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چکیده
مقدمه :بررسی عوامل مرتبط با مسائل آموزشی و تعیین پیشامدها و پیامدهای موجود ،منجر به بهبود عملکرد تحصیلی و بهزیستی
دانشجویان میشود .هدف از انجام پژوهش حاضر ،تعیین روابط ساختاری بهزیستی ذهنی ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی با خستگی
هیجانی و نقش میانجی مشغولیت تحصیلی خواهد بود.
روش بررسی :نمونه مورد بررسی این مطالعه ،شامل  310دانشجوی پزشکی ( 142زن و  168مرد) بود که در دامنه سنی  24تا  47سال
قرار داشتند و با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند .شرکتکنندگان به پرسشنامههای بهزیستی ذهنی (رضایت از زندگی،
عاطفه مثبت و منفی) ،مقیاس خستگی هیجانی ،پرسشنامه مشغولیت تحصیلی ،مقیاس خودکارآمدی و پرسشنامه حمایت اجتماعی پاسخ
دادند .برای تحلیل دادهها از روش تحلیل مسیر برای آزمون مدل فرضی استفاده شد.
نتایج :یافتهها نشان داد که خستگی هیجانی بهطور مستقیم بر روی بهزیستی اثر ساختاری دارد .همچنین ،حمایت اجتماعی نیز با
واسطهگری خستگی هیجانی اثر غیر مستقیم بر بهزیستی دارد .بهعالوه ،متغیرهای خودکارآمدی و حمایت اجتماعی بر متغیرهای مشغولیت
تحصیلی و خستگی هیجانی اثر مستقیم دارند .از سوی دیگر ،این دو متغیر با واسطهگری مشغولیت تحصیلی بر خستگی هیجانی اثر غیر
مستقیم نیز دارند.
نتیجهگیری :ارتقاء سطح منابع درونی مثل بهزیستی ،مشغولیت و خودکارآمدی از طریق مداخالت انگیزشی و نیز ایجاد حمایت اجتماعی
دانشجویان باعث میشود تا افراد با انجام تکالیف مطابق با شایستگیهای خود ،نیازهای تحصیلی محیط خود را برآورده سازند بدون اینکه
احساس خستگی هیجانی کنند.
واژههای کلیدی :بهزیستی ذهنی ،خستگی هیجانی ،مشغولیت تحصیلی ،خودکارآمدی ،حمایت اجتماعی
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ثریا حکیمی و همکاران
مقدمه:

پژوهشگران ،خستگی هیجانی را با "احساس بیش از حد

سالهای اخر تحصیل خود ،بهخاطر درگیری با تکالیف درسی که

خالی بودن از منابع هیجانی و فیزیکی" تعریف کردهاند ( .)1در

بهطور مستقیم به بیمارستان مربوط میشوند بـه نوعی شاغل

واقع یک مجموعه رو به رشد از ادبیات پژوهش ،خستگی

محسوب شده و مستعد فرسودگی هستند .ازسوی دیگر،

هیجانی را بعد اصلی مفهومی به نام فرسودگی میدانند که

مطالعات نشان میدهد که دغدغه دانـشجویان پزشکی در مورد

همان تهی شدن از نظر جسمی و روانی است و بر این باورند که

آینده شغلی و رضایت از محیط آموزشی هم از جمله عوامل

خستگی هیجانی نقش محوری در فرآیند فرسودگی ایفا میکند

مؤثر در فرسودگی تحصیلی این گروه از دانشجویان میباشـد

( .)2،3مفهوم فرسودگی به فشار مداوم به دلیل کار کردن با

( .)9دانشجویانی که خستگی را تجربه میکنند ،دچار نوعی

افرادی که از نظر هیجانی ،شما را تحت فشار شدید الزامات و

بدبینی و کاهش انگیزش در رابطه با مطالعاتشان میشوند و

تقاضاها میگذارند مربوط شده است ( .)4پژوهشها نشان

حتی ممکن است احساس بیلیاقتی کنند ( .)10بهعالوه ،تجربه

دادهاند مفهوم فرسودگی به فراتر از محیطهای شغلی گسترش

فارغ التحصیل نشدن به شدت استرسزاست .فشار مقاطع

یافته و جمعیت دانشجویان نیز مستعد ابتال به فرسودگی

تحصیلی ،محدودیتهای زمانی و درخواستهای محیط درونی و

میباشند .امروزه این مفهوم که در شرایط آموزشی و تحصیلی

بیرونی میتواند باعث تشدید استرس دانشجویان شود (.)11

مورد استفاده قرار میگیرد ،در جمعیتهای دانشجویی شامل

به طور مشابه ،دانشجویانی که از نظر هیجانی خسته هستند

سه مرحله است .احساس خستگی که به دلیل الزامات و

ممکن است دچار افزایش غیبت و کاهش انگیزش برای

تقاضاهای تحصیلی است ،وجود حس بدبینی و بیعالقگی

مشارکت در کارهای ضروری مدرسه شوند و سرانجام از دانشگاه

نسبت به مطالب و تکالیف درسی و درنهایت پیشرفت تحصیلی

اخراج شوند .گلد نشان داد که حداقل % 40دانشجویان دوره

ضعیف که باعث کاهش سطح خودکارآمدی شخصی میشود

پزشکی در اتمام دوره شکست میخورند و داده هایی مبنی بر

( .)6 ،5هرچند دانشجویان در موقعیـتهـای آموزشـی،

ترك تحصیل این دانشجویان نیز وجود دارد ( .)12گوستاو و

بـهعنـوان کارمند شغل خاصی ندارنـد ،امـا از دیـدگاه

رادمن ( )13در پژوهش خود ،با مطالعــه بر روی 1702

روانشـناسی ،فعالیـتهـا و تکالیف آموزشی آنها را میتوان

دانــشجوی پرستاری در سوئد ،نـشان دادند کـه در پیگیـری

بهعنوان یک کـار در نظـر گرفـت ( .)6برنامههای آموزشی

یک سال پس از فراغت از تحـصیل ،دانـشجویانی کـه در طی

چالش برانگیز و رقابتی در محیط دانشگاه و برخی بی

تحصیل دچار فرسودگی میشـوند مهارت کمتری در انجام

عـدالتی های ادراك شده دانشجویان از سوی اساتید نیز باعث

وظـایف شغلی شان دارند و تمایـل بیشتری بـه تـرك شغل

افزایش سطح استرس و زمینه ساز ایجاد فرسودگی تحـصیلی

داشتند .در ایران نیز پژوهش شریفی فرد ،نوروزی ،حسینی،

میشوند ( .) 7عالوه بر این ،آموزش و یـادگیری ،خود تجربـهای

آسایش و نوروزی ( )14که بر روی  264دانشجوی پزشکی و

تنشزا است ،بهخصوص در رشتههای گروه پزشکی که ماهیت

پرستاری انجام شده بود ،نشان داد درصد قابل توجهی از

آنها به گونهای است که بهعنوان یکی از پراسترسترین رشتهها

دانشجویان دچار فرسودگی تحـصیلی هستند .در مجموع %24

محسوب میشوند و دانشجویان ایـن رشـتهها عـالوه بـر

دانشجویان فرسودگی باال و  %46فرسودگی تحصیلی در حد

فشارهای آموزش نظری ،تحت تأثیر مسائل دیگری مانند کار

متوسط داشتند و فراوانی نسبی خستگی هیجانی %44/8

کردن در بیمارستان قرار میگیرند ،چرا که در این مکان ،مسئله

بهدست آمد .همچنین دریافتند که با افزایش سنوات تحـصیل،

حیات انسانها مطرح است ( .)8دانشجویان پزشکی به ویژه در

دانـشجویان در خطر باالتر فرسودگی تحصیلی قـرار
مـیگیرنـد.
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یکی از متغیرهایی که بهنظر میرسد تحت تاثیر خستگی
هیجانی باشد ،بهزیستی است .محیطهای آموزشی همانقدر که

پژوهش طولی سالمال آرو و اپادیا ( )18بر روی دانشآموزان نیز
بهدست آمد.

مکانی برای دستیابی به اهداف عالی هستند ،گاهی فراگیران را

از سوی دیگر ،شواهد روزافزونی وجود دارند که نشان

با چالشهایی مواجه میکنند که میتواند بر روی بهزیستی آنها

میدهند خستگی هیجانی بهطور منفی با متغیر دیگری به نام

اثر منفی بگذارد .تجربههایی مانند حجم کاری دانشگاهی زیاد،

مشغولیت تحصیلی نیز رابطه دارد ( .)19مشغولیت ،یک حالت

نگرانیهای مالی ،فشارهای دانشگاهی ،آزمونهای متوالی،

ذهنی مثبت است که بوسیله قدرت و توان ،تعهد و وقف شدن

تکالیف طاقتفرسا و مطالعه سخت منجر به فرسودگی تحصیلی

و مجذوب شدن در تکلیف تعریف میشود ( .)20افرادیکه در

در برخی دانشجویان خواهد شد که این امر به نوبه خود ،منجر

انجام تکالیف خود مشغولیت دارند ،در حقیقت به لحاظ فیزیکی

به کاهش سطح بهزیستی و عملکرد افراد میشود .زیرا

درگیر وظایفشان هستند ،از نظر شناختی بسیار هوشیارند و

فراگیرانی که دچار خستگی و فرسودگی هیجانی هستند به

موکدا با دیگران در ارتباطاند ( .)21پژوهشها حاکی از اینست

احتمال بیشتری دچار افت تحصیلی و حتی ترك تحصیل شوند

که خستگی هیجانی بهویژه با مولفههای مشغولیت یعنی توان،

و همین مساله خود میتواند بستری برای دیگر نتایج منفی

تعهد و مجذوب بودن در تضاد است .شواهد نشان میدهد که

روانی فراهم کند ( .)6نتایج پژوهشها نشان میدهد که ارتباط

مشغولیت و هسته اصلی فرسودگی یعنی خستگی هیجانی

منفی بین خستگی هیجانی و بهزیستی وجود دارد .برای مثال،

بهطور منفی مرتبط هستند ( .)5 ،16 ،22 ،20سالمال آرو و

سوننتاژ ،کوتلر و فریتز ( )15معتقدند که خستگی هیجانی

اپادیا ( )18در مطالعه خود ،حدود  1700دانشآموز سال آخر

بهعنوان هسته اصلی فرسودگی باعث یک آسیب حاد به

دبیرستان را در یک مطالعه طولی  4مقطعی جهت تعیین رابطه

بهزیستی روانی میشود و مطالعه آنان نشان داد که یک

بین متغیرهای خستگی تحصیلی ،مشغولیت و خود کارآمدی

وضعیت کاری و تحصیلی پر استرس ،نه تنها سطح باالیی از

بررسی کردند .نتایج نشان داد که فرسودگی مدرسه بهطور

خستگی هیجانی را موجب میشود ،بلکه همچنین موجب

منفی ،مشغولیت تحصیلی را حتی تا  1سال بعد پیش بینی

"عدم انفصال روانی" از امور مربوطه در اوقات فراغت میشود.

کرد .در مطالعات پیگیری ،مشغولیت همچنین تا  2سال بعد با

این اصطالح در واقع یک حالت ذهنی را بازگو میکند که در

رضایت از زندگی رابطه مستقیم داشت ،این یافتهها نشان

آن افراد ،در اوقات استراحت نیز ،همچنان از نظر ذهنی به کار

میدهد که مشغولیت میتواند پیشایند موثری برای خستگی

خود متصل هستند'' .اتصال روانی" افراطگونه به کار و تحصیل،

هیجانی باشد.

باعث ایجاد استرسورهایی میشود که سطح رضایت را پایین

بهعالوه ،پژوهشهای بسیاری در مورد خستگی از نظریه

میآورد و باعث کاهش بهزیستی روانشناختی در افراد میشود

خودکارآمدی بهره گرفتهاند .زیرا باور پژوهشگران بر ایناست

( .)15مشابه با این یافته ،پژوهش گاروسا ،بالنکو ،کارمونا و

که خودکارآمدی یک منبع شخصی و درونی است که باعث

مورنو ( )16که بر روی  209دانشجوی لیسانس انجام شد نشان

میشود خستگی کاهش پیدا کند و حتی اثربخشی مربوط به

داد جنبههای انگیزشی که باعث پائین رفتن سطح خستگی

کار را هم تعیین میکند ( .)23از همینرو خودکارآمدی باال،

هیجانی دانشآموزان میشود ،بهزیستی آنها را افزایش میدهد

باعث کاهش استرس و افسردگی ناشی از محیطهای تقاضاگر و

و برعکس .پژوهشی دیگر در میان پرستاران نشان داد که

تهدیدکننده میشود و توانایی فرد برای سازگار شدن باالتر

خستگی میتواند موجب افت سطح کیفیت و رضایت از زندگی

میرود ( .)24درواقع خودکارآمدی رابطه منفی و معناداری با

افراد و افزایش عالئم افسردگی شود ( .)17همین نتایج در

خستگی هیجانی دارد ( .)25پژوهشها نشان میدهد که
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خودکارآمدی باال با خستگی هیجانی پائین و کاهش فرسودگی

مشغولیت دانشآموزان شود ،چرا که خودکارآمدی بهعنوان یک

همراه در دانشجویان همراه است ( .)27 ،3 ،26بهعالوه ،مطالعه

منبع برای مشغولیت تحصیلی دانشآموزان عمل میکند .در

سالمال آرو و اپادیا ( )18نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی

پژوهشی دیگر ( )33محققان دریافتند که دانشجویان با

افراد در عین حال که بهطور منفی با خستگی هیجانی مرتبط

خودکارآمدی باالتر ،مشغولیت بیشتری داشتند و خود را بیشتر

است ،رابطه مثبتی با مشغولیت تحصیلی دارد.

وقف تکالیف میکردند .همچنین پژوهشگران متعددی در حال

یکی دیگر از متغیرهای مهم اثرگذار بر خستگی تحصیلی که

مطالعه رابطه بین مشغولیت و حمایت اجتماعی هستند.

در این پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد ،حمایت اجتماعی

کرافورد ،لپاین و ریچ ( )34در نتایج پژوهش خود ،اینگونه

است .حمایت اجتماعی بهعنوان یک منبع محیطی ،بر روی

مطرح میکنند که منابعی مانند حمایت اجتماعی رابطه مثبت

زندگی افراد و به ویژه دانشجویان تاثیر گذار است .یافتهها نیز

مستقیم با مشغولیت افراد دارد .بهنظر میرسد این منابع ،از

قریب به اتفاق نشان میدهند که رابطه منفی بین حمایت

طریق یک فرایند انگیزشی که باعث تحتتاثیر قرار دادن مثبت

اجتماعی و فرسودگی وجود دارد .مطالعات نشان داده است که

افراد میشود ،منجر به افزایش پیامدهای مثبت گردد (.)3

حمایت اجتماعی از همکاران ،افراد خاص ،دوستان و خانواده

با توجه به اینکه دانشجویان در آیندهای نزدیک از مدیران و

ممکن است در کاهش فرسودگی افراد کمک میکند (.)28

برنامه ریزان کشور خواهند بود ،بهزیستی و سالمت روان آنان

همچنین از یافتهها اینطور بر می آید که حمایت اجتماعی

بسیار حائز اهمیت است .این موضوع در رابطه با دانشجویان

مشاوران و روانشناسان نیز تاثیر قابل توجهی بر کاهش

پزشکی که نبض حیات جامعه در دستان آنهاست ،اهمیت

فرسودگی و خستگی هیجانی دانشجویان دارد ( .)27در

مضاعفی خواهد یافت .از طرفی تـأثیر منفی خستگی بر عواملی

پژوهش جاکوبز و داد ( ،)4حمایت از طرف دوستان ،رابطه

مثل عملکرد تحصیلی ،مشغولیت دانشجویان به انجـام امور

معنی دار آماری منفی با فرسودگی در دانشجویان دانشگاه

آموزشـی در دانـشکده ،عالقـه بـه ادامـه تحـصیل و مشارکت

داشت .در مطالعه  )29( Borenکه بر روی  213دانشجوی

علمی پس از فراغت از تحصیل ،از دالیل مهم دیگر برای این

ارشد و دکترا انجام شده بود ،حمایت اجتماعی رابطه منفی

دست پژوهشها به شمار میرود .همچنین با توجه به این نکتـه

معناداری با خستگی هیجانی داشت .یانگ ( )30نیز در پژوهش

کـه مطالعات بسیار اندکی در کشور ما در زمینه خستگی

خود بر روی دانشجویان ،دریافت که حمایت اجتماعی و

هیجانی در دانـشجویان بــهویـژه دانـشجویان رشـته پزشکی

خودکارآمدی با فرسودگی تحصیلی رابطه منفی و معناداری

انجام شده است ،از اینرو این پژوهش گامیاست در جهت

دارد .زیرا حمایت اجتماعی به دانشجویان ،به آنها کمک میکرد

پرکردن شکاف موجود در ادبیات پژوهش ،راجع به خستگی

تا با خستگی هیجانی خود مقابله کنند.

هیجانی دانشجویان پزشکی و عوامل مرتبط با آن ،تا با اقدامات

بر اساس برخی مطالعات ،خودکارآمدی (منابع شخصی) و

مداخلهجویانه به کم کردن یا برطرف نمودن این عومال زمینه

حمایت اجتماعی (منابع محیطی) میتوانند هم بهطور مستقیم

ساز این موضوع ،مبادرت ورزید .لذا ،پژوهش حاضر روابط

بر روی خستگی هیجانی تاثیر بگذارند و هم بهصورت غیر

ساختاری بهزیستی ذهنی ،خودکارآمدی و حمایت اجتماعی با

مستقیم و از طریق مشغولیت اثرگذار باشند ( .)31از طرفی

خستگی هیجانی و مشغولیت تحصیلی را مورد بررسی قرار

مولفان متعددی روابط بین خودکارآمدی و مشغولیت را نیز

میدهد.

مورد مطالعه قرار دادهاند .واسالمپی ،سالمال آرو و نائومی ()32

روش بررسی:

معتقدند که خودکارآمدی ممکن است باعث ارتقاء سطح

طرح مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و از نوع
همبستگی است .جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان علوم
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پزشکی دانشگاه تهران در سال  93-92بود ) .(N=2100نمونه

عاطفه مثبت و منفی:

مورد بررسی این مطالعه ،شامل  310دانشجوی پزشکی (142

این مقیاس توسط واتسون ،کالرك و تیلجن ( )37تهیه و

زن و  168مرد) بود .که در دامنه سنی  24تا  47سال قرار

ارائـه شد .در این پرسشنامه 20 ،مقوله که بیانگر 20احساس

داشتند .از روش نمونه گیری تصادفی خوشهای استفاده شد.

( 10احساس مثبت و  10احساس منفی) است ،در قالب

ابتـدا از بـین ده دانشـکده ایـن دانشگاه ،سه دانشکده

کلمـات مطـرح شـده و نظـر تکمیـل کننـده در مـورد ایـن

(دانشکده های پزشکی ،دنـدانپزشـکی و داروســازی) انتخــاب

احساسات ،در یـک مقیـاس  5درجـه ای )به هیچ وجه  1تا

شــدند .در مرحلــه دوم به طور تصادفی از هر دانشکده 3

بسیار زیاد  )5ارزیابی میشود .اعتبار این مقیاس در

کالس دانشجویان سال سوم و چهارم انتخـاب شدند.

پـژوهشهـای مختلـف تائیـد شـده اسـت .واتسون و همکاران
( )37ضریب آلفای کرونباخ زیر مقیاس عاطفه مثبت را  0/88و

ابزارهای اندازه گیری:

عاطفه منفی را  0/87گزارش کردهاند .ضریب همبستگی درونی

بهزیستی ذهنی .برای اندازهگیری ابعاد مختلف بهزیستی

مؤلفهها و کل مقیاس در پژوهش ابوالقاسمی ( )38بین  0/74تا

ذهنی ،از پرسشنامههای عاطفه مثبت و منفی و رضایت از

 0/94بهدست آمده است .در این پژوهش ،آلفای کرونباخ برای

زندگی استفاده شد.

عاطفه مثبت  0/83و عاطفه منفی  0/89بهدست آمد.

رضایت از زندگی:

خستگی هیجانی:

برای اندازه گیری رضـایت از زندگی بهعنوان مؤلفـه

یک نسخه اصالح شده از پرسشنامه عمومی فرسودگی

شـناختی بهزیسـتی ذهنـی از پرسشنامه پنج سؤالی رضایت از

مسلش ) (MBI-SSتوسط شافلی و همکاران ( )10در نمونه

زندگی ) (SWLSاســتفاده شــد که توسط داینر و همکاران

دانشجویان برای ارزیابی خستگی هیجانی مورد استفاده قرار

( )35طراحی شده است .این آزمون برای اندازه گیری قضاوت

گرفت .در مطالعه حاضر ،خستگی هیجانی توسط خرده مقیاس

کلی فرد از رضایت زندگی بر اساس مقایسه شرایط زندگی با

این پرسشنامه ارزیابی شده است .نسخه هنجار شده این مقیاس

استانداردهای از پیش تعیین شده ،طراحی شده است .از آنجا

در ایران توسط رستمی ،عابدی و شافلی ( )39تهیه شد و در

که افراد مختلف ممکن است ایدههای مختلفی در مود ترکیبات

بررسی روایی عاملی ،هفت آیتم به خستگی هیجانی اختصاص

یک زندگی خوب داشته باشند SWLS ،برای اندازهگیری

پیدا کرد که نشان میدهد دانشآموزان و دانشجویان ،اغلب

رضایت از زندگی کلی افراد طراحی شده است .این مقیاس

چگونه از نظر هیجانی بهخاطر مطالعات درسی خود احساس

جنبه مثبت تجارب فرد را بجای تمرکز بر هیجانهای منفی

خستگی و فرسودگی شدید میکنند .همة سؤالها در یک

اندازه میگیرد و مقیــاس پاسخگویی آن هفت درجهای (کامالً

پیوستار 7درجه ای از هرگز ( )0تا همیشه ( )6نمرهگذاری می

درست است  ،7تا کامالً نادرست است) است .نمره 1باال نشان

شوند .هر چه نمره باالتر باشد ،نشان دهنده احساس خستگی

دهنده رضایت باالتر است .این آزمون توسط بیانی ،محمد

بیشتر افراد است .اعتبار و روایی این مقیاس در سراسر جمعیت

کوچکی و گودرزی ( ) 36به فارسی ترجمه شده است و پایایی

دانشجویی در چند کشور تایید شده است و مشخص شده است

آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/83و با استفاده از روش

که به اندازه کافی برای استفاده از این هدف معتبر است (.)10

بازآزمایی  0/69تعیین شده است .آلفای کرونباخ این آزمون در

آلفای کرونباخ برای خستگی هیجانی در ایران توسط رستمی و

پژوهش حاضر 0/88 ،بهدست آمد.

همکاران ( 0/88 ،)39و با روش بازآزمایی  0/74بهدست آمد.
ضریب آلفای کرونباخ برای این پژوهش 0/88 ،بهدست آمد.
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ثریا حکیمی و همکاران

خودکارآمدی:

با هم دارند ،از یک مقیاس ترکیبی استفاده شود ( .)43از آنجا

خودکارآمدی افراد با  6آیتم از مقیاس خودکارآمدی

که این پرسشنامه در ایران ترجمه و هنجاریابی نشده بود ،طی

حرفهای که برگرفته از پرسشنامه  )10( MBI-SSاست ،ارزیابی

مکاتباتی با پروفسور شافلی ،ابتدا گویههای پرسشنامه توسط

شد .این آیتمها بر روی پیوستار  7درجهای از هرگز ( )0تا

پژوهشگر به فارسی ترجمه و سپس با بهرهگیری از روش

همیشه ( )6اندازهگیری میشود .آلفای کرونباخ برای این

ترجمه معکوس ،متن مورد نظر توسط یک متخصص زبان

مقیاس در پژوهش ریگ و همکاران ( 0/83 )3بهدست آمد.

انگلیسی مجدداً به انگلیسی برگردانده شد .پس از چندین بار

ترجمه و هنجارسازی مقیاس خودکارآمدی نیز یکسان با

تغییر در متن فارسی و سلیس نمودن ترجمه ،در نهایت با

مقیاس خستگی هیجانی توسط رستمی و همکاران ( )39انجام

مقایسه دو متن پرسشنامه ،اصالحات انجام و فرم نهایی تهیه

شد .همهی سؤالها در یک پیوستار 7درجهای از هرگز ( )0تا

گردید .پس از آماده شدن فرم نهایی اعتبار آن در آزمودنیهای

همیشه ( )6نمره گذاری میشوند .هر چه نمره باالتر باشد،

این مطالعه بررسی شد .در مطالعه حاضر ،مقیاس مشغولیت به

نشان دهنده احساس خستگی بیشتر افراد است .آلفای کرونباخ

صورت ترکیبی مورد استفاده قرار گرفت .ضریب آلفا برای این

برای خودکارآمدی در ایران توسط رستمی و همکاران (،)39

مقیاس  0/89بهدست آمد.

 0/84و با روش بازازمایی  0/67بهدست آمد .آلفای کرونباخ در

حمایت اجتماعی:

پژوهش حاضر 0/85 ،بود.
مشغولیت:

مقیاس حمایت اجتماعی ادراك شده  MSPSSبرای
سنجش میزان حمایت اجتماعی دریافت شده توسط دانشجویان

مشغولیت با استفاده از پرسشنامه ) (UWES-Sکه توسط

استفاده شد ( .)44این مقیاس چندبعدی است و متشکل از 12

شافلی و همکاران ( )10تهیه شده بود ،سنجیده شد .این

آیتم است که حمایت اجتماعی از دوستان ،خانواده و افراد دیگر

مقیاس ،فرم اصالح شدهای از نسخه اصلی ان بود که  17آیتم

را ارزیابی میکند .عبارات در یک مقیاس لیکرت  7درجهای

دارد و دارای سه بعد است :توان و انرژی  6آیتم ،خود را وقف

سنجیده میشوند که از ( 1کامال مخالفم) تا ( 7کامال موافقم) را

کاری کردن  5آیتم و جذب کار شدن  6آیتم بود .با اینحال،

شامل میشود .مقیاس دارای قابلیت اطمینان باال است .در

نسخه جدید شامل  14آیتم است ( )10که بر روی یک طیف

مطالعه کانتی-میشل و زیمت ( )45ضریب آلفا برای اندازه

مشابه  7درجهای از هرگز ( )0تا همیشه ( )6اندازه گیری

گیری اعتبار درونی 0/93 ،برای کل آیتمها بهدست آمد .در

میشود .در پژوهش ریگ و همکاران ( ،)3آلفای کرونباخ برای

ایران آلفای کرونباخ خرده مقیاسهای آن توسط رستمی و

توان و انرژی  0/83است ،برای وقف شدن  0/89و برای

همکاران ( )46بین  0/76تا  0/89بهدست آمد .در مطالعه

مجذوب شدن  0/80بود .نمره باالتر نشان دهنده سطوح

حاضر این ضریب  0/89شد.

باالتری از مشغولیت است .نمره ترکیبی از این سه خرده

همکاران ( )46بین  0/76تا  0/89بهدست آمد .در مطالعه

مقیاس است که برای نشان مفهوم مشغولیت مورد استفاده قرار

حاضر این ضریب  0/89شد.

میگیرد .در یک مطالعه ( ،)40استفاده از نمره کلی و نمرات

روش اجرا و تجزیه و تحلیل دادهها نخست ،هدف طرح برای

جداگانه از سه خرده مقیاس ،مورد مقایسه قرار گرفت و نتایج

دانشجویان بیان شد و رضایت آنان برای شرکت در این پژوهش

نشان داد که بهدلیل همبستگی باال بین این خرده مقیاسها و

اخذ شد .به تمامی شرکتکنندگان ،توضیحات الزم در خصوص

امکان بوجود آمدن همخطی چندگانه ،بهنظر میرسد که نمره

اختیاری بودن شرکت در پژوهش و امکان خروج از آن ،بدون

کل شاخص بهتری برای ارزیابی این متغیر باشد (.)10 ،42 ،41

محدودیت در هر زمانی داده شد .اطالعات دموگرافیک

بهطور مشابه ،توصیه میشود وقتی مقیاسها همبستگی باالیی

دانشجویان از قبیل :سن ،جنس ،وضعیت تاهل ،معدل ،و
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وضعیت اشتغال به تحصیل ،جمعآوری شد .سپس پرسشنامهها

میانگین متغیرهای خودکارآمدی ،حمایت اجتماعی ،بهزیستی

توسط پژوهشگر در اختیار آنان قرار گرفت .متوسط زمان

ذهنی ،مشغولیت تحصیلی و خستگی هیجانی از آمار توصیفی

تکمیل  30دقیقه بود .برای تحلیل دادهها از روش تحلیل مسیر

میانگین ،انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی بین متغیرهای

برای آزمون مدل فرضی استفاده شد .دادهها با نرم افزار

پژوهش استفاده شد (جدول  .)1متغیر بهزیستی ،رابطه مثبت و

 LISREL8/50تحلیل شدند.

معناداری با حمایت اجتماعی ،خود کارآمدی و مشغولیت

این مقاله دارای تاییدیه اخالق در دانشگاه سمنان می باشد.

تحصیلی دارد ،که در این میان ،رابطه با خودکارآمدی قویتر
است .شدت رابطه معنادار بهزیستی با خستگی هیجانی بهطور
معکوس ،اما بیش از سایر متغیرهاست .حمایت اجتماعی

نتایج:
نمونه مورد بررسی را  54درصد مردان و  46درصد را زنان

بیشترین رابطه را با مشغولیت تحصیلی دارد .بهطور مشابهی،

تشکیل میدهند

خودکارآمدی نیز با مشغولیت تحصیلی قوی ترین رابطه را دارد.

همچنین  66/5درصد افراد مجرد و بقیه متاهل بودند و
میانگین پیشرفت تحصیلی انان  16/48بود .برای بررسی
جدول :1آمارههای توصیفی و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
2
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برای آزمون مدل فرضی این مطالعه ،الگوی روابط همبستگی

معنا که تعداد پارامترهای قابل براورد مدل با تعداد واریانس و

بین متغیرها درنظر گرفته شد .نخست کشیدگی و چولگی تک

واریانسهای مشاهده شده دقیقا برابر است ) .(c=pاز اینرو

متغیری و چند متغیری بررسی شد .یافتهها حاکی از آن است

برای بررسی برازندگی مدل فرضی ضرایب مسیر و معناداری

که فرض توزیع نرمال چندمتغیری در دادهها صادق است .به

آنها بررسی شد .بررسی شاخصهای برازش مدل حاکی از آن

این ترتیب ،شاخصهای برازش مدل فرضی بررسی شد .نتایج

است که مدل نهایی ،برازش نسبتاً مطلوبی با دادهها دارد

نشان داد که مدل فرضی یک مدل دقیقاً شناسا است .به این

(جدول .)2
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جدول :2نتیجه شاخصهای آزمون برازندگی مدل نهایی
شاخص

مقدار

نتیجه

X2

5/73

تأیید

df

3

___

X2/df

1/91

تأیید

RMSEA

0/05

تأیید

CI (90%) RMSEA

0/000 -0/122

تأیید

GFI

0/99

تأیید

AGFI

0/96

تأیید

NFI

0/98

تأیید

NNFI

0/97

تأیید

CFI

0/99

تأیید

IFI

0/99

تأیید

در مدل نهایی درحالیکه خستگی هیجانی بر بهزیستی اثر

به طور مشابه ،حمایت اجتماعی نیز که با مشغولیت تحصیلی و

مستقیم دارد ،اما بقیه متغیرها با میانجیگری خستگی هیجانی

خستگی هیجانی رابطه مستقیم دارد ،با واسطهگری مشغولیت

بر روی بهزیستی اثر غیرمستقیم دارد .به این معنا که

تحصیلی ،در ارتباط غیر مستقیم با خستگی هیجانی نیز هست

خودکارآمدی که بهطور مستقیم هم با مشغولیت تحصیلی و هم

(شکل  .)1اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل نیز در جدول 3

با خستگی هیجانی رابطه دارد ،با واسطه گری مشغولیت

گزارش شده است

تحصیلی ،با خستگی هیجانی نیز در ارتباط غیر مستقیم است.
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متریک گزارش شده اند .همه ضرایب مسیر ،در سطح  5درصد

شکل  .1مدل نهایی روابط ساختاری متغیرهای
خودکارامدی و حمایت اجتماعی با بهزیستی ذهنی :نقش

معنادار هستند).

میانجی مشغولیت تحصیلی و خستگی هیجانی (ضرایب مسیر،

تذکر :خودکارامدی ( ،)SEحمایت اجتماعی ( ،)SSمشغولیت
تحصیلی ( ،)ENGخستگی هیجانی ( ،)EEبهزیستی (.)WE

جدول :3اثر مستقیم ،غیر مستقیم و کل خودکارامدی ،حمایت اجتماعی ،مشغولیت تحصیلی و خستگی هیجانی بر بهزیستی ذهنی
اثر

مسیر

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر کل

برونزاد بر درونزاد

خودکارامدی بر مشغولیت تحصیلی

0/54

_

0/54

خودکارامدی بر خستگی هیجانی

-0/25

-0/15

-0/40

خودکارامدی بر بهزیستی

_

0/16

0/16

حمایت اجتماعی بر مشغولیت
تحصیلی

0/18

_

0/18

حمایت اجتماعی بر خستگی
هیجانی

-0/13

-0/05

-0/18

حمایت اجتماعی بر بهزیستی

_

0/07

0/07

مشغولیت تحصیلی بر خستگی
هیجانی

-0/28

_

-0/28

مشغولیت تحصیلی بر بهزیستی

_

0/11

0/11

خستگی هیجانی بر بهزیستی

-0/40

_

-0/40

درونزاد بر درونزاد

ضرایب استاندارد گزارش شده اند*.

بحث:
با توجه به نتایج پژوهش های مختلف ،به نظر میرسد پدیده
خستگی هیجانی در بین دانشجویان پزشکی و پرستاری بیش از

یادگیری آنها ،ضروری باشد .در همین راستا پژوهش حاضر به
نتایج قابل مالحظهای دست یافته است.

بقیه رشته ها است .چرا که به علت ماهیت کار انان که به نوعی

نتایج نشان داد که خستگی هیجانی اثر ساختاری مستقیم

حمایت کردن از دیگران است ،این افراد بیشتر در معرض این

در جهت معکوس با بهزیستی دارد .این یافتهها با پژوهش

خطر قرار دارند .از آنجا که هدف اصلی آموزش ،یادگیری است

گاروسا و همکاران ( )16و سالمال ارو و اپادیا ( )18همسو است.

و با توجه به اینکه یادگیری دانشجویان ،عمدتاً به وسیله

در همین راستا ،مطالعه لی و وانگ ( )48نشان داد که بهزیستی

عملکرد تحصیلیشان سنجیده میشود ،بنابراین شناسایی

و سالمت روان بهعنوان یک شاخص مثبت مهم در تعیین

متغیرهای اثر گذار بر عملکرد تحصیلی فراگیران از اهمیت

کیفیت زندگی است؛ در حالیکه فرسودگی هیجانی یک شاخص

ویژهای برخوردار است .یکی از این متغیرها ،خستگی هیجانی

منفی در زندگی است .بهعالوه ،این دو فاکتور بازتابی از

است که نیومن ( )47آن را بهعنوان یکی از موضوعات مهمی

جنبههای فیزیکی و روانی کیفیت زندگی انسانها است ،پس

میداند که الزم است در محیط دانشگاهی بررسی شود .واضح

میتوان تبیین کرد که در نتیجه خستگی هیجانی ،دانشجویان

است که بررسی و تعیین پیشامدها و پیامدهای خستگی

پشتکار کمتری از خود نشان میدهند و تکالیفشان را بهراحتی

هیجانی دانشجویان ،بهخاطر بهبود پیشرفت تحصیلی و انگیزش

رها میکنند که در نهایت منجر به کسب نتایج تحصیلی بدتری
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میشود .بههمین ترتیب این نتایج میتواند اثری منفی بر روی

استرسهای روانشناختی و سالمت روانشناختی را تعدیل

بهزیستی شخصی آنها بگذارد (.)16

میکند ( .)20در میان دانشجویان ،گروههای اجتماعی دوستان

در یافتهها همچنین نشان داد که مشغولیت تحصیلی اثر

و همدانشگاهیان باعث میشود آنان به یکدیگر اعتماد کنند و

ساختاری مستقیم در جهت معکوس با خستگی هیجانی دارد

بدینوسیله محیط خوشایندی را فراهم کنند تا در مورد

که همسو با نتایج ریگ و همکاران ( ،)3ژانگ و همکاران (،)5

مشکالتشان با هم صحبت کنند .با در نظر گرفتن این موضوع

شافلی و ساالنوا ( )22و سالمال ارو و اپادیا ( )18است .در واقع،

که محیط اجتماعی خود میتواند بهعنوان یک سپر در برابر

دانشآموزانی که درگیری و تعهد بیشتری به مدرسه دارند

بسیاری از آسیبهای محیط به افراد کمک کند ،این امر محرز

نمرات باالتری را کسب میکنند و سازگاری شخصی بهتری به

خواهد بود که خستگی تحصیلی یکی از پیامدهای اجتناب

مدرسه و مسائل فراتر از آن نشان میدهند .در همین حال

ناپذیر عدم وجود حمایت اجتماعی در شرایط دشوار تحصیلی

فردی که خود را متعهد میداند ،به انجام آن تکلیف مشتاق و

خواهد بود.

مفتخر خواهد بود و از آن بهعنوان یک چالش الهام میگیرد.

از سوی دیگر ،متغیر خودکارآمدی اثر مستقیم ،معنادار و

فرد مجذوب ،با شیفتگی وظیفهاش را انجام میدهد ،طوریکه

مثبتی بر مشغولیت تحصیلی داشت که این یافته نیز با نتایج

جدا شدن از آن برایش سخت خواهد بود (.)49

ریگ و همکاران ( ،)3لورنز و همکاران ( )33و اگزانتوپولوس و

بهعالوه ،پژوهش حاضر نشان داد که خودکارآمدی رابطه

همکاران ( ،)31سالمال ارو و اپادیا ( )18همسو است .در

مستقیم ،منفی و معناداری با خستگی هیجانی دارد .نتایج

حقیقت ،هر چقدر باور دانشجویان به خود در توانایی برای انجام

سالمال ارو و اپادیا ( ،)18فایوز و همکاران ( )26و ریگ و

انواع تکالیف تحصیلی باالتر باشد ،بیشتر مجذوب مطالعاتشان

همکاران ( )3همسو با این یافته هستند .بهنظر میرسد منابع

میشوند تا جاییکه احساس پر انرژی بودن و درگیری در تکلیف

شخصی و درونی مانند خودکارآمدی بهخاطر ساختار انگیزشی

میکنند و برایشان سخت است که خود را به آسانی از آن جدا

خود ،در هنگام رویارویی دانشجویان با تکالیف دشوار به آنها

کنند .لذا ،اعتماد داشتن به تواناییها و قابلیتهای خود،

کمک می کند تا با انگیزه و تعهد بیشتری در انجام تکالیف

همانگونه که مانند یک عامل سوق دهنده به سوی مشغولیت در

تالش کنند .زیرا احساس شایستگی ناشی از باورهای

انجام وظایف عمل میکند ،میتواند با واسطه قرار دادن متغیر

خودکارآمدی ،منجر به دستاوردهای موثری در زمینه عملکرد

مشغولیت ،باعث شود که سطح استرس و خستگی ناشی از

تحصیلی میشود ( .)50بههمین ترتیب ،دستاوردهای موفقیت

انجام تکالیف کاهش پیدا کرده و در نهایت منجر به بهبود

آمیز در زمینه تحصیلی قطعا میتواند به کاهش سطح

عملکرد نیز شود.

فرسودگی و خستگی هیجانی کمک کند.

بهعالوه ،حمایت اجتماعی نیز اثر مثبت و معناداری بر

در رابطه با اثر حمایت اجتماعی بر خستگی هیجانی ،نتایج

مشغولیت تحصیلی و اثر غیر مستقیم بر خستگی هیجانی

معلوم کرد که رابطه منفی و معناداری بین این دو متغیر وجود

داشت .این نتیجه با یافتههای ریگ و همکاران ( )3و کرافورد و

دارد .این یافته همسو با نتایج بورن ( ،)29یانگ ( )30و باکر و

همکاران ( )34همسو است که معتقدند پشتیبانی و حمایت

همکاران ( )28است .آشکار است که حمایت اجتماعی بهعنوان

اطرافیان باعث میشود که افراد انگیزه بیشتری پیدا کنند،

منبعی است که افراد را قادر میسازد که با استرسها و نیازهای

احساس توانمند بودن کنند و در نتیجه بیشتر خود را وقف کار

زندگی مقابله کنند ( .)28بهعالوه ،حمایت اجتماعی یک متغیر

کنند .در واقع حضور جوانان در گروههای اجتماعی دوستی و

سازماندهی شده در تحقیقات بسیاری است که روابط بین

خانوادگی بهمثابه یک مانع یا سپر برای جلوگیری از تاثیر
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فرسودگیها و استرسها بر روان افراد ،نقش موثری بازی

نتیجهگیری:

میکند .از سوی دیگر ،با توجه به اینکه قصد ترك تحصیل

پژوهشها همواره به تأثیر رضایت از زندگی و بهزیستی در

بهطور معمول ،نتیجهای از خستگی هیجانی است؛ بنابراین

سازگاری نوجوانان و جوانان تأکید کردهاند .سالمال ارو و اپادیا

مشغولیت به واسطه رابطه بین منابع حمایت اجتماعی و

( )18معتقدند هرگونه سازگاری و یا ناهنجاری در محیط

پیامدهایی مانند قصد به ترك تحصیل بهعنوان یک واسطه گر

تحصیلی در نهایت میتواند به دیگر حوزههای زندگی فرد،

شناخته میشود ( .)20چرا که فردی که با حمایت اطرافیان

گسترش پیدا کند و این یافته ،بسیار مهم است چرا که نشان

خود ،دلگرمی بیشتری برای انجام تکالیف خود می یابد ،تا

میدهد شرایط تحصیلی میتواند نقش حیاتی در پیشگیری

اندازهای مجذوب تکالیف خود میشود که احساس ناکارآمد

عالئم افسردگی و ارتقاء بهزیستی داشته باشد .بهعالوه ،امروزه

خستگی هیجانی را تجربه نمیکند.

محققان ،معلمان و سیاست گذاران بهطور فزایندهای با تمرکز بر

با در نظر گرفتن این موضوع که متغیرهای خودکارآمدی و

روی مفهوم مشغولیت در دانشآموزان و دانشجویان ،از آن

حمایت اجتماعی با واسطه خستگی هیجانی به بهزیستی مرتبط

بهعنوان یک وسیله برای پرداختن به مشکالتی از قبیل

هستند ،میتوان گفت این یافته جزء یافتههای منحصر بهفرد در

خستگی دانشجو ،پیشرفت تحصیلی کم و میزان باالی ترك

این پژوهش می باشد و نشاندهنده این مطلب است که

تحصیل ،استفاده میکنند.

خستگی هیجانی حتی باعث کاهش اثر بخشی متغیرهای

نتایج این پژوهش نیز که نشان میدهد بهزیستی دانشجویان

درونی مانند خودکارآمدی و بیرونی مانند حمایت اجتماعی بر

درگرو مشغولیت و خودکارآمدی بیشتر و فرسودگی کمتر است،

بهزیستی ذهنی دانشجویان میشود.

تلویحات عملی فراوانی دارد .ارتقاء سطح منابع درونی مثل
مشغولیت و خودکارآمدی از طریق مداخالت انگیزشی که باعث

محدویت ها:

شکوفا شدن خصوصیات فردی میشود تا با انجام تکالیف

تفسیر یافتههای پژوهش توجه به برخی از محدودیتها

مطابق با شایستگیهای خود ،نیازهای تحصیلی محیط خود را

ضروری به نظر میرسد .تعیین نمونه از دانشجویان علوم

برآورده سازند بدون اینکه احساس خستگی هیجانی کنند .از

پزشکی دانشگاه تهران ،به جهت برخی تواناییهای شناختی و

طرفی ،معلمان نقش مهمی در شکل گیری خودکارآمدی،

هیجانی این دانشجویان ،تعمیم نتایج را بهکل دانشجویان

حمایت اجتماعی و حتی مشغولیت تحصیلی دانشآموزان از

مشکل میسازد .همچنین از آنجاییکه پژوهش حاضر ،روابط

طریق حمایت انگیزشی ،آموزشی و سازمانی در فرایند کالسی

بین متغیرها را به صورت مقطعی بررسی کرده است؛ لذا جهت

دارند .عالوه بر این ،میتوان با بهکار گرفتن آنها بهعنوان دستیار

تعیین جهتگیری این روابط ،پژوهشهای طولی و آزمایشی

آموزشی یا پژوهشی ،ارائه بازخورد مثبت و بازسازی محیط

ضروری به نظر میرسد .درنهایت ،اعتبار و روایی ابزارهای

یادگیری دانشجویان با اطالعات بهروز شده میتوان به آنها

پژوهش ،صرفاً با تکیهبر خود گزارش دهی دانشجویان بود.

حس استقالل و کنترل در تکالیفشان القا کرد.

بنابراین پژوهشگران نسبت به تعمیمهای غیرمجاز هشدار
میدهند.

تقدیر و تشکر:
این مقاله ،حاصل کار پژوهشی نویسندگان است.
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Abstract
Introduction: Evaluation of relationships among effective factors on educational issues of medical students

is important. The aim of this study was to determine the structural relationships among subjective well-being,
self-efficacy and social support with emotional exhaustion by mediating academic engagement .
Methods: The study sample consisted of 310 medical students (142 females and 168 males) who were 24

to 47 years old according to cluster random sampling. Participants completed subjective well-being
questionnaires including; life satisfaction, positive affect and negative, emotional exhaustion, academic
engagement, self-efficacy and social support. Data were analyzed by path analysis using LISREL software.
Result: Mean age of participants was 23.2±2.0. Most students were female (71.8 percent), single (85.9

percent) and live in dormitories (69 percent). Level of motivation in most subjects was average and had
significant relation with age, sex, parents’ education level, field of study, welfare, faculty education, Training
centers and job future (p <0.001).
Conclusion: The results showed that emotional exhaustion has a structural effect on well-being, directly.

Also, emotional exhaustion has a mediator role in relation between social support and well-being. In
addition, self-efficacy and social support have direct effects on academic engagement and emotional
exhaustion. On the other hand, academic engagement has a mediator role between these two variables and
emotional exhaustion.
Keywords: Self-efficacy, social support, subjective well-being, emotional exhaustion, academic

engagement.
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