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سردبير محترم مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

 World Health) یانسازمان بهداشت جه یآغاز شد و به سرعت توجه و نگران نی( در ووهان چCOVID-19) 19-دیکوو

Organizationدر سطح جهان  گیرهمه یماریب کیآن را به عنوان  یکه پس از مدت کوتاه یی( را به خود جلب کرد، تا جا

 ترهمچنان شاهد جهش و قدرتمند یدر سطح جهان 2019 روسیکرونا و وعیاز ش کسالی بیش از کرد. با گذشت یمعرف

، از مشاغل یاریبس ،یسراسر نهیو قرنط 2019 روسیکرونا و یگیرهمه(. با توجه به 1)میکشنده هست روسیو نای شدن

 یاریبس دیموضوع باعث گرد نی(. هم2خود ادامه دادند) تیبه فعال کیشدند و به صورت الکترون لتعطی هامدارس و دانشگاه

الت ( داشتند با مشکVirtual training) یدر آموزش مجاز یتجربه کم که نیبه علت ا یپزشک اندانشجوی و هااز دانشگاه

 انی( در دانشجوAcademic Burnout) یلیتحص یبه فرسودگ توانمی آنها نتریروبرو شدند که از جمله مهم یادیز

 (. 3اشاره کرد) یپزشک

 به عنوان یک سندرم سه بعدی )خستگی هیجانی، زوال شخصیت و تمامیت فردی کاهش یافته( مورد توجه قرار فرسودگی

اشاره به احساس خستگی به خاطر تقاضاها و الزامات تحصیل، داشتن  انی. فرسودگی تحصیلی در میان دانشجوگیردمی

عدم شایستگی به عنوان یک دانشجو با کارآمدی پایین  سیک حس بدبینانه و بدون عالقه به تکالیف درسی فرد و احسا

به  یو آموزش یرا در سطح دانشگاه یمختلف یامدهایپ 19-دیکوو وعیگذشته ش کسالی طول در(. 4)شودمی محسوب

 یلیبر عملکرد تحص 2019 روسیو کرونا یگیرهمهآثار  رامونیپ یادیز یهامنظور، پژوهش نیهمراه داشت. به هم

از  یاریدر بس یلیتحص یفرسودگ شیو افزا یلیاز کاهش عملکرد تحص یاکثر آنها حاک جیشد که نتا انجام انیدانشجو

 یبه بررس ی( در پژوهش5و همکاران) (Castillo-Fernández) لویکاست-رابطه، فرناندز نی(. در هم5داشت) انیدانشجو

 1021مطالعه  نی. در اختندپردا 2019 روسیکرونا و یگیرهمهدر قبل و بعد از  انیدانشجو یلیتحص یاضطراب و فرسودگ

 یبرخوردار بودند فرسودگ ییکه از اضطراب باال یانیپژوهش مشخص کرد دانشجو نیا جیدانشجو شرکت داشتند. نتا

و  (Zis) سیاضطراب قرار گرفته بود. ز تأثیرتحت  زیآنها ن یلیو عملکرد تحص کردندمی را تجربه یتربیش یلیتحص

 یگیرهمه یرا ط یپزشک انیدانشجو یو فرسودگ یرا بر سالمت روان ینقش آموزش مجاز گرید ی( در پژوهش6همکاران)

آمده نشان  به دست یهاافتهیمشارکت داشتند.  یپزشک یدانشجو 189مطالعه  نیقرار دادند. در ا یمورد بررس 19-دیکوو

                                                 
 farzinbagheri@modares.ac.irشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. دانشجوی دکتری تخصصی رواننویسنده مسؤول:  *

 22/4/۱400، تاريخ پذيرش: 20/4/۱400مقاله:  تاریخ دریافت
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است.  افتهی شیافزا یقابل توجه زانیبه م یپزشک انیدانشجو یفرسودگ زانیم 19-دیکوو وعیبا قبل از ش سهیداد در مقا

در آنها  یبرخوردار بودند که موجب کاهش سالمت روان یتربیش یلیتحص یسال باالتر از فرسودگ انیدانشجو نیهمچن

 یهاو استفاده از شبکه یروانشناخت هیسرما ،یلیتحص یارتباط فرسودگ ،ای( در مطالعه4و همکاران) (Jiang) انگیشد. ج

 یانیانجام شده نشان داد دانشجو یهایقرار دادند. بررس یمورد بررس 19-دیوکو وعیش یط انیرا در دانشجو یاجتماع

برخوردارند.  یتربیش یلیتحص یاز اضطراب و فرسودگ کنندمی استفاده یاجتماع یهااز شبکه یقابل توجه زانیکه به م

را تجربه  یترکم ابو اضطر یفرسودگ ،داشتند یباالتر یروانشناخت هیکه سرما یانیدانشجو دیدر مقابل مشخص گرد

کنند،  تیفعال یو عمل یبه صورت حضور دیکه با یپزشک انیدانشجو 2019 روسیکرونا و یگیرهمه یکردند. در واقع، ط

از  یاریبس دیموضوع باعث گرد نی. همندینما یخود را سپر یعمل یواحدها یو مجاز کیمجبور شدند به صورت الکترون

 (. 3را تجربه کنند) ییاالب یلیتحص یفرسودگ یپزشک انیدانشجو

 مشاهده آموزان و دانش انیدانشجو یاریدر بس کیو آموزش الکترون 19-دیکوو وعیکه در دوران ش یاز موارد گرید یکی

 یگیرهمهدر دوران  که نی(. با توجه به ا7)است( Academic Procrastination) یلیتحص یکاراهمال ،شودمی

 تجربه 19-دیدر رابطه با کوو یادیز استرسنداشتند،  یکیزیدر کالس درس حضور ف انیدانشجو 2019 روسیکروناو

(. در 8)درا گزارش کردن یتا متوسط فیضع یکاراهمال انیخود نبودند، اکثر دانشجو یهایکالسو در کنار هم کردندمی

 یدانشجو 212 یلیتحص یکاراضطراب، استرس و اهمال زانیم یبه بررس ی( در پژوهش7)(Romash) شروما رابطه، نیهم

 بیبه ترت انیدرصد از دانشجو 5/37و  5/47، 15انجام شده نشان داد  یهایپرداخت. بررس 19-دیوکو وعیش یط یپزشک

 انیاضطراب و استرس دانشجو زانیکه م دیمشخص گرد نیبودند. همچن ادیکم، متوسط و ز یلیتحص یکاراهمال یدارا

و  (Peixoto) کسوتویگذاشته بود. پ یبرجا یمنف تأثیرآنها  یلیعملکرد تحص یبر رو 2019 روسیکروناو یریگهمه یط

 یمورد بررس انیدر دانشجو 19-دیکوو وعیش یرا ط یکاراهمالو  لیبه تحص اقیرابطه اشت گرید ای( در مطالعه8)نهمکارا

داشت. در مقابل  یلیتحص یکاراهمالهماهنگ با  اقیشور و اشت یمنف یاز همبستگ یپژوهش حاک نیا جیقرار دادند. نتا

را کاهش  انیدانشجو یسالمت روان تواندمی رابطه مثبت دارد که یکاراهمالبا  یوسواس اقیشتشور و ا دیمشخص گرد

کرونا  یگیرهمهرا در دوران  تیموفق زهیو انگ یلیتحص یکاراهمال یدر پژوهش زی( ن9و همکاران)(Shuen) دهد. شون

درصد  3/23شرکت داشتند.  یلزکشور ما یپزشک یدانشجو 159مطالعه  نیقرار دادند. در ا یمورد بررس 2019 روسیو

 نیانجام شده ب یهایرا گزارش کردند. طبق بررس ینییپا یکاراهمال زیدرصد ن 6/56متوسط و  یکاراهمال انیاز دانشجو

 یمعنادار یمنف یهمبستگ نیدست آمد. همچنه ب یکاراهمالدر سطح  یتفاوت معنادار نیوالد التیو سطح تحص تیجنس

 دست آمد.ه ب یکاراهمالو  تیموفق زهیانگ نیب

به همراه داشته  یپزشک انیدانشجو یرا برا یادیز یلیو تحص یروانشناخت یامدهایپ 2019 روسیمجموع، کرونا و در

وزارت بهداشت و آموزش  منظور الزم است نی. بدمیموارد باش نیشاهد ا زیاست که ممکن است در دوران پساکرونا ن

اتخاذ  یپزشک انیدانشجو یلیتحص یو فرسودگ کاریاهمال شدر جهت کاه یریتداب داساتی و هادانشگاه نیولؤمس ،یپزشک

صورت لزوم مداخالت  تا در ندینما ییرا شناسا رپذیبیآس یانیمند دانشجوهدف یگرغربال کیبا  ستبایمی نی. همچنندینما

 را اعمال کنند. ازیمورد ن یروانشناخت
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