياطم
  CI%95= ۹۲/۰-۹۷/۰( شـود  يمدرصد  ۰۶/۰زان يبه م يفرسودگ

۹۴/۰= ORنـان بـه   ياطم اسيـ ک نمـره در خـرده مق  يش ي) و افزا
ان يدانشـجو  يليتحص يزان فرسودگيعملکرد در خارج از کالس، م

  = CI%۹۱/۰95-۹۶/۰( دهـد  يمـ درصد کاهش  ۰۶/۰زان يرا به م
۹۴/۰=OR در خـرده ک نمـره  يش يل افزاين تحليدر ا تيدرنها) و 
 ۱۲/۰ت کار، خانواده در دانشگاه، کاهش يرينان به مدياطم اسيمق

ان بـه دنبـال   يدانشـجو  يليتحصـ  يزان فرسـودگ يرا در م يدرصد
  ).CI = ۸۸/۰=OR%95 ۸۴/۰-۹۲/۰داشت (

ره يـ در مـدل چنـد متغ   هـا  اسيـ مقکه خرده  ين زمانيهمچن
ـ    وارد Enter روشون بـه  يرگرس اس يـ ن خـرده مق يشـدند تنهـا ب
 =CI%۸۹/۰95-۹۸/۰نان بـه عملکـرد در خـارج از کـالس (    ياطم

۹۴/۰OR=يادارارتبـاط معکـوس و معنـ    يليتحصـ  ي) با فرسودگ 
، در کـالس نـان بـه عملکـرد    ياس اطميـ وجود داشـت و خـرده مق  

نـان بـه   يگـران در دانشـگاه، اطم  يتعامـل بـا د   ينان به برقرارياطم
 يبـا فرسـودگ   يارتبـاط معنـادار   در دانشگاهت کار، خانواده يريمد

  نداشت. يليتحص
  

  يريگ جهينتبحث و 
بـاال و   يان فرسـودگ يدرصد از دانشجو ۱/۲۴در مطالعه حاضر 

قـرار داشـتند.    ين فرسـودگ ييدر سطح متوسط و پا ها نمونه يمابق
 يخودکارآمـد  يان از سـطح بـاال  يدرصد دانشـجو  ۳/۲۴ن يهمچن

ــا  يليتحصــ يارتبــاط خودکارآمــد يبرخــوردار بودنــد. در بررســ ب
 يارتباط منفـ  يليتحص يمشخص شد فرسودگ يليتحص يفرسودگ

ــا خودکارآمــديــدر کل يو معنــادار داشــت و  يليتحصــ يه ابعــاد ب
 يليتحصــ يعامــل در کــاهش فرســودگ نيتــر مهــممشــخص شــد 

  .باشد يمنان به عملکرد در خارج از کالس ياطم
 ردکعمل در يارآمدکخود يباورها بندورا، نقش هيبر اساس نظر

 آنچـه  هيـ پا بر شتريب افراد اعمال و زهيانگ ه سطحک است نيا انسان

بـه   .اسـت  درسـت  واقعـاً  هک آنچه تا دارد قرار دارند اعتقاد ها آن هک
 در هک ييباورها لهيوس به تواند يم انسان رفتار يچگونگ خاطر نيهم

 واقعـاً  آنچه لهيوس به تا شود ينيب شيپ بهتر دارد شيها ييتوانا مورد

  .)۱۷(است آن دادن انجام به قادر
شـدن بـا    رو روبهجاد احساس آرامش در يباال با ا يرآمدخودکا

و بـرعکس افـراد    کند يمدشوار به فرد کمک  يها تيفعالف و يتکال
 تـر  سخت زيچ همهن ممکن است باور کنند که ييپا يبا خودکارآمد

که به استرس،  يند باورياز پس آن برآ ها آناست که  يزياز آن چ
. شـود  يمـ مشکالت منجر  حل يدر چگونگ يو ناکارآمد يفرسودگ

 اهداف به دنيرس راه در يپافشار ليدل به باال يارآمدکخود با افراد

 يارهـا کراه انتخاب نيچن هم و ستکش مقابل در مناسب نشکوا و
 يارآمـد کنا احسـاس  محولـه،  يدرسـ  فيالکت با مواجهه در مناسب

 ين در معـرض فرسـودگ  يبنـابرا  کننـد  يمـ  را تجربه يمترک يدرس
  .)۱۸(قرار دارند يتر نييپا
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 Aftab ،۲۰۱۱و همکـاران   panج مطالعه حاضر با مطالعه ينتا
ـ     Huang ۲۰۱۰، ۲۰۱۲و همکـاران   ن يهمسـو بـود و نشـان داد ب

و  يارتبـاط منفـ   يليتحصـ  يبـا فرسـودگ   يخودکارآمد يها مؤلفه
 ي، فرسودگيش خودکارآمديبا افزا که ينحو بهوجود دارد  يمعنادار

  . )۲۱-۱۹(ابدي يمکاهش  يليتحص
Huang  ن يمشخص کرد که ب يا مطالعهدر  ۲۰۱۰همکاران و

ـ   يت شغليو رضا يخودکارآمد ن يو تعهد ارتباط مثبت معنـادار و ب
  .)۱۹(وجود دارد يمعنادار يارتباط منف يو فرسودگ يخودکارآمد
Aftab  ــه بررســ ۲۰۱۲ يا مطالعــهو همکــاران در ارتبــاط  يب
 يپزشکان پرداختند و نشان دادند افراد يبا فرسودگ يخودکارآمد

ن دارند در کنتـرل رفتـار و عملکـرد    ييپا يخودکارآمد يکه باورها
  .)۲۱(رترنديپذ بيآسن يريخود دچار مشکل شده و نسبت به سا

ف يدارنـد در مواجهـه بـا تکـال     ييباال يکه خودکارآمد يافراد
 ييو تعهـد بـاال  شده  رو روبهاجتناب از مشکل با آن  يجا بهمشکل 
دن به اهداف خود داشته و شکسـت را بـه تـالش کمتـر و     يدر رس

 داننـد  يمـ  ريپـذ  جبـران و آن را  دهند يممهارت ناقص خود نسبت 
و  يمنـد  عالقـه و  افتـه يبهبود سـرعت  بـه ن پـس از شکسـت   يبنابرا
نـان کامـل بـه    يو با اطم کنند يمدا يف پيبا تکال يشتريب يريدرگ
   .)۲۲(گردند يم يخود کمتر دچار استرس و فرسودگ يها حل راه

Xanthopoulou  ز نشان دادنـد افـراد   ين ۲۰۰۹و همکاران در
و تعهد نسبت به کـار مجـذوب کـار خـود      يش انرژيکارآمد با افزا
نسـبت بـه کـار کمتـر در معـرض خطـر        عالقـه ش يشده و با افـزا 

  . )۲۳(رنديگ يمقرار  يفرسودگ
 اهـداف  انتخاب ،يليتحص يخستگ از يريجلوگ يها راه از يکي

 منجـر  ياهش خسـتگ کـ  و زهيـ انگ رشـد  به هک است زيبرانگ چالش

 کـه  يزيـ برانگ چـالش  اهـداف  بـاال  يارآمـد کخود با افراد .شود يم

 .)۲۴(کنند يم است را انتخاب يشتريب تالش مستلزم
تعامل بـا   ينان به برقرارين پژوهش اطميا يها افتهيبر اساس 

 يدر کـاهش فرسـودگ   مـؤثر عوامل  ازجملهز يگران در دانشگاه نيد
ــ ــت.  يليتحص ــاران در  Riggاس ــهو همک ــد   يا مطالع ــان دادن نش

داشته، در ارتباط با  يشتريب يباال انرژ يان با خودکارآمديدانشجو
گران يش تعامل با ديدارند و با افزا يشتريب يازخودگذشتگگران يد

  .)۱۰(شوند يم يکمتر دچار فرسودگ
Evers  نشان دادند معلمان  ۲۰۰۲در  يا مطالعهو همکاران در
ــرا يشــتريب يآمــادگ يقــو يخودکارآمــد يبــا باورهــا اتخــاذ  يب

 يان خود با باورهايخالق دارند و نسبت به همتا يآموزش يها وهيش
  .)۲۵(هستند يف کمتر مستعد ابتال به فرسودگيضع يخودکارآمد

در افـراد   ژهيو به، يه منابع فرديبا تخل ين کاريسنگ يتقاضاها
و  يف کاريوظا گردد يمتعدد نقش باعث  شتر ويب يها تيمسئولبا 

انجام نگرفته و با از دست رفتن  يدرست به يخانوادگ يها تيمسئول
نقصـان   يو کـار  يمتفـاوت خـانوادگ   يهـا  تيـ بر موقعکنترل فرد 
ــو ا جادشــدهيا يخودکارآمــد ــهيزمن نقصــان ي  يفرســودگ ســاز ن

ت تضـاد  يري. بر اساس شـواهد، افـراد کارآمـد بـا مـد     )۲۶(گردد يم
ـ  جادشدهيا در  يخـانوادگ  يهـا  تيمسـئول و  يات کـار ين ضـرور يب

  .)۲۷(قرار دارند يکمتر يمعرض خطر فرسودگ
از عوامل  يکي ير خودکارآمدين مطالعه، متغيافته ايبر اساس 

و  يان پرستارين دانشجويدر ب يليتحص يفرسودگ کننده ينيب شيپ
 يخودکارآمـد  يان دارايدانشـجو  کـه  يطور به باشد يم يراپزشکيپ

ت يـ ن تقويو بنـابرا  شوند يم يليتحص يباالتر، کمتر دچار فرسودگ
کـه معمـوالً    يراپزشـک يو پ يان پرستاريدانشجو نير در بين متغيا

سـبب بهبـود    کنند يمرا تجربه  يليتحص ياز فرسودگ ييسطح باال
  خواهد شد.  ها آن يليعملکرد تحص

  
  ر و تشکريتقد

دانشگاه علـوم   يآموزشن حوزه معاونت يپژوهشگران از مسئول
در مطالعـه کمـال تشـکر را     کننده شرکتان يقم و دانشجو يپزشک
   دارند.

 ۵۰۰-۲۹۳بـه شـماره ثبــت    نامـه  انيـ پان پـژوهش برگرفتـه از   يـ ا
 يبخشـ  تـوان و  يستيدانشگاه علوم بهز يت ماليکه با حما باشد يم

  تهران انجام گرفته است.
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Abstract 
Background &Aim: Academic self-efficacy is one of the affective factors in incompetency and 
emotional exhaustion that students experience when confronting a chronic stress caused by the lack of 
necessary resources to perform their assigned duties and tasks. Therefore this study was conducted to 
determine the relationship between academic burnout and academic self-efficacy.  
Material & Methods: In this cross-sectional study, 264 undergraduate students in nursing, anesthesia, 
operating room and medical emergencies were randomly selected. Demographic-educational 
information was gathered by using Maslach academic burnout scale, and Zajakova academic self-
efficacy scale. We used descriptive statistics and logistic regression in SPSS 16 statistical software to 
analyze the data.  
Results: The mean (±SD) score of the academic burnout of students participated in the study was 
28.52±15.84, and in overall, 24.1% of students had high level of academic burnout. Also the mean 
(±SD) score of the academic self-efficacy of students was 179.46 ± 47.44 and overall 24.3% of 
students had high level of academic self-efficacy. Based on the results obtained from univariate 
logistic regression, all of academic self-efficacy subscales had significant inverse correlation with 
academic burnout. When these variables were included in the multivariate regression model only 
communicate confidently outside class performance had significant relation with academic burnout 
(OR: 0.94 95%CI: 0.89-0/98). 
Conclusion: Based on our findings, students with higher self-efficacy have less susceptibility for 
academic burnout and thus strengthening the variable among nursing and paramedics’ college students 
that usually have a high level of academic burnout can improve their academic performance. 
Keywords: academic self-efficacy, academic burnout, student, nursing 
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