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 مقاله پژوهشی

  تحصيلي عملکرد و خودکارآمدي با تحصيلي فرسودگي بين ارتباط بررسي
  ۱۳۹۶-۱۳۹۵تحصيلي  سال در شهرکرد پزشکي علوم دانشگاه دانشجويان

  
  *٥فر، شهرام اعتمادي٤ال ابراهيميي، ل٣، ليلي ربيعي٢مجيد شيراني ،١رضا مسعودي

  
  11/04/1401تاریخ پذیرش  08/12/1399تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

يلي، تعهد ، عملکرد و پيشرفت تحصخودکارآمديفرسودگي تحصيلي باعث کاهش فرسودگي تحصيلي دانشجويان اهميت زيادي دارد.  :هدف و زمينهپيش
ارتباط بين طالعه به بررسي ماين . لذا شوديدانشجويان به انجام امور آموزشي، عالقه به ادامه تحصيل و مشارکت علمي پايين در حين تحصيل و بعد از تحصيل م
  فرسودگي تحصيلي با خودکارآمدي و عملکرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد پرداخته شده است.

پزشکي دانشگاه علوم  تفوري و عمل اتاق هوشبري، دانشجويان پزشکي، پرستاري، بين از دانشجو ۸۶۶ تحليلي، تعداد توصيفي مطالعه اين در :روش کارمواد و 
 شدهليتعد پرسشنامه تحصيلي، – دموگرافيک اطالعات ي انتخاب شدند. پرسشنامهاهيسهمغير تصادفي  صورتبه ۹۶-۹۵رکرد در سال تحصيلي پزشکي شه

دل کل نيمسال فرامن و نيز شاخص سنجش عملکرد تحصيلي دانشجويان بر اساس مع فرسودگي تحصيلي برسو و پرسشنامه خودکارآمدي تحصيلي دانشجويان
داري في و تحليلي در سطح معنيآماري توصي يهاو با استفاده از آزمون SPSS21افزار آماري ها با استفاده از نرمدادهشدند.  استفاده هاداده گردآوري رايقبلي ب

  وتحليل قرار گرفت.درصد مورد تجزيه ۵
ي ناکارآمد)، ۹۲/۱۱±۶۱/۳( عالقگي)، بي۱۲/۱۶±۳۸/۶تگي هيجاني ()، خس۲۶/۱۶±۹۲/۰که عملکرد تحصيلي ( دهدياين مطالعه نشان م يهاافتهي :هاافتهي
 و r =-0/92, p<0/001) خودکارآمدي و تحصيلي فرسودگي بين كه . آزمون همبستگي پيرسون نشان دادبودند )۷۴/۱۸± ۲۱/۵( خودکارآمديو  )۶۸/۳±۹۹/۲۱(

کارآمدي و خود کارآمدي نا مؤلفهحال، ارتباط بين داشت. بااين وجود دارمعني و منفي ارتباط (r =-0/87, p<0/001) .تحصيلي عملكرد با تحصيلي فرسودگي بين
  .(r =0/42, p<0/06) .دار نبودمعني

دارند و کمتر دچار  يليتحص فرسودگي برابر در کمتري پذيريآسيب باالتر، خودکارآمدي داراي مطالعه، دانشجويان اين يهاافتهي اساس بر :گيريبحث و نتيجه
  شد. خواهد هاآن تحصيلي عملکرد بهبود سبب دانشجويان بين در متغير تقويت اين . بنابراينشونديمفت تحصيلي ا

 پزشکي، عملکرد تحصيلي، خودکارآمدي تحصيلي، فرسودگي تحصيليعلوم  : دانشجويانهاکليدواژه

  
  ۱۰۱-۹۴ ، ص۱۴۰۱ ارديبهشت، ۱۵۱ درپي، پيدوم، شماره بيستممجله پرستاري و مامايي، دوره 

  
  ۳۸۳۳۳۳۱۲۱۸ :پزشکي شهرکرد، شهرکرد، ايران، تلفن علوم دانشگاه رحمتيه، شهرکرد،: آدرس مکاتبه

Email: sh.etemadifar@yahoo.com 

 
  مقدمه

و کمال  ييت زداي، فردهيجاني يک سندرم خستگي يفرسودگ
که  يخدمات يهاحرفهان يافته است که در ميکاهش  يشخص

که حاصل  دهديم يرو رديگيمانجام  هاآن در انسانيخدمات 
 زمانت ينقش، فشار و محدود گرانباري مانندسندرم استرس مزمن 

                                                             
 رانيشهرکرد، شهرکرد، ا يک، دانشگاه علوم پزشييو ماما يار، دانشکده پرستاري، دانشيپرستار يدکترا ١
 رانيشهرکرد، شهرکرد، ا ي، دانشگاه علوم پزشکيار دانشکده پزشکي، دانشهيوند کليو پ يفوق تخصص اورولوژ ٢
 رانيشهرکرد، شهرکرد، ا يار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي، دانشيبهداشت عموم يدکترا ٣
 رانيشهرکرد، شهرکرد، ا ي، دانشگاه علوم پزشکييو ماما يپرستار، دانشکده يجراح يداخل-يکارشناس ارشد پرستار ٤
 (نويسنده مسئول) رانيشهرکرد، شهرکرد، ا ي، دانشگاه علوم پزشکييو ماما يار، دانشکده پرستاري، استاديپرستار يدکترا ٥

 ف محوله استيف و تکاليانجام دادن وظا يمنابع الزم برا فقدانو 
 يگوناگون تأثيرات توانندمي يعال آموزش مؤسساتو  هادانشگاه). ۱(

باشند و رفتار، نگرش و ان خود داشته يت عملکرد دانشجويفيبر ک
ط ياز مح يناش يد روانيشد يرا در مقابل فشارها هاآناحساسات 

). ۲( گردند هاآن يمنجر به فرسودگ يقرار دهند و گاه ريتأثتحت 
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نسبت  يان احساس خستگيدر دانشجو توانديم يليتحص يفرسودگ
ن نانه آنايو در نگرش بدب کند جاديو مطالعه ا يف درسيبه انجام تکال

 کفايتيبياثر گذارد و احساس  يل و مطالب درسينسبت به تحص
ش يو افزا يليتحص خودکارآمديو  نه کاهش عملکردي، زميليتحص

 ف موجب گردديف و وظايآنان را نسبت به انجام اشتباه تکال نگراني
نسبت  عالقگيبيهمچون  عالئمي يليتحص ي). افراد با فرسودگ۳،۴(

به حضور مستمر در کالس، عدم  لي، عدم تمايبه مطالب درس
مکرر و احساس  يهابتيغ، يکالس يهاتيفعالمشارکت در 

 را تجربه کنند يمطالب درس يريدر فراگ کفايتيبيو  معناييبي
 يريادگيو در  يپزشک يهاگروهان يگر در دانشجويد ياز سو. )۵،۶(

 هاحرفهر يو در حال مرگ، تضاد با سا بدحال بيماران، کار با ينيبال
خاص و  ينيبال يهامهارت، عدم توسعه منظم هابخشن يو مسئول

به  کارکنان ياز سو زيردستين و نگرش يپائ نفساعتمادبهگسترده، 
 يابي، اضطراب و ترس از ارزينيو بال يکار يهاطيمحان در يدانشجو

 يهايابيارزو  يدرس يهابرنامهاز  ي، فشار ناشينيبال کفايتعدمو 
ن گروه از ياسترس باالتر در ا ساززمينهعوامل  ازجملهمتعدد 
 يو فرسودگ يسبب خستگ توانديم تًاينهاان بوده و يدانشجو

 ،انيدانشجو يلين موضوع عملکرد تحصي). ا۷( آنان گردد يليتحص
و  دهديمقرار  ريتأثل تحت يادامه تحص ياق آنان را برايشوق و اشت

ل يبه دل يليتحص يگبر فرسود تأثيرگذارشناخت و کنترل عوامل 
و ادامه  يريادگي انگيزشو  يليشرفت تحصياثرات آن بر بهبود پ

 ي. عوامل و فاکتورهااستبرخوردار  ياديت زيل از اهميتحص
و افت عملکرد  يليتحص يفرسودگ ميزانل يدر تعد توانديم يمختلف
 يليتحص کارآمدين عوامل خود ياز ا يکيباشد،  مؤثرآنان  يليتحص

دن به اهداف در يرس يبرا هاتواناييل باور داشتن به است که شام
 ياز فاکتورها يکي توانديممشخص است و  يلينه تحصيک زمي

 ان باشديدانشجو يليتحص يفرسودگ يمناسب برا کنندهپيشگويي
، يريادگيبه  منديعالقه، يش تعهد شناختيافزا چنينهم). ۵-۷(

 گردديممطالب  يريادگي تواناييو  يليدر امور تحص ياحساس معن
 تيجهت نشان دادن موفق يراه يليتحص عملکرد ي). از طرف۸(

نشان  آموزشيدن به اهداف يدر جهت رس يو ارتقاء آن راه يليتحص
  .)۹است (دادن 

 يپزشک يهاحرفهان و افراد شاغل در يدانشجو آنجائي کهاز و 
، دباشنيم بيمارانات يو ح يم با سالمتيک و مستقيدر ارتباط نزد

جاد يو عواقب ا تأثيرگذار يفاکتورها يعدم شناخت و کنترل کاف
اثرات ناگوار  توانديمان ين گروه از دانشجويدر ا يليتحص يفرسودگ

داشته باشد،  بيمارانو مراقبت  درمان، بر سالمت ناپذيريجبرانو 
ان ين گروه از دانشجويا آموزشدر  پژوهشگرانلذا با توجه به تجارب 

 يکه برو اندکيمطالعات  به دليلو  ينيبال يهاطيحمدر  خصوصًا
 به دليلن منظر انجام شده است و يان از اين گروه از دانشجويا

 ين فرسودگيارتباط ب يت موضوع مطالعه حاضر به بررسياهم
ان دانشگاه يدانشجو يليو عملکرد تحص کارآمديبا خود  يليتحص

 شهرکرد پرداخته است. يعلوم پزشک
  

  کارروش مواد و 
 يبر رو و است يهمبستگ يفيتوصک مطالعه ين پژوهش يا

در  ۱۳۹۵-۱۳۹۶ل در سال يان مشغول به تحصيدانشجو يهيکل
شهرکرد در مقاطع و  يتابعه دانشگاه علوم پزشک يهادانشکده

و  ي، پرستاردندانپزشکي، يپزشک يهادانشکدهمختلف  يهارشته
که حداقل  يراپزشکيبروجن، بهداشت و پ يشهرکرد، پرستار ييماما

. با استفاده از انجام شده است باشند گذراندهرا  يليمسال تحصين ۲
و با استفاده از فرمول حجم نمونه  ساده يتصادف گيرينمونهروش 
و در طول  يکتب نامهرضايتان پس از اخذ ينفر از دانشجو ۸۶۶تعداد 

ه ا عدم عالقه بي انصرافدند، در صورت يماه وارد مطالعه گرد ۴
حذف و  يل ناقص پرسشنامه نمونه انتخابيا تکميشرکت در مطالعه 

خروج شامل نداشتن  يارهايد. معين گرديگزيجا يگرينمونه د
ل ناقص ياز ادامه کار، تکم انصرافا يت در هر مرحله از مطالعه و يرضا

ل حداقل يورود شامل: اشتغال به تحص يارهاي. معاست هاپرسشنامه
و عدم ابتال به ت به شرکت در مطالعه يو رضا مسال و عالقهين ۲در 

 يفرسودگ يبررس ين مطالعه براي. در ااست ياختالالت روان
برسو و جهت  يليتحص يفرسودگ شدهليتعداز پرسشنامه  يليتحص
از پرسشنامه  اون و فرامن يليتحص خودکارآمدي يبررس

د و شاخص سنجش يان استفاده گرديدانشجو يليتحص خودکارآمدي
ان يدانشجو يمسال قبليآنان بر اساس معدل کل ن يليرد تحصعملک

است که با روش  سؤال ۱۵ برسو شاملرسشنامه پ. باشديم
اوقات،  يکم، گاه نسبتًا، ندرتبه يليهرگز، خ(کرت يل بنديدرجه
 يشده است. خستگ بنديدرجهشه) يشتر اوقات، همياد، بيز نسبتًا
 ناکارآمدي) و سؤال ۴( يليتحص عالقگيبي)، سؤال ۵( يليتحص
به خرده  مربوط ۱۳، ۱۰، ۷، ۴، ۱ يهاسؤال) دارد. سؤال ۶( يليتحص

مربوط به خرده  ۱۴و  ۱۱، ۵، ۲ يهاسؤال، هيجاني ياس خستگيمق
مربوط  ۱۵و  ۱۲، ۹، ۸، ۶، ۳ يهاسؤالو  عالقگي)بي( ينياس بدبيمق

نکه ياهستند، که البته با توجه به  يدرس ناکارآمدياس يبه خرده مق
اس يخرده مق يجمالت مثبت) برا ينعي يدرس کارآمدياس ياز مق

وارونه  صورتبهاس ين خرده مقيا يهاسؤالر استفاده شد، ياخ
ب يپرسشنامه را سازندگان آن به ترت يياي. پاشونديم گذارينمره

محاسبه  يليتحص يطه فرسودگيسه ح يبرا ۷۵/۰و  ۸۲/۰و  ۷/۰
  .)۸( اندکرده

 يان اون و فرامن دارايدانشجو يليتحص کارآمديخودپرسشنامه 
اد) و يز يليکم تا خ يلي(خ ايدرجهپنجکرت ياس ليمق با سؤال ۳۲

ن نمره حد متوسط ييحد پا. است ۵تا  ۱ن يب يارزش يهر ماده دارا
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و  ييروا. باشديم ۱۶۰-۸۰-۳۲ به ترتيب نمرات ينمرات حد باال
قرار  يموردبررس )۱۳۹۴در پژوهش (سعادت و همکاران،  ييايپا

 دست به ۷۰/۰ يکرونباخ باال يپرسشنامه از روش آلفا ييايپا گرفت
  ).۱۰( است آمده
به  IR.SKUMS.REC.1396.73ن پژوهش با کد اخالق يا

با  هادادهد.. يشهرکرد رس يته اخالق دانشگاه علوم پزشکيکم دييتأ
 آماري ياهآزمونو با استفاده از  spss آماري افزارنرماستفاده از 

 ليتحل هيتجز مورد ٪۰۵ داريمعنيون و در سطح يون و رگرسيرسيپ
 .گرفت قرار

  
  هاافتهي

ارد نفر نمونه و ۸۶۶که از  دهديمن مطالعه نشان يا يهاافتهي
 ننفر ز ۶۹۵) و درصد ۲۰( نفر مرد ۱۷۱جنس  ازنظرمطالعه شده 

 ي) در رده سندرصد ۷۱( نفر ۶۰۷ يسن ازنظر) بودند، درصد ۸۰(
سال بودند.  ۲۱-۲۵ ي) در رده سندرصد ۲۹نفر ( ۲۵۹و  ۲۰-۱۸

 ۱۸( نفر ۱۵۵و  ي) خوابگاهدرصد ۸۲( نفر ۷۱۱محل سکونت  ازنظر
  بودند. ير خوابگاهي) غدرصد

عملکرد ، )۲۸/۵۰± ۹۷/۶تحصيلي ( ين فرسودگيانگيم
)، ۱۲/۱۶±۳۸/۶( هيجاني ي)، خستگ۱۶/ ۲۶±۰۹۲(/ يليتحص

و  )۹۹/۲۱±۶۸/۳ناکارآمدي ( )،۹۲/۱۱±۶۱/۳( عالقگيبي
رسون يپ ي، بودند و آزمون همبستگ)۷۴/۱۸± ۲۱/۵خودکارآمدي (

ارتباط منفي  خودکارآمدينشان داد كه بين فرسودگي تحصيلي و 
  (r =-0/92, p<0/001) .وجود داشت. دارمعنيو 

 هيجانيفرسودگي تحصيلي، خستگي  يهامؤلفههمچنين بين 
معکوس وجود دارد  دارمعنيارتباط  خودکارآمديبا  عالقگيبيو 
آن، نمرات  يهامؤلفهبا كاهش نمرات فرسودگي تحصيلي و  يعني

 مؤلفهن يارتباط ب يول .ابدييمدانشجويان افزايش خودکارآمدي 
نبود. همچنين بين فرسودگي  دارمعني کارآمديو خود  ناکارآمدي

 .داشت.وجود  دارمعنيتحصيلي با عملكرد تحصيلي ارتباط منفي و 

(r =-0/87, p<0/001) انحراف و نيانگيم از استفاده با ابتدا در 

 از استفاده با سپس و پژوهش از حاصل هايدادهف يتوص به اريمع

 هاميانگين سهيمقا آزمون نيهمچن و رهيمتغ چند رسون ويپ آزمون

تعداد  .مياپرداخته رهايمتغ نيب يو همبستگ ارتباط مطالعه به
ک يبه تفک هاآزمودنينفر بود که بر اساس تعداد  ۸۶۶ان يدانشجو

  .ر مطرح شده استيرشته در جداول ز
  

  مشخصات دموگرافيک): ۱جدول (

  دانشکده پزشکي

  فراواني  تعداد  متغير

  سن
۱۸-۲۰  ۱۲۵  ۶۷%  
۲۱-۲۵  ۶۳  ۳۳%  

  جنس
  %۶۵  ۱۲۳  زن
  %۳۵  ۶۵  مرد

  محل سکونت
  %۸۰  ۱۵۲  خوابگاه دانشجويي

  %۲۰ ۳۶  ينهمراه والد

  دانشکده پرستاري و مامايي

  سن
۱۸-۲۰  ۱۴۴  ۷۸%  
۲۱-۲۵  ۳۹  ۲۱%  

  جنس
  %۸۳  ۱۵۳  زن
  %۱۷  ۳۰  مرد

  محل سکونت
  %۸۱  ۱۴۹  خوابگاه دانشجويي

  %۱۹ ۳۴  همراه والدين

  دانشکده پرستاري بروجن

  سن
۱۸-۲۰  ۱۱۱  ۷۴%  
۲۱-۲۵  ۳۹  ۲۶%  

  جنس
  %۸۸  ۱۳۳  زن
  %۱۲  ۱۷  مرد

  نتمحل سکو
  %۷۸  ۱۲۱  خوابگاه دانشجويي

  %۲۲  ۲۹  همراه والدين
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  دانشکده پيراپزشکي

  سن
۱۸-۲۰  ۱۲۲  ۶۸%  
۲۱-۲۵  ۵۶  ۳۱%  

  جنس
  %۷۳  ۱۳۱  زن
  %۲۷  ۴۷  مرد

  محل سکونت
  %۸۹  ۱۵۹  خوابگاه دانشجويي

  %۱۱  ۱۹  همراه والدين

  دانشکده بهداشت

  سن
۱۸-۲۰  ۱۰۵  ۶۳%  
۲۱-۲۵  ۶۲  ۳۷%  

  جنس
  %۹۲  ۱۵۵  زن
  %۸  ۱۲  مرد

  محل سکونت
  %۷۷  ۱۳۰  خوابگاه دانشجويي

  %۲۳  ۳۷  همراه والدين
  
 در يليو عملکرد تحص خودکارآمدي، ناکارآمدي، عالقگيبيو  يليتحص يفرسودگ هايمقياس خرده و هااسيمق استاندارد انحراف و نيانگيم

  برخوردارند. يخوب يكندگپرا از هانمره كه است نيا دهندهنشانو  شده آورده ۲ جدول
  

  تحصيلي و عملكرد خودکارآمدي آن، هايو مؤلفه تحصيلي فرسودگي نمرات معيار انحراف و ميانگين ):۲جدول (
  انحراف معيار  ميانگين  متغيرهاي پژوهش

  ۹۷/۶  ۲۸/۵۰  فرسودگي تحصيلي
  ۳۸/۶  ۱۲/۱۶  خستگي هيجاني

  ۶۱/۳  ۹۲/۱۱  عالقگيبي
  ۶۸/۳  ۹۹/۲۱  ناکارآمدي

  ۲۱/۵  ۷۴/۱۸  دکارآمديخو
  ۹۲/۰  ۲۶/۱۶  عملکرد تحصيلي

  
  و عملكرد تحصيلي خودکارآمديهاي آن با ماتريس ضرايب همبستگي بين فرسودگي تحصيلي و مؤلفه :)۳( جدول
  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱ پژوهش متغيرهاي

            ۱ تحصيلي فرسودگي
          ۱  ۸۸/۰ هيجاني خستگي

        ۱ ۸۲/۰  ۹۷/۰ عالقگيبي
      ۱  ۴۱/۰  ۸۸/۰  ۵۹/۰ ناکارآمدي

    ۱  - ۴۸/۰  - ۰۸/۰  - ۹۵/۰  - ۹۲/۰ خودکارآمدي
  ۱  - ۷۵/۰  - ۰۹/۰  - ۴۹/۰  - ۷۳/۰  - ۷۱/۰ تحصيلي عملکرد

  
  هاي فرسودگي تحصيليمؤلفه بينپيش يرهايبر اساس متغ خودکارآمدير مالک يمتغ چندگانهرگرسيون خطي  تحليل :)۴( جدول

 R2 F Sig Beta Sig  بينمتغير پيش  گام

 >۰۰۱/۰  - ۳۸/۰  >۰۰۱/۰  ۹۹/۰  ۳۱/۰  هيجاني خستگي  اول

 >۰۰۱/۰  - ۳۶/۰  >۰۰۱/۰  ۶۹/۰  ۲۹/۰ هيجاني خستگي  دوم
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 >۰۰۱/۰  - ۱۹/۰ عالقگيبي

 >۰۰۱/۰  - ۳۵/۰  >۰۰۱/۰  ۶۸/۰  ۳۰/۰ هيجاني خستگي  سوم

 >۰۰۱/۰  - ۱۷/۰ عالقگيبي

  >۰۰۱/۰  - ۱۳/۰ ناکارآمدي
  
  
 فرسودگي يهامؤلفه روي از خودکارآمدي ينبيپيش منظوربه

 گامبهگام به روش چندگانه خطي رگرسيون تحليل از تحصيلي

  .است شده ارائه ۳شماره  جدول در آن نتايج كه گرديد استفاده
 از خودکارآمدي يبينپيش مدل دهندهنشان ۴ شماره جدول

تحليل  طريق از كه است تحصيلي فرسودگي هايمؤلفه روي
 در و گرفته است انجام گامبهگام روش به چندگانه خطي ونرگرسي

 در هيجاني مؤلفه خستگي ل او گام در كه دهدمي نشان هايافته آن

 نمرات واريانس درصد از ۳۱ تنهاييبه كه ماندهباقي تحليل

 دوم گام در (R2=0/31, p<0/001) .کنديم تبيين را خودکارآمدي

 كه اندماندهيباق تحليل در عالقگيبي و هيجاني خستگي هايمؤلفه

-مي نييتب را خودکارآمدي نمرات واريانس درصد از ۹ مؤلفه دو اين
خستگي  هايمؤلفه سوم گام در (R2=0/31, p<0/001) .كنند

 اين سه كه اندماندهباقي تحليل در ناكارآمدي و عالقگيبي ،هيجاني

  كنندمي بيينرا ت خودکارآمدي نمرات واريانس از درصد ۳۰ مؤلفه
). (R2=0/31, p<0/001.  

 
  يلير مالک عملکرد تحصيمتغ چندگانهتحليل رگرسيون خطي  :)۵(جدول 

  
 هاي فرسودگي تحصيليمؤلفه بينپيش يرهايبر اساس متغ

 هايمؤلفه روي از تحصيلي عملكرد بينيپيش مدل بيانگر نتايج

 رگرسيون خطي تحليل طريق از كه است تحصيلي فرسودگي

 كه داد ها نشانيافته و است گرفته انجام گامبهگام روش به چندگانه

 تنها تحصيلي فرسودگي يهامؤلفه واردکردن از بعد اول گام در

توانست  فهمؤل اين كه ماندهباقيتحليل  در هيجاني خستگي مؤلفه
 .كند ( يبينپيش را تحصيلي نمرات عملكرد واريانس از درصد ۳

(R2=0/31, p<0/001 يعني  فرسودگي تحصيلي هايمؤلفه ساير
 يبينپيش توان و اندشده خارج تحليل از ناكارآمدي و عالقگيبي

  .نداشتند را تحصيلي عملكرد معنادار
 

  گيرينتيجهبحث و 
كه بين فرسودگي تحصيلي  دهديمن مطالعه نشان يا يهاافتهي

 ,r =-0/92) .وجود داشت دارمعنيارتباط منفي و  خودکارآمديو 

p<0/001)  فرسودگي تحصيلي، خستگي  يهامؤلفههمچنين بين
معکوس وجود  دارمعنيارتباط  خودکارآمديبا  عالقگيبيو  هيجاني

آن،  يهالفهمؤبا كاهش نمرات فرسودگي تحصيلي و  يعنيدارد 
ن يارتباط ب يول .ابدييمافزايش  دانشجويان خودکارآمدينمرات 

نبود. همچنين بين  دارمعني کارآمديو خود  ناکارآمدي مؤلفه
 دارمعنيفرسودگي تحصيلي با عملكرد تحصيلي ارتباط منفي و 

ن مطالعه نشان يا يهاافتهي (r =-0/87, p<0/001) .وجود داشت.

نسبت به  يجاد خستگيبا ا توانديم يليتحص يکه فرسودگ دهديم
ل، سبب ينانه نسبت به تحصيبدب يهانگرش، يف درسيانجام تکال

و افت عملکرد  خودکارآمديو کاهش  يليتحص کفايتيبيبروز 
  .ان گردديدانشجو يليتحص

 يامطالعهفرد و همکاران در  يفيشر يهاافتهين راستا يدر هم
در  يليتحص خودکارآمديبا  يليصتح يتحت عنوان ارتباط فرسودگ

ه خرده يکه کل دهديمنشان  يراپزشکيو پ يان پرستاريدانشجو
ارتباط  يليتحص يبا فرسودگ يليتحص خودکارآمدي يهااسيمق

 خودکارآمدي يان دارايدانشجو وداشت  يمعکوس و معنادار آماري
) ۱۱دارند ( يليتحص يدر برابر فرسودگ يکمتر پذيريآسيبباالتر، 

  .باشديممطالعه حاضر همسو  يهاافتهيبا  که
 ينه که بر روين زميدر هم و همکاران يرحمتج پژوهش ينتا
 يهاپرسشنامهارشد با استفاده از  يان کارشناسيدانشجو

و برسو انجام شده بود نشان داد ارتباط  يعموم خودکارآمدي
وجود  يليتحص يو فرسودگ خودکارآمدين احساس يب معناداري

مشخص نمودند  يامطالعهو همکاران در  يليکائي) م۱۲دارد (
دارد  يو معنادار يرابطه منف يليبا عملکرد تحص يليتحص يفرسودگ

شتر باشد يدر دانشجو ب يليتحص ين معنا که هرچه فرسودگيبه ا
 يهاافتهين يهمچن .)۱۳( خواهد داشت يترفيضع يليعملکرد تحص

 يليتحص ين فرسودگياط بو همکاران با عنوان ارتب يمطالعه چرخاب
 يدانشجو ۲۳۳ يکه بر رو يريادگيت تجارب يفيو ک خودکارآمديو 

 R2 F Sig Beta Sig  بينمتغير پيش  گام

  ۰۲۱/۰  -۰۷۱/۰  ۰۲۱/۰  ۶۳/۱۱  ۰۹/۰  خستگي هيجاني  اول
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و  يعموم خودکارآمدي يهاپرسشنامهنس با استفاده از اسيدوره ل
 يليتحص خودکارآمدين يسشنامه برسو انجام شد نشان دادند که برپ

 داريمعنيارتباط  يليتحص يفرسودگ يهااسيمقو تمام خرده 
  ).۱۴ارد (وجود د
همچون ر مطالعات انجام شده يج سايج مطالعه حاضر با نتاينتا
ن يا يجهينت، باشديمفالح و همکاران هم سو  يمهد يمطالعه

انجام شده است  دندانپزشکي يدانشجو ۱۷۳ يمطالعه که بر رو
ن يانگين ميشتريب يليتحص يفرسودگ يهامؤلفهن يکه بنشان داد 
 عالقگيبين مربوط به يانگين ميترمو ک يدرس ناکارآمديمربوط به 
شرفت يپبا  يليتحص ين فرسودگيج نشان داد که بياست.. نتا

 ناکارآمدين ياما ب .وجود دارد داريمعني يرابطه منف يليتحص
مطالعه ). ۸( مشاهده نشد دارمعنيرابطه  يليشرفت تحصيو پ يدرس

داد در  در سوئد که نشان يپرستار يدانشجو ۱۷۰۲ يرويردمن برو
 يکه در ط يانيل، دانشجويک سال پس از فراغت از تحصي يريگيپ

مسلط بوده  يف شغليکمتر به وظا شونديم يل دچار فرسودگيتحص
ج ينتان ي. همچن)۱۵داشتند ( يل به ترک خدمت باالتريو تما

 يبر رو يليتحص يبر فرسودگ مؤثرکه درباره عوامل  يانگمطالعه 
ان يانجام شد و نشان داد دانشجو يوانتا ياحرفه يان فنيدانشجو

 يليتحص ياز فرسودگ يان دختر سطح باالتريپسر نسبت به دانشجو
ج مطالعه ين راستا نتاي. در همباشديمهمسو  )۱۶( کننديمرا تجربه 

ان نشان يدانشجو يليتحص يفرسودگ در موردز يسالمال و همکاران ن
رابطه  يليتحص يگحاکم بر دانشکده و فرسود ين جو منفيداد که ب

دانشکده با  يت از طرف اعضايوجود دارد و حما يمثبت و معنادار
علت هم سو ) ۱۷( دارد دارمعنيو  يرابطه منف يليتحص يفرسودگ

ان نمود يب گونهاين توانيمحاضر را  يمطالعهج مطالعات با يبودن نتا
شرفت يپ يکننده بينيپيشر يمتغ عنوانبه يليتحص يکه فرسودگ

فا يران ايشرفت فراگيو پ فرايند يادگيريدر  ي، نقش مهميليصتح
شرفت يو ابعاد آن و پ يليتحص ين فرسودگيو همواره ب کنديم

  .وجود دارد دارمعني يمنف يرابطه يليتحص
بر  تأثيرگذارشناخت و توجه به عوامل  رسديم به نظرلذا 
 هانآو کنترل  يليو عملکرد تحص خودکارآمدي، يليتحص يفرسودگ
شرفت ينه بهبود پيزم توانديمبرخوردار بوده و  ياژهيوت ياز اهم
آنجائي . از آوردآنان را فراهم  يريادگي هايانگيزهش يو افزا يليتحص

 يبا سالمت يميک و مستقيارتباط نزد يان گروه پزشکيدانشجو که
اثرات  توانديمدارند، لذا عدم توجه به مسائل فوق  بيمارانات يو ح
داشته  بيماران، مراقبت و سالمت درمانبر  ناپذيريجبرانر و ناگوا

ريز برنامهو  گذارانسياستتوسط  توانديمن مطالعه يج ايباشد، نتا
در رشته  يهاکولوميو کور يدرس يهابرنامه مجريانو  آموزشي آن

بکار گرفته شود تا  به نحوي يان گروه پزشکيمقاطع مختلف دانشجو
ان به نحو يو عملکرد دانشجو يليتحص رآمديخودکاش ينه افزايزم

، افت يليو استرس تحص يجاد خستگيو از ا آمدهمطلوب فراهم 
 يريجلوگ امکانآنان تا حد  يليتحص يفرسودگ تًاينهاو  هاانگيزه
  گردد.
  

  تشکر و قدرداني
با انجام پژوهش  صبورانهپژوهش که  يهانمونه ياز تمام

 يت ماليدانشگاه به خاطر حما يکردند و از معاونت پژوهش يهمکار
 .شوديم قدرداني
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Abstract 
Background & Aim: Academic burnout of the students is of critical important. Academic burnout 
reduces self-efficacy, academic performance and progress, students' commitment to educational 
activities, interest in continuing education, and low academic participation during and after education. 
So, this study was designed to investigate the relationship between academic burnout with self-efficacy 
and academic performance of thestudents of Shahrekord University of Medical Sciences. 
Material & Methods: In this descriptive-analytical study, 866 students were selected by a non-random 
quota sampling method among the students of medicine, nursing, psychiatry, operating room, and 
emergency medicine of Shahrekord University of Medical Sciences in the academic year of 2006-2007. 
Demographic-educational information questionnaire, Berso adjusted academic burnout questionnaire, 
students' academic self-efficacy questionnaire of Faraman, and academic performance measurement 
index of the students based on the total grade point average (GPA) of the previous semester were used 
to collect data. Data were analyzed using SPSS21 statistical software using descriptive and analytical 
statistical tests at a significance level of 5%. 
Results: Findings of this study show that the academic performance was (16.26±0.92), emotional fatigue 
was (16.12±6.38), apathy was (11.92±3.61), inefficiency was (21.99±3.68), and self-efficacy was 
(18.74± 5.21). Pearson correlation test showed that there was a relationship between academic burnout 
with self-efficacy (r= -0.92, p<0.001) and with academic performance (r= 0.87, p<0.001). However, the 
relationship between inefficiency component and self-efficacy was not significant (r= 0.42, p<0.06). 
Conclusion: According to the findings of this study, students with higher self-efficacy are less 
vulnerable to academic burnout and are less likely to suffer from academic failure. So consolidation of 
this variable among medical students will improve their academic performance. 
Keywords: Medical Students, Academic Performance, Academic Self-Efficacy, Academic Burnout 
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