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سردبير محترم مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي
کووید )COVID-19( 19-در ووهان چین آغاز شد و به سرعت توجه و نگرانی سازمان بهداشت جهانی ( World Health
 )Organizationرا به خود جلب کرد ،تا جایی که پس از مدت کوتاهی آن را به عنوان یک بیماری همهگیر در سطح جهان
معرفی کرد .با گذشت بیش از یکسال از شیوع کرونا ویروس  2019در سطح جهانی همچنان شاهد جهش و قدرتمندتر
شدن این ویروس کشنده هستیم( .)1با توجه به همهگیری کرونا ویروس  2019و قرنطینه سراسری ،بسیاری از مشاغل،
مدارس و دانشگاهها تعطیل شدند و به صورت الکترونیک به فعالیت خود ادامه دادند( .)2همین موضوع باعث گردید بسیاری
از دانشگاهها و دانشجویان پزشکی به علت این که تجربه کمی در آموزش مجازی ( )Virtual trainingداشتند با مشکالت
زیادی روبرو شدند که از جمله مهمترین آنها میتوان به فرسودگی تحصیلی ( )Academic Burnoutدر دانشجویان
پزشکی اشاره کرد(.)3
فرسودگی به عنوان یک سندرم سه بعدی (خستگی هیجانی ،زوال شخصیت و تمامیت فردی کاهش یافته) مورد توجه قرار
میگیرد .فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان اشاره به احساس خستگی به خاطر تقاضاها و الزامات تحصیل ،داشتن
یک حس بدبینانه و بدون عالقه به تکالیف درسی فرد و احساس عدم شایستگی به عنوان یک دانشجو با کارآمدی پایین
محسوب میشود( .)4در طول یکسال گذشته شیوع کووید 19-پیامدهای مختلفی را در سطح دانشگاهی و آموزشی به
همراه داشت .به همین منظور ،پژوهشهای زیادی پیرامون آثار همهگیری کرونا ویروس  2019بر عملکرد تحصیلی
دانشجویان انجام شد که نتایج اکثر آنها حاکی از کاهش عملکرد تحصیلی و افزایش فرسودگی تحصیلی در بسیاری از
اضطراب و فرسودگی تحصیلی دانشجویان در قبل و بعد از همهگیری کرونا ویروس  2019پرداختند .در این مطالعه 1021
دانشجو شرکت داشتند .نتایج این پژوهش مشخص کرد دانشجویانی که از اضطراب باالیی برخوردار بودند فرسودگی
تحصیلی بیشتری را تجربه میکردند و عملکرد تحصیلی آنها نیز تحت تأثیر اضطراب قرار گرفته بود .زیس ( )Zisو
همکاران( )6در پژوهشی دیگر نقش آموزش مجازی را بر سالمت روانی و فرسودگی دانشجویان پزشکی را طی همهگیری
کووید 19-مورد بررسی قرار دادند .در این مطالعه  189دانشجوی پزشکی مشارکت داشتند .یافتههای به دست آمده نشان
* نویسنده مسؤول :دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایرانfarzinbagheri@modares.ac.ir .
تاریخ دریافت مقاله ،۱400/4/20 :تاريخ پذيرش۱400/4/22 :
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دانشجویان داشت( .)5در همین رابطه ،فرناندز-کاستیلو ( )Fernández-Castilloو همکاران( )5در پژوهشی به بررسی

محسن طوسی و همکاران
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داد در مقایسه با قبل از شیوع کووید 19-میزان فرسودگی دانشجویان پزشکی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
همچنین دانشجویان سال باالتر از فرسودگی تحصیلی بیشتری برخوردار بودند که موجب کاهش سالمت روانی در آنها
شد .جیانگ ( )Jiangو همکاران( )4در مطالعهای ،ارتباط فرسودگی تحصیلی ،سرمایه روانشناختی و استفاده از شبکههای
اجتماعی را در دانشجویان طی شیوع کووید 19-مورد بررسی قرار دادند .بررسیهای انجام شده نشان داد دانشجویانی
که به میزان قابل توجهی از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند از اضطراب و فرسودگی تحصیلی بیشتری برخوردارند.
در مقابل مشخص گردید دانشجویانی که سرمایه روانشناختی باالتری داشتند ،فرسودگی و اضطراب کمتری را تجربه
کردند .در واقع ،طی همهگیری کرونا ویروس  2019دانشجویان پزشکی که باید به صورت حضوری و عملی فعالیت کنند،
مجبور شدند به صورت الکترونیک و مجازی واحدهای عملی خود را سپری نمایند .همین موضوع باعث گردید بسیاری از
دانشجویان پزشکی فرسودگی تحصیلی باالیی را تجربه کنند(.)3
یکی دیگر از مواردی که در دوران شیوع کووید 19-و آموزش الکترونیک در بسیاری دانشجویان و دانش آموزان مشاهده
میشود ،اهمالکاری تحصیلی ( )Academic Procrastinationاست( .)7با توجه به این که در دوران همهگیری
کروناویروس  2019دانشجویان در کالس درس حضور فیزیکی نداشتند ،استرس زیادی در رابطه با کووید 19-تجربه
میکردند و در کنار همکالسیهای خود نبودند ،اکثر دانشجویان اهمالکاری ضعیف تا متوسطی را گزارش کردند( .)8در
همین رابطه ،روماش ( )7()Romashدر پژوهشی به بررسی میزان اضطراب ،استرس و اهمالکاری تحصیلی  212دانشجوی
پزشکی طی شیوع کووید 19-پرداخت .بررسیهای انجام شده نشان داد  47/5 ،15و  37/5درصد از دانشجویان به ترتیب
دارای اهمالکاری تحصیلی کم ،متوسط و زیاد بودند .همچنین مشخص گردید که میزان اضطراب و استرس دانشجویان
طی همهگیری کروناویروس  2019بر روی عملکرد تحصیلی آنها تأثیر منفی برجای گذاشته بود .پیکسوتو ( )Peixotoو
همکاران( )8در مطالعهای دیگر رابطه اشتیاق به تحصیل و اهمالکاری را طی شیوع کووید 19-در دانشجویان مورد بررسی
قرار دادند .نتایج این پژوهش حاکی از همبستگی منفی شور و اشتیاق هماهنگ با اهمالکاری تحصیلی داشت .در مقابل
مشخص گردید شور و اشتیاق وسواسی با اهمالکاری رابطه مثبت دارد که میتواند سالمت روانی دانشجویان را کاهش
دهد .شون ()Shuenو همکاران( )9نیز در پژوهشی اهمالکاری تحصیلی و انگیزه موفقیت را در دوران همهگیری کرونا
ویروس  2019مورد بررسی قرار دادند .در این مطالعه  159دانشجوی پزشکی کشور مالزی شرکت داشتند 23/3 .درصد
از دانشجویان اهمالکاری متوسط و  56/6درصد نیز اهمالکاری پایینی را گزارش کردند .طبق بررسیهای انجام شده بین
جنسیت و سطح تحصیالت والدین تفاوت معناداری در سطح اهمالکاری به دست آمد .همچنین همبستگی منفی معناداری
بین انگیزه موفقیت و اهمالکاری به دست آمد.
در مجموع ،کرونا ویروس  2019پیامدهای روانشناختی و تحصیلی زیادی را برای دانشجویان پزشکی به همراه داشته
پزشکی ،مسؤولین دانشگاهها و اساتید تدابیری در جهت کاهش اهمالکاری و فرسودگی تحصیلی دانشجویان پزشکی اتخاذ
نمایند .همچنین میبایست با یک غربالگری هدفمند دانشجویانی آسیبپذیر را شناسایی نمایند تا در صورت لزوم مداخالت
روانشناختی مورد نیاز را اعمال کنند.
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