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Abstract
Background & Aim: Family cohesion refers to psychological health aspects of a family and
emotional bond between family members. Academic burnout is interpreted as fatigue that
originates from a pessimistic attitude toward school duties. This study aimed to evaluate the
relationship between family cohesion and academic burnout in students of Kurdistan
University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran in 2016.
Materials & Methods: This descriptive and analytical research was conducted on 386
students of Kurdistan University of Medical Sciences. Data were collected using two
questionnaires of Maslach Burnout Questionnaire and family cohesion questionnaire.
Moreover, data analysis was performed in SPSS version 20 using statistical Pearson
correlation coefficient, T-test and one-way analysis of variance (ANOVA).
Results: In this study, mean scores of family cohesion and academic burnout of the
participants were 13.38±76.28 and 41.73±14.70, respectively. According to the results, a
negative and significant association was found between academic burnout and family
cohesion (r=-0.27, P<0.001).
Conclusion: According to the results of the study, the majority of the students evaluated in
this research regarded their families to be coherent and one of the factors involved in their
academic success was family cohesion.
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بررسی رابطه انسجام خانوادگی با...

پژوهشی

بررسی رابطه انسجام خانوادگی با فرسودگی تحصیلی در
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سال 5931
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 - 2استادیار گروه علوم آزمایشگاهی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران (مؤلف مسئول).
تلفن ،780-55336333 :ایمیلvahabiahmad@gmail.com :
 -5دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
 -6مرکز بهداشت شهرستان سنندج ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.
 -3معاونت پژوهش و فناوری ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.
تاریخ پذیرش1530/78/13 :

تاریخ دریافت1530/70/12 :

چکیده
زمینه و هدف :انسجام خانواده به جنبههای سالمت روانشناختی خانواده و پیوند عاطفی بین اعضای خانواده اشاره دارد.
فرسودگی تحصیلی به معنی ایجاد احساس خستگی نسبت به انجام تکالیف درسی و مطالعه است .این مطالعه با هدف تعیین رابطه
انسجام خانوادگی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال  1533انجام گردید.
مواد و روشها :این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است .جامعه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان
بودند که از بین آنها 583 ،نفر مورد بررسی قرار گرفتند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای استاندارد فرسودگی تحصیلی
ماسالخ و انسجام خانوادگی استفاده شد .دادههای جمعآوری شده با نرمافزار  SPSSنسخه  27و آزمونهای آماری ،ضریب
همبستگی پیرسون ،تی و آنالیز واریانس یکطرفه تجزیه شد.
یافتهها :میانگین نمره انسجام خانواده و فرسودگی تحصیلی در بین نمونههای مورد بررسی به ترتیب برابر با  03/28±15/58و
 61/05 ±16/07بود .یافتههای مطالعه بیانکننده آن بود که بین فرسودگی تحصیلی و انسجام خانوادگی رابطه منفی و معنیدار
وجود داشت (.)p< 7/771 ،r=-7/20
نتیجهگیری :یافتههای مطالعه بیانکننده آن است که اکثر دانشجویان مورد بررسی ،خانواده خودشان را منسجم میدانستند و یکی
از عواملی که باعث موفقیت تحصیلی آنها میباشد وضعیت انسجام خانواده آنها است.
واژههای کلیدی :انسجام خانواده ،فرسودگی تحصیلی ،دانشجو

مقدمه
استمرار و پایداری حیات اجتماعی ،سیاسی و

سطوح باالیی از پیوند عاطفی با هم هستند و در

فرهنگی یک جامعه در گرو انسجام و همبستگی بین

برخی دیگر از خانوادهها پیوند عاطفی در سطوح

اجزا و عناصر سازنده ساختار اجتماعی است (.)1

متوسط و پایینی قرار دارد ( Lingern .)2انسجام را به

انسجام خانواده به جنبههای سالمت روانشناختی

صورت احساس نزدیکی عاطفی با افراد دیگر تعریف

خانواده اشاره دارد Olson .و همکاران انسجام خانواده

میکند و از نظر او دو عامل اثرگذار بر انسجام خانواده،

را پیوند عاطفی بین اعضای خانواده میدانند که دارای

مشتمل بر تعهد و وقت گذراندن با هم است (.)5

سطوح متفاوتی است .برخی از خانوادهها ،دارای
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 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.

احمد وهابی

فعالیتهای خانواده و همچنین ممانعت از تأثیر منفی

موجب هدر رفتن نیروی انسانی و هزینههای صرف

عواملی چون مسائل شغلی در آن است .بعد دوم

شده میشود و افراد دچار فرسودگی تحصیلی نیز در

انسجام ،وقت گذاشتن و با هم بودن اعضای خانواده

آینده کمتر به شغل خود عالقه نشان داده و معموالً

است .خانوادههایی که در این زمینه قوی هستند ،به طور

موفقیتهای کمتری را در زندگی خود کسب میکنند

مرتب ،برنامهها و زمانهایی برای فعالیتهای گروهی

( .)13-12دانشجویان دچار فرسودگی تحصیلی انگیزه

در نظر میگیرند ( .)5انسجام ،توافق در اهداف،

الزم برای شرکت در فعالیتهای کالسی را ندارند و

ارزشها و نگرشها است که در فرایندی اجتماعی

ویژگیهای رفتاری همچون غایب شدن ،تأخیر در

متولد میشود و محصول کنش عقالنی آنها است.

حضور در کالس ،ترک زودهنگام کالس را از خود

انسجام پدیدهای نیست که یکبار برای همیشه ایجاد

نشان میدهند .بهعالوه آنها به مطالب درسی گوش

شود ،بلکه نیازمند بازسازی و بازتولید مستمر است (.)1

نکرده و در فعالیتهای گروهی کالس شرکت

بر اساس مطالعات انجام شده ،انسجام خانواده ،نقشی

نمیکنند .آنها اغلب برای کالس و مدرس احترامی

کلیدی و اساسی در عملکرد اعضای خانواده و سالمتی

قائل نبوده و برای عملکرد ضعیف خود بهانهتراشی

آنها دارد (.)3-6

میکنند بنابراین حس مسئولیتپذیری و پاسخگویی در

فرسودگی تحصیلی در دانشجویان به معنی ایجاد

برابر عملکرد ضعیف در این افراد وجود ندارد (.)13

احساس خستگی نسبت به انجام تکالیف درسی و

زارع و سامانی مطالعهای را با عنوان «بررسی نقش

مطالعه ،نگرش بدبینانه نسبت به تحصیل و احساس

انعطافپذیری و انسجام خانواده در هدفگرایی

بیکفایتی تحصیلی است ( .)0فرسودگی واکنش منفی

فرزندان» انجام دادهاند .نتایج مطالعه نشان داده است

نسبت به استرسهای حاد و شدیدی است که اغلب به

که انعطافپذیری مثبت پیشبینی کننده مثبت هدف

دلیل خواستههای زیاد و خارج از توان افراد ایجاد و

تسلط رویکردی و انسجام نیز پیشبینی کننده مثبت

منجر به احساس خستگی هیجانی و جسمانی میشود

هدف تسلط رویکردی بوده است .بین انسجام

( .)8عوامل زیادی در ایجاد فرسودگی میتواند نقش

خانوادگی و انعطافپذیری نیز تفاوت معنیدار وجود

داشته باشند .نگرانـی دانـشجویان در بـه دسـت آوردن

داشته است ( .)5میرزایی کوتنایی و همکاران،

شغل و آینده شغلی و رضایت از محیط آموزشی نیـز از

مطالعهای را با عنوان «نقش انسجام خانواده در تبیین

جمله عوامل مؤثر در فرسودگی تحصیلی است (.)3

رفتارهای پرخاشگرانه فرزندان» انجام دادهاند .نتایج

برنامههای دانشگاهی چالشبرانگیز و رقابتی و

مطالعه نشان داده بود که بین انسجام خانواده با ابعاد

بیعدالتی ادراکشده دانشجویان از سوی اساتید باعث

پرخاشگری جسمی ،رابطهای ،واکنشی و پرخاشگری

افزایش سطح استرس و فرسودگی تحـصیلی مـیگردد

کلی همبستگی منفی و معناداری وجود داشت (.)10

( .)17فرسودگی تحصیلی میتواند پیامدهای منفی

عجم اکرامی و همکاران ،تحقیقی با عنوان بررسی

زیادی به همراه داشته باشد و منجر به عدم مشارکت و

رابطه امید به کار و انگیزش تحصیلی با فرسودگی

کاهش انرژی الزم برای انجام فعالیتها شود (.)11

انجام دادند .نتایج تحقیق مذکور نشان داد که بین
انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی و امید به کار
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منظور از تعهد ،میل به صرف وقت و انرژی در

این مقوله در همه مقاطع تحصیلی وجود دارد و

بررسی رابطه انسجام خانوادگی با...

داشت ( .)18صیادی و همکاران نیز در مطالعهای با

پرسشنامههای فرسودگی تحصیلی ماسالخ و پرسشنامه

عنوان بررسی رابطه انسجام خانواده با خودکارآمدی

انسجام خانوادگی استفاده شد .پرسشنامه فرسودگی سه

تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان

حیطه خستگی تحصیلی ،بیعالقگی و ناکارآمدی

در سال  1533بیان کردهاند که بین خودکارآمدی

تحصیلی را میسنجد .پرسشنامه مذکور  13سؤال دارد

تحصیلی و انسجام خانوادگی دانشجویان رابطه مثبت و

که با روش درجهبندی لیکرت  0درجهای هرگز تا

معنیدار آماری وجود داشته است (.)13

همیشه (صفر تا  )3درجهبندی شده است .خستگی

بر اساس آنچه در باال ذکر گردید و نظر به اهمیت

تحصیلی  3سؤال (سؤاالت ،)15 ،17 ،0 ،6 ،1

نقش خانواده و اعضای آن و رابطه صمیمی و مناسب

بیعالقگی تحصیلی  6سؤال (سؤاالت ،)16 ،11 ،3 ،2

آنها در تداوم زندگی سرشار از رضایتمندی ،انجام

ناکارآمدی تحصیلی  3سؤال (سؤاالت ،12 ،3 ،8 ،3 ،5

مطالعه در زمینه اهمیت نقش انسجام خانواده و تأثیر آن

 )13دارد .نمرهگذاری سؤاالت بعد ناکارآمدی

بر میزان فرسودگی تحصیلی از اهمیت ویژهای

تحصیلی به صورت معکوس بود .روایی این ابزار

برخوردار است .بررسی متون مختلف نشان دهنده آن

توسط متخصصین تأیید شده بود .در مطالعه رستمی و

است که انجام چنین مطالعهای ضروری به نظر میرسد.

همکاران ( )1537که بر روی دانشجویان دختر دانـشگاه

مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه انسجام خانوادگی و

اصفهان انجام شده بود آلفای کرونبـاخ بـرای خـرده

فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم

مقیـاس خـستگی عاطفی  ،7/83شک و تردیـد  7/86و

پزشکی کردستان در سال  1533طراحی و اجرا گردید.

خودکارآمـدی  7/30بود ( .)27نقطه برش این
پرسشنامه نمره  5است.

مواد و روشها

پرسشنامه انسجام خانواده دارای  15گویه است که

این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بود .جامعه

در مقیاس  3درجهای لیکرت از کامالً مخالف با نمره 1

پژوهش را دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان

تا کامالً موافق با نمره  3نمرهگذاری شده است .نمره

تشکیل داده بودند .با توجه به اینکه مطالعه مشابهی با

کل این آزمون بیانگر میزان انسجام سازمان یافته در

این عنوان یافت نشد و لذا میزان  pدر فرمول حجم

درون خانواده است .پایایی این پرسشنامه توسط صادقی

نمونه مشخص نبود ،با فرض  pبرابر با  7/3و فاصله

و همکاران با محاسبه آلفای کرونباخ ( )7/80تأیید شده

اطمینان  33درصد ،حجم نمونه برابر با  583نفر به دست

است ( .)21این پرسشنامه دارای بخش سؤاالت

آمد و لذا  583نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

دموگرافیک و تحصیلی مانند دانشکده محل تحصیل

کردستان مورد بررسی قرار گرفتند.

دانشجو ،جنسیت ،سن ،معدل درسی و وضعیت

معیارهای ورود در این مطالعه مشغول به تحصیل

اقتصادی خانواده بود.

بودن در دانشگاه علوم پزشکی کردستان در زمان انجام

در این مطالعه از روش نمونهگیری طبقهای با

مطالعه و تمایل به شرکت در مطالعه بودند.

تخصیص متناسب استفاده شد .به این صورت که هر

پرسشنامههای ناقص پر شده و دانشجویان ترم اول از

دانشکده به عنوان یک طبقه در نظر گرفته شد و از هر

مطالعه خارج شدند.

طبقه به نسبت تعداد دانشجویان هر دانشکده ،سهم هر
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با فرسودگی تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود

برای جمعآوری دادههای مورد بررسی از

احمد وهابی

چند کالس درس به صورت تصادفی انتخاب شده و

 21/36±2/35سال بود 30 .درصد از آنها مرد و بقیه

نمونههای نهایی به نسبت سهم هر دانشکده از بین

زن بودند 17/1 .درصد در مقطع کاردانی 33 ،درصد

کالسهای درس آن دانشکده انتخاب شده و مورد

در مقطع کارشناسی و  55/3درصد در مقطع دکتری

بررسی قرار گرفتند .برای جمعآوری دادهها با

حرفهای مشغول به تحصیل بودند 27/0 .درصد

هماهنگی قبلی با آموزش دانشکدهها به کالسهای

دانشجویان مورد بررسی بیان کرده بودند که دارای

درسی که بهصورت تصادفی انتخاب شده بودند مراجعه

خانواده با وضعیت اقتصادی ضعیف 65/8 ،درصد

کرده و توضیحات الزم در زمینه اهمیت مطالعه برای

متوسط و بقیه در وضعیت اقتصادی خوب هستند.

دانشجویان ارائه شد .سپس پرسشنامههای مطالعه در

میانگین نمره انسجام خانواده و فرسودگی تحصیلی در

اختیار دانشجویان عالقهمند به شرکت در مطالعه قرار

بین دانشجویان مورد بررسی به ترتیب برابر

داده شد و از آنها درخواست گردید که همه سؤاالت

 33/37±17/66و  50/33±15/25بود .با توجه به اینکه

را به طور کامل و دقیق پاسخ دهند.

این دو نمره میانگین دارای وزن مساوی نیستند ،برای

دادههای جمعآوریشده با استفاده از نرمافزار

اینکه بتوان میانگین نمره انسجام خانواده و فرسودگی

 SPSSنسخه  27مورد آنالیز قرار گرفت .به منظور

را با هم مقایسه نمود نمرات برحسب نمره  177محاسبه

توصیف متغیرهای کیفی از جداول (فراوانی و درصد)

و گزارش شد .بر این اساس نمره میانگین انسجام

و نمودارها و برای توصیف متغیرهای کمی از

خانواده و فرسودگی تحصیلی به ترتیب برابر با

شاخصهای مرکزی و پراکندگی استفاده شد .برای

 03/28±15/58و  61/05±16/07به دست آمد.

تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای ضریب همبستگی

یافتههای این مطالعه نشاندهنده آن است که سواد

پیرسون ،تی مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه در سطح

والدین نقش بر عکس در انسجام خانواده و فرسودگی

معنیداری  7/73استفاده شد.

تحصیلی دانشجویان داشته است؛ به این صورت که
دانشجویانی که والدین آنها دارای تحصیالت

یافتهها

پایینتری بودند از نمره انسجام خانواده باالتر و

همه دانشجویان مورد بررسی پرسشنامهها را تکمیل

فرسودگی تحصیلی پایینتری برخوردار بودند .سایر

کرده بودند و میزان پاسخگویی برابر  177درصد بود.

یافتههای این مطالعه در جداول  1تا  5ارائه شده است.

جدول  : 1توزیع فراوانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مطالعه رابطه انسجام خانواده با فرسودگی تحصیلی
متغیر
جنس

گروه سنی

فراوانی

درصد

مرد

227

30

زن

133

65

27-18

131

61/0

25-21

135

62/2

23-26

53

3 /1

 20و باالتر

20

0
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دانشکده مشخص شد .در مرحله بعدی از هر دانشکده

میانگین سن نمونههای مورد بررسی برابر با

بررسی رابطه انسجام خانوادگی با...

دانشکده

معدل درسی

وضعیت اقتصادی

مقطع تحصیلی

دندانپزشکی

56

8 /8

پرستاری-مامایی

31

13/8

پیراپزشکی

121

51/5

بهداشت

60

12/2

مجرد

535

31/3

متأهل

55

8 /3

کمتر از 13

173

20/3

10-13

271

32

باالتر از 10

03

27/3

ضعیف

87

27/0

متوسط

133

65/8

خوب

150

53/3

کاردانی

53

17/1

کارشناسی

213

33

دکتری حرفهای

151

55/3

جدول  :2میانگین و انحراف معیار نمره انسجام خانواده و فرسودگی تحصیلی دانشجویان
موردبررسی برحسب متغیرهای دموگرافیک
انسجام خانوادگی

متغیر

دانشکده

وضعیت
اقتصادی

معدل

گروه سنی

00

میانگین و انحراف معیار

F

فرسودگی تحصیلی
P

میانگین و انحراف معیار

پزشکی

03/11±12/60

61/38±16

پرستاری

03/18±15/70

65/35±15/67

پیراپزشکی

08/13±16/23

61/36±13/58

بهداشت

03/03±15/31

دندانپزشکی

03/33±15/06

53/55±13

ضعیف

03/58±16/03

67/36±16/35

متوسط

03/83±12/00

62/17±13/63

خوب

03/17±15/55

کمتر از 13

06/06±16/63

 13تا 10

03/35±12/00

باالتر از 10

00/02±15/58

53/33±105/25

27-18

00/66±12/13

53/53±16/33

25-21

03/23±16/68

65/08±16/75

23-26

02/51±15/03

 20و باالتر

87/35±11/50

7/33

7/53

7/65

7/01

F

2/73

P

7/78

65/17±13/67

7/55

7/02

61/30±15/85
63/37±16/33

1/27

2/30
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7/76

61/68±12/06

68/73±15/88
53/16±13/32

12/51
>7/771

3/38

>7/771

Downloaded from sjnmp.muk.ac.ir at 15:58 +0330 on Thursday November 14th 2019

وضعیت تأهل

پزشکی

125

51/3

احمد وهابی

جدول  :3میانگین و انحراف معیار ابعاد فرسودگی تحصیلی و رابطه آنها با انسجام خانوادگی
R
انحراف معیار
میانگین
حیطههای فرسودگی تحصیلی

P

بیعالقگی تحصیلی

53/55

25/53

-7/13

7/775

ناکارآمدی تحصیلی

53/31

13/08

-7/53

>7/771

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بیشترین

نتایج مطالعه حاضر نشان داد دانشجویانی که از

( )87/±15/61و کمترین نمره ( )33/36±16/17انسجام

انسجام خانوادگی باالتری برخوردار بودند وضعیت

خانوادگی به ترتیب مربوط به رشتههای اتاق عمل و

تحصیلی بهتری داشتند .این انسجام باالی خانوادگی

هوشبری بود .در مورد فرسودگی تحصیلی نیز بیشترین

سبب شده است که وضعیت درسی این گروه از

( )63/02±15/23و کمترین ( )3/35±3/12نمره

دانشجویان بهتر بوده و کمتر دچار فرسودگی شوند.

فرسودگی تحصیلی به ترتیب متعلق به رشتههای

این یافته بیانکننده آن است که دانشجویان با معدل

بهداشت عمومی و بهداشت محیط بود؛ این تفاوت

باالتر دارای خانواده منسجمتر هستند .این گروه از

ازنظر آماری معنیدار نبود .بر اساس نتایج مطالعه

دانشجویان از فرسودگی تحصیلی کمتری برخوردار

میانگین و انحراف معیار فرسودگی در ابعاد خستگی

هستند و حتی میتوان بیان کرد که فاقد فرسودگی

تحصیلی ،بیعالقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی

تحصیلی هستند .در زمینه رابطه بین انسجام خانواده و

به ترتیب برابر با  53/55±25/53 ،63/86±18/80و

فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان مطالعهای انجام

 53/31±13/8بود .ضریب همبستگی پیرسون نشان داد

نشده است و به نظر میرسد این اولین مطالعه در بین

که بین فرسودگی تحصیلی و انسجام خانوادگی رابطه

دانشجویان باشد؛ لذا بحث این مقاله مربوط به یافتههای

منفی و معنیدار وجود داشت (.)p>7/771 ،r=-7/20

این پژوهش است.

بحث و نتیجهگیری

یافتههای این مطالعه نشان داد که نمره انسجام

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین انسجام

خانواده در بین دانشجویان دختر باالتر از دانشجویان

خانوادگی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه

پسر بود .این یافته میتواند ناشی از این باشد که دختران

علوم پزشکی کردستان در سال  1533پرداخته بود.

بیشتر از پسران به خانواده اهمیت داده و انسجام خانواده

یافتهها نشان داد که وضعیت انسجام خانوادگی

برای آنها مهمتر است .همسو با این مطالعه ،کیانی و

دانشجویان مورد مطالعه باالتر از حد متوسط بود.

عارفی بیان نمودهاند که میانگین نمره انسجام خانواده

استمرار و پایداری حیات اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی

در دانشجویان دختر به طور معنیداری باالتر از

یک جامعه ،در گرو انسجام و همبستگی بین اجزا و

دانشجویان پسر بوده است ( .)22این یافته با نتایج

عناصر سازنده ساختار اجتماعی است .انسجام ،توافق در

مطالعه صیادی و همکاران ،همسو نیست زیرا در مطالعه

اهداف ،ارزشها و نگرشها است و در فرایندی

آنها تفاوت آماری معنیداری بین دانشجویان دختر و

اجتماعی متولد میشود و محصول کنش عقالنی و

پسر گزارش نشده بود (.)13

مختار آنها است (.)5
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خستگی تحصیلی

63/86

18/80

-7/11

7/75

بررسی رابطه انسجام خانوادگی با...

پیوند عاطفی استوار و رابطه گرم و صمیمی میان

باالتری نسبت به دانشجویان مجرد برخوردار بودند .این

اعضای خود ،همواره حس تعلق و پذیرش در سیستم

یافته نیز تأییدکننده نقش وضعیت تأهل است و با توجه

خانواده و احساس مسئولیت متقابل را در فرزندان به

به اینکه دانشجویان متأهل دارای مشکالت بیشتری

وجود میآورند ( .)25در چنین خانوادهای اعضاء نسبت

هستند و این مشکالت باعث میشود که وضعیت

به خواستهها ،ارزشها و عالئق هم حساس هستند و

تحصیلی آنها دچار افت شده و این افت باعث افزایش

برای یکدیگر وقت و انرژی صرف میکنند .آنان

فرسودگی تحصیلی آنها میشود.

پیشرفت ،رفاه و آسایش همدیگر را میخواهند و برای

یکی از یافتههای جالب توجه این مطالعه آن است

کم کردن مشکالت اعضای خانواده ،خود را مسئول

که سواد والدین نقش برعکس در انسجام خانواده و

میدانند .در این مطالعه نمره انسجام خانوادگی در بین

فرسودگی تحصیلی دانشجویان داشته است به این

دانشجویان متأهل باالتر از دانشجویان مجرد بود .این

صورت که دانشجویانی که والدین آنها دارای

یافته تأکید بر نقش محوری خانواده دارد و افرادی که

تحصیالت پایینتری بودند از نمره انسجام خانواده

در کنار خانواده به سر میبرند احساس بهتری داشته و

باالتر و فرسودگی تحصیلی پایینتری برخوردار بودند.

درک آنها از رابطه انسجامی بین اعضای خانواده

این یافته جای تأمل بسیار دارد و به نظر میرسد که

بیشتر از دانشجویان مجرد بود .در مطالعه سلیمی و

بایستی روی آن کار شود و آموزشهای الزم در این

همکاران نیز مشخص شده است که انسجام خانواده

زمینه داده شود .یکی از یافتههای دیگر این مطالعه آن

نقش مهمی در تداوم زندگی زوجین داشته و این متغیر

است که دانشجویانی که پدر کارمند داشتند از نمره

بر سازگاری زناشویی تأثیر داشته است (.)26

انسجام خانوادگی باالتری برخوردار بودند و

دانشجویانی که مادر خانهدار داشتند نسبت به
دانشجویانی که مادر شاغل داشتند از نمره انسجام

دانشجویانی که پدر کارگر داشتند از نمره فرسودگی
تحصیلی پایینتری برخوردار بودند.

باالتری برخوردار بودند .این یافته نیز جای تأمل

یافتههای این مطالعه نشان داد که بین انسجام

بسیاری دارد .خانوادههایی که مادر خانواده در بیرون از

خانواده با همه ابعاد فرسودگی تحصیلی رابطه منفی و

خانه کار میکند ،انسجام ضعیفتری دارند .مادر

معنیدار وجود داشت .به نظر میرسد دانشجویانی که

اساس و پایه خانواده است و اوست که میتواند نقش

انسجام خانوادگی قوی داشته باشند کمتر دچار

کلیدی در ارتباط بین اعضای خانواده داشته باشد.

فرسودگی تحصیلی میشوند .یافتههای این مطالعه بیان-

مادرانی که شاغل هستند ممکن است به خاطر شغل

کننده رابطه معکوس بین انسجام خانواده و فرسودگی

خودشان نتوانند به این مهم دست یابند .در همه موارد

تحصیلی دانشجویان با سطح تحصیالت و شغل والدین

فوق ،فرسودگی تحصیلی نیز در بین دانشجویان دختر و

بود .از نقاط قوت این مطالعه بررسی ارتباط بین

دانشجویان بومی کمتر از دانشجویان پسر و غیربومی

متغیرهای انسجام خانواده با فرسودگی تحصیلی در

بود .یافته فوق بیانکننده آن است که دوری از خانواده

دانشجویان علوم پزشکی کردستان بود که برای اولین

نقش منفی بر وضعیت تحصیلی دانشجویان دارد.

بار انجام شده است.
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خانوادههای متعادل در بعد انسجام ،به خاطر ایجاد

دانشجویان متأهل از نمره فرسودگی تحصیلی

احمد وهابی

تشکر و قدردانی
نویسندگان این مقاله بر خود الزم میدانند از همه

یک مطالعه خودگزارشی توسط خود دانشجویان است

دانشجویانی که در اجرای این پروژه با ما همکاری نمودند و

و از طرفی استفاده از پرسشنامه نیز نمیتواند بیانکننده

 تشکر،پرسشنامهها را به طور کامل پر نموده و تحویل دادند
Downloaded from sjnmp.muk.ac.ir at 15:58 +0330 on Thursday November 14th 2019

از محدودیتهای این مطالعه آن است که اوالً این

 همچنین از کمیته تحقیقات دانشجویی.و قدردانی نمایند
دانشگاه علوم پزشکی کردستان به خاطر همکاری در
تصویب این طرح و تأمین هزینه این پژوهش در قالب طرح

 توصیه میشود در.همه واقعیتهای موجود باشد
 نقش عوامل تأثیرگذار دیگر از جمله،مطالعات بعدی
سالمت روانی دانشجویان و مهارتهای ارتباطی آنها

 تشکر و قدردانی،1533/127 تحقیقاتی دانشجویی با شماره

را در رابطه با متغیر فرسودگی تحصیلی بررسی شود

 هزینه اجرای این پژوهش توسط معاونت.میگردد
تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان تأمین
.گردیده است
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