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 چکيده
اندد کده   های قبلی نشان دادهها و عامل اصلی در تحقق اهداف آموزشی هستند. پژوهشارکان اصلی دانشگاهمدرسین از سابقه و هدف: 

سد متی مانندد تسدتگی و ورسدودگی      یکنندده  ترین مشاغل است. تنش مرتبط با شغل منجر بده مشدک ن نداتوان   تدریس از پرتنش

وهش حاضر با هدف تعیین میزان همبستگی ابعداد تودکارآمددی و ابعداد    ثیر بگذارد. پژأتواند روی تستگی تشود. تودکارآمدی میمی

 های پرستاری و مامایی تهران انجام گروت.تستگی در مدرسین دانشکده

مدرس پرستاری و مامایی، که به صورن سرشماری انتخاب شدده بودندد،    344روی  ،همبستگی -این پژوهش توصیفی: هامواد و روش

سدیاهه  "و  "مقیداس حدس تودکارآمددی مددرس    "ای سه بخشی شامل اط عان جمعیت شناسدی،  پرسشنامهمطالعه، انجام شد. ابزار 

و پایدایی آن بدا روآ آلفدای     ،روایی محتدوی و روایدی همزمدان    یوسیلهه بود. روایی ابزار ب "ورم کوتاه -های چند بعدی تستگینشانه

از ضریب همبستگی پیرسون و یا ضریب همبستگی اسپیرمن  ،ضریب همبستگی تعیین به منظور کرونباخ و آزمون مجدد تعیین گردید.

 ها در نظر گروته شد.داری اتت فسطح معنی >52/5p شد.استفاده 

تدریس، مورد ع قه بودن دروس تدریسی، متوسط تعدداد دانشدجویان در کدارآموزی و     یتودکارآمدی با نوع استخدام، سابقهها: يافته

با گروه آموزشی، متوسط واحدهای تئوری در یک ترم، مورد ع قده بدودن دروس    ،دار داشت. تستگیهمبستگی معنی ،داشتن کار دوم

 ،دار داشت. همچنین بین تودکارآمدی و تسدتگی همبستگی معنی ،تدریسی، متوسط تعداد دانشجویان در کارآموزی و داشتن کار دوم

  .وجود داشت r -93ضریب همبستگی داری با معنیهمبستگی 

تسدتگی   ،دهد که هدر چده تودکارآمددی مددرس بدااتر باشدد      همبستگی منفی بین تودکارآمدی و تستگی نشان می گيری:نتيجه

دهد مدرسینی که به توانایی تود بدرای تددریس، اداره کد س و    تر است. وجود همبستگی بین تودکارآمدی و تستگی نشان میپایین

 تری دارند.دارند، تستگی پایینتعامل با دانشجویان اعتماد 
    

 تودکارآمدی، تستگی، مدرسین پرستاری واژگان کليدی:

 لطفاً به این مقاله به صورن زیر استناد نمایید:
Shamsi A, Yaghmaei F, Ezzati Zh, Zaeri F. Correlation between dimensions of self-efficacy and dimensions of fatigue 

in faculty members in schools of nursing and midwifery of Tehran. Pejouhandeh 2013;18(4):174-181. 
 

 4مقدمه
ایجاد موقعیت مطلدوب در   یعامل برا ترینیاساس ن،یمدرس

 هسدتند  هادانشگاه یاز ارکان اصل یکی و آموزشی تحقق اهداف

 ینقدش اساسد   ،کل سازمان بازدهی در نهاعملکرد آ ینحوه که

                                                 
 ،گدروه بهداشدت عمدومی    ؛يغمدايي دکتر فريدده  ت: ل مکاتباوؤمس هنويسند *

پسدت  ؛ تهدران  ،یبهشدت  دیشده  یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار

  farideh_y2002@yahoo.com :الکترونيك

 مشداغل  نیتدر از پرتنشیکی  ،تدریسکار (. 9و  3) کندیایفا م

 هدای تدنش  یاگر چده هدر شدغل    (.1شود )محسوب می در دنیا

را متحمدل   یاویدژه  یاما مدرسین وشدارها  رد،تاص تود را دا

 منداب  . یاوت تواننظیر آن را می ایحروه کمتر در که شوندمی

 مربوط مشک ن، شامل دسته سه در توانمی را مدرسین تنش

 و کداری -آموزشدی  محدیط  به مربوط مشک ن درس، ک س به

تدنش   ،چدین کشور (. در 4بندی کرد )شخصی دسته مشک ن

(. تدنش  2اسدت )  گزارآ شدده  شکانمعلمان بیش از پز یشغل
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 صدورن  بده  جهان سراسر در هادر بین مدرسین دانشگاه یشغل

 (.6رو به اوزایش است ) ایدهنده هشدار

همدراه بدا تدنش     یطدوان  یکمبود مدرسین و سداعان کدار  

 یجسددمی و رواندد یتدددریس، باعدد  بدده تطددر اوتددادن سدد مت

 ،یمانندد تسدتگ   یسد مت  یکنندده مدرسین، مشک ن نداتوان 

و امیدد بده    یو کداهش کیفیدت زنددگ    یو ورسودگ یوشار روان

انجام  9555که در سال  ای(. در مطالعه7-35) شودیم یزندگ

 ین علمد أهید  یدرصدد از اعادا   45کده   گردیدد  صشد، مشخ

 یرا در سدطح بداای   یهیجدان  یتسدتگ  ،یپرسدتار  یدانشکده

 (.33) اندتجربه کرده

ناتوشایند است که طیفی از احسداس   ییک نشانه ،یتستگ

شده را شامل  (burnout) ه شدنتا ورسود (tiredness)ضعف 

 ،(39) اوراد در انجدام عملکردشدان   یتوانایایجاد تداتل در با و 

 یورو بهدره  یکاهش کارای و (31) یباع  کاهش کیفیت زندگ

 تواندد در کارمندان می یمنفی تستگ ی. پیامدها(39) شودیم

حاوظه، کداهش تمرکدز و توجده،     ایاز دست دادن دوره لشام

در پدردازآ اط عدان، کداهش     یناتوان ،یگیردر تصمیم ریتأت

 هانحدل مشدک ن، اودزایش اشدتبا     یکاهش توانای ،یسودمند

 (.34ارتباط با دیگران باشد )در  یو کاهش توانای یکار

 بددهپاسدد   دتوانددیبدداا مدد (self-efficacy) یتودکارآمددد

اوددراد بددا (. 32و وقددای  پددرتنش را متعددادل کنددد )  تسددتگی

تطرناک یا  هایدر موقعیت را یتنش کمتر ،باا یتودکارآمد

 دهندد مدی ها نشان پژوهش جی(. نتا36) کنندیپرتنش تجربه م

شدود   یکداهش تسدتگ   موجدب  تواندیباا م یکه تودکارآمد

در  3221در سددال  Findley ،بطددهرا همددیندر (. 31و  37)

اعتقددادان  نیبدد یهمبسددتگ یکدده بددا هدددف بررسدد یپژوهشدد

 345 نیمزمن در بد  یسندرم تستگ یهاو نشانه یتودکارآمد

 نید بده ا  ،مدزمن انجدام داده بدود    یورد مبت  به سندرم تستگ

 هدای نشدانه شدید با کاهش  ،باا یکه تودکارآمد دیرس جهینت

 ،مدزمن، نداتوانی و اضدطراب    سدتگی ت سندرم روانی و جسمی

در  Hallumو  Schwarzer ،نیهمچند (. 32همبستگی دارد )

 یدرک تودکارآمدد "پژوهشدی تحدت عندوان    در ، 9551سال 

 "ورسدودگی  و شدغلی  تدنش  یکنندهگوییمعلم به عنوان پیش

بده   ،ودگیو ورس یکارآمدتنش شغلی بین تود نشان دادند که

 بدین  سدنی،  هدای گروه یهمه در و کندعنوان واسطه عمل می

همبسدددتگی  ،تدددنش شدددغلی و ورسدددودگی  ،تودکارآمددددی

 (.32) دارد وجود داریغیرمستقیم معنی

آمیدز  جهت انجام مووقیت ،، باور به توانایی تودیتودکارآمد

 بندورا اجتماعی -شناتتی ینظریه در ریشه و باشدوظایف می

(Bandura’s Cognitive-Social Theory) س اسدا  بر. دارد

هدر   یشناتت یهاو مهارن هاییها، توانابندورا، نگرآ ییهنظر

است که  (self-system) "تود"سیستم  یدهندهورد، تشکیل

روتدار در   یگدرک اوراد از شرایط مختلف و چگدون  یدر چگونگ

بخدش   ،ی. تودکارآمدد کندیایفا م یاتقابل با آنها، نقش عمده

 . یکددی ازشددودمحسددوب مددی "تددود"از ایددن سیسددتم  یمهمدد

شخص، این باور است که ودرد   یمدتودکارآ اساسی هایجنبه

تواندد بدر پیامددهای زنددگی تدود اثدر       از راه اعمال کنترل می

داشدتن   ،زابه ویژه در هنگام رویارویی بدا عوامدل تدنش    ؛بگذارد

احسدداس کنتددرل بددر شددرایط، عدداملی مهددم در سددازگاری بددا   

باا،  یرآمداوراد با تودکا(. 95) باشدمی گوناگون هایموقعیت

تدود   یدارندد. اودراد دارا   یتدر یت آ بیشتر و پشتکار طدوان 

داشدته و در مدورد    کمتدری پایین، اعتماد بده نفدس    یکارآمد

 (.36) باشندمی یاوکار منفدارای  ،یمووقیت و پیشروت شخص

، قاداون  (teacher’s self-efficacy) معلدم  یتودکارآمدد 

کسدب نتدایج مطلدوب از     در جهت هایشیمعلم در مورد توانای

 آمددوزاندانددش یآمددوزان، حتدددانددش یریکددارگهو بدد ییددادگیر

معلدم بدر    یکارآمدد تدود (. 93) باشدد می دارمشکل و انگیزهبی

مددرس و   یو کیفیدت زنددگ   یعملکرد و انگیزآ، رضایت شغل

 یمهمد  ریتأث ،به درس ادگیرندهبر مووقیت و نگرآ ی نیهمچن

معلمان بر میزان تد آ   یتودکارآمد. (99-94، 36) گذاردیم

و  آموزشدی  دشدوار  شدرایط  در هدا معلم در تدریس، پشدتکار آن 

 (.      92گذارد )یم رتأثی موان  با برتورد در هامقاومت آن

کده بده   و سدایر کشدورها،   ایدران  انجام شدده در   یهاپژوهش

 بیشدتر  اندد، و تستگی پرداتته یکارآمدپژوهش در مورد تود

 ایدران  در. استدارس متوسطه بوده م و ابتدایی معلمان بین در

یا تستگی را در بین  یکارآمدجهان، پژوهشی که تود حتی و

 لعده مدرسین دانشگاه، مخصوصاً مدرسین پرسدتاری مدورد مطا  

 .استقرار دهد، انجام نشده 

تعیدین میدزان    ،یهمبسدتگ  -یفیپدژوهش توصد   نیااز هدف 

در مدرسدین   یو ابعداد تسدتگ   یکارآمدد ابعاد تود یهمبستگ

   .باشدمیشهر تهران  یو مامای یپرستار یهادانشکده

 

 مواد و روشها
. باشدددهمبسددتگی مددی -ایددن پددژوهش از نددوع توصددیفی    

 مدرسددین یپددژوهش عبارتنددد از کلیدده   نیددا هدداینموندده

شهر تهران، که دارای یکدی از   مامایی و پرستاری هایدانشکده

. باشدند میمراتب علمی مربی، استادیاری، دانشیاری و استادی 

در یکددی از  ،انجددام پددژوهش نزمددا در بایسددتمددیاوددراد  نیددا

به امر آموزآ اشتغال داشدته و   ،هاهای آموزشی دانشکدهگروه

از  یمددانیپشددبه ایدددارای حکددم اسددتخدام رسددمی، پیمددانی  
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بددوده و یددا بدده صددورن    مربوطدده ایهددکددارگزینی دانشددگاه 

 واجدد  و مشدغول بده کدار بدوده     مدعویا استاد  و یالتدریسحق

. باشند یپژوهش واحدهای برای شده تعیین معیارهای و شرایط

دانشگاه  ییماما و پرستاری هایپژوهش شامل دانشکده طمحی

دانشدگاه علدوم    ران،یعلوم پزشکی و تدمان بهداشتی درمانی ا

پزشکی و تدمان بهداشدتی درمدانی تهدران و دانشدگاه علدوم      

 بودند. یبهشت دیپزشکی و تدمان بهداشتی درمانی شه

از آنهدا   تیرضدا بدا کسدب   پژوهش، این در ها نمونهمشارکت 

بده   لیتما علتی هر به هاکه نمونه ی. در صورتگروتصورن می

علدت تاصدی مانندد    بده  یا و  هشرکت در مطالعه نداشت یادامه

تددریس  تحصدیلی، بیمداری و ... مشدغول     تید مرتصی، مأمور

 توانستند از مطالعه تارج شوند.یم ند،نبود

هدای  مدرسین دانشکده نیسرشماری از ب قطری از هانمونه   

و تدددمان  یعلددوم پزشددک هددایدانشددگاه ییپرسددتاری و مامددا

. شددند انتخداب   یبهشت دیتهران و شه ران،یا یدرمان یبهداشت

 زآید احتمدال ر  لید بده دل  ینفدر بدود، ولد    345نمونه  یاندازه

و  تاریپرسد  هدای دانشدکده  یمدرسین پرستار یهکلی ها،نمونه

بده عندوان نمونده     ،ذکرالووق  یعلوم پزشک هایدانشگاه ییماما

 انتخاب شدند.

پددژوهش شددامل سدده   نایدد در هدداداده یابددزار گددردآور     

 یاس حددس کارآمدددمقیدد"مشخصددان وددردی،  یپرسشددنامه

 و  (Teacher’s Sense of Efficacy Scale) "مدددرس

 "کوتدداه وددرم -تسددتگی بعدددی چنددد هدداینشددانه یهسددیاه"
(Multidimensional Symptoms Fatigue Inventory-

Short Form) بود . 

 یدربداره  عبدارن  95 شدامل  ودردی  مشخصان یپرسشنامه

 شدرایط  تحصدی ن،  میدزان بده   مربدوط  اط عدان  سن، جنس،

 که بودتدریس در طول هفته و ...  اعانس کاری، سوابق شغلی،

 .  دگردی تکمیل هانمونه توسط

ارن در چهدار  عب 31شامل  "مدرس یمقیاس حس کارآمد"

 Efficacy for) "دانشجویان یریکارگهکارآمدی برای ب"بعد 

engagement students) کارآمدی برای "(، 7الی  3 نااؤ)س

 Efficacy for instructional) "آموزشددی یکارهدداراه

strategies) یکارآمدددی بددرای اداره"(، 33 الددی 1 نااؤ)سدد 

 (Efficacy for classroom management) "کددد س

کارآمدی برای تعامدل بدا دانشدجویان    "( و 32 الی 39 نااؤس)

 Efficacy for interaction among) "دارای شرایط تداص 

students with special condition) ( 31 الدی  36 نااؤ)س

 2 تدا  3 ازبر اساس مقیاس لیکدرن   ،الؤ(. امتیاز هر س96) بود

 یلد ی( و ت4) ادزید  ،(1) متوسدط  ،(9) کدم  ،(3) اص ًبه صورن 

. بدود  25تا  31(، امتیازدهی شد. امتیاز کل این مقیاس بین 2)

بدااتر   تودکارآمدی یامتیاز بااتر نشان دهنده اسیقم نای در

 (.  97) باشدمی

 شامل "کوتاه ورم -تستگی بعدی چند هاینشانه یسیاهه"

 (General fatigue) عمدومی  تسدتگی  بعد پنج در الؤس 15

 (Physical fatigue) جسدمی  تسدتگی  ،(6 الدی  3 نااؤسد )

 (Affective fatigue)عداطفی   ی(، تستگ39 الی 7ن ااؤ)س

 (Mental fatigue)رواندی   ی(، تسدتگ 31 الدی  31ن ااؤ)سد 

 نااؤ)س (Vigor score) رژیان ازی( و امت94 الی 32 نااؤ)س

ال بر اساس مقیاس لیکرن پدنج  ؤ. امتیاز هر سبود( 15 الی 92

 ،(9) متوسط ،(3) کم ،(5) اص ًبه صورن  4 تا صفراز  یادرجه

. امتیاز هر بعد، که از صفر امتیازدهی شد (4) یلی( و ت1) ادزی

 بدرای  لدی و ،شدد  محاسدبه  جداگانده  طدور  بده  ،باشدد می 94تا 

تستگی کلی، امتیداز چهدار بعدد اول از بعدد      زانمی یمحاسبه

 (.92و  91) گردیدکم  ،میزان انرژی

  ،و همکاران Wild یابزارها بر اساس الگو ،پژوهش نیدر ا   

 یترجمدده مراحددل شدداملشدددند کدده  یسددنجترجمدده و روان

 قیددو تلف بیددبدده زبددان هدددف، ترک یپرسشددنامه از زبددان اصددل

واحدد، برگدردان    ینسدخه  کید به  هیاول هایترجمه هاینسخه

 ،یترجمده شدده از زبدان هددف بده زبدان اصدل        یینها ینسخه

 ،یترجمه شده از زبدان هددف بده زبدان اصدل      ینسخه یربازنگ

 ییو گدزارآ نهدا   بندیاص ح و جم  ،یکسب اط عان شناتت

 (.15بود )

تهدران   یهدا دانشدگاه  دیاز اسات ،ییایو پا ییروا یجهت بررس

 یحدس کارآمدد   اسیمق" یمحتوا ییاستفاده شد. شاتص روا

 بدودن  واضدح  درصدد،  1/17 بدودن  مربوط قسمت در ،"مدرس

 روایدی  شداتص . بدود  درصدد  1/72 بدودن  روان و درصد 4/72

ودرم   -یتسدتگ  یچندد بعدد   هدای نشدانه  یهاهیسد " یمحتوا

 2/19، واضح بودن درصد 9/72، در قسمت مربوط بودن "کوتاه

 . بوددرصد  7/72درصد و روان بودن 

حدس   اسید مق"زمدان،  هدم  یم کد  ییروا یریگجهت اندازه

شدرر و   "یعموم یتودکارآمد اسیمق"با را  "مدرس یکارآمد

، بدده (Sherer et al General Self-Efficacy) همکدداران

 بضدری  و داده هدا ، بده نمونده  اید معتبدر و پا  اسیعنوان یک مق

دسدت آمدد.   ه بد  73/5 کده  شدد  یرید گانددازه  هدا آن یهمبستگ

توسددط  ،شددرر و همکدداران "یعمددوم یتودکارآمددد اسیددمق"

ترجمدده و  یبهشددت دیو همکدداران در دانشددگاه شدده  یچراغدد

 شده است.  یسنجروان

چندد   هاینشانه یاههیس"زمان، هم ییروا یرگیجهت اندازه

 "یشددن تسدتگ   اسید مق"را بدا   "ورم کوتاه -یتستگ یبعد

(Severity Fatigue Scale)  معتبدر و   اسید مق کیبه عنوان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

aj
oo

ha
nd

e.
sb

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 8

https://pajoohande.sbmu.ac.ir/article-1-1586-fa.html


 377/ و همکاران دکتر وریده یغمایی                                                                                   3129 آبانو  ، مهر24پی درپی، 4شماره 

 

 هدا آننمدران   یهمبسدتگ  بضدری  و داده هانمونه ی، به همهایپا

 دست آمد.  ه ب 77/5 ،یهمبستگ زانیم که دیگرد یرگیاندازه

 یهمسدان  نییبا دو روآ تع هااسیمق ییایپا ،پژوهش نیدر ا

 جهدت . مورد سنجش قرار گرودت  ،یرونیثبان ب ییایو پا یدرون

 یبررسد  برای وکرونباخ  یاز روآ آلفا ،یدرون یهمسان بررسی

. به ایدن  از روآ آزمون مجدد استفاده شد ،یرونیثبان ب ییایپا

از  درصدد  35دو هفتده بده    یبده واصدله   هدا اسیکه مق ترتیب

مدورد  دو آزمدون   نیبد  یو همبستگشد داده  (نفر 32) هانمونه

مقیداس حددس  " بددرای کرونبداخ  یآلفدا  .سدنجش قدرار گروددت  

در آزمدون   نیبه دسدت آمدد. همچند    21/5 ،"کارآمدی مدرس

 26/5پرسشدنامه،   لیدو بار تکم نیب یهمبستگ بیمجدد، ضر

 -تسدتگی  بعدی چند هاینشانهی سیاهه" یدست آمد. براه ب

در  نیبه دسدت آمدد. همچند    23/5کرونباخ  آلفای، "کوتاه ورم

پرسشنامه،  لیدو بار تکم نیب یهمبستگ بیآزمون مجدد، ضر

 بدست آمد. 19/5

. شدددآوری توسددط پرسشددنامه جمدد  ازیدداط عددان مددورد ن

 347. از کدل  دید مداه بده طدول انجام    کید اط عان  آوریجم 

پرسشددنامه  344داده شددد،  نیکدده بدده مدرسدد  یاپرسشددنامه

 درصدد  27 ،هدا بازگشت پرسشنامه زانیبرگشت داده شد که م

 .  بود

 آمداری  یبسدته  اوزارنرم از استفاده با هاو تحلیل دادهتجزیه 

 ی. بدرا گرودت انجدام   (،شدانزدهم  )نگدارآ  اجتماعی علوم برای

انحدراف   ن،یانگید م رینظ یآمار یهااز شاتص ،یفیاهداف توص

کده از   یهدف اصدل  برای. شداستفاده  رانییتغ یو دامنه اریمع

پارامتری سنجش  یهااز روآ باشد،یم یهمبستگ ینوع بررس

 هددایضددریب همبسددتگی پیرسددون و روآ همبسددتگی ماننددد

 .ه گردیدد مانند ضریب همبستگی اسدپیرمن اسدتفاد   ناپارامتری

52/5p<  ها در نظدر گروتده   اتت ف یداریسطح معنبه عنوان

 شد.

 

 هايافته
بود.  1/6 سال با انحراف معیار 12/42ها میانگین سنی نمونه

درصد  2/72دادند. را زنان تشکیل می هادرصد از نمونه 3/16

درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد  2/13و  متأهلها از نمونه

درصد در پست سازمانی مدرسی مشغول به کار  2/72بودند. 

های پژوهش دارای درجه علمی درصد از نمونه 4/12بودند. 

 درصد به صورن رسمی استخدام شده 1/77مربی بوده و 

جراحی  -د از مدرسین در گروه داتلیدرص 9/11بودند. 

در بین مشغول به تدریس بودند. میانگین سابقه تدریس 

سال بود. متوسط تعداد دانشجویان در دروس  12/36 ،هانمونه

 67/1و در کارآموزی  1/31نفر با انحراف معیار  46/16 ،نظری

ها وقط در درصد از نمونه 2/79بود.  72/4نفر با انحراف معیار 

نمران تدریس بوده و کار دوم نداشتند. به کده مشغول دانش

 یدارمعنی یرابطه هانمونه جنس تستگی و ابعاد آن با

 (.3)جدول  نداشت
 

 

 .*توزيع فراواني نمرات خستگي و ابعاد آن برحسب جنس .4 جدول
 

 معیار انحراف میانگین تعداد جنس آن ابعاد و تستگی

 عمومی تستگی
 7/1 42/1 95 مرد

 9/2 49/2 394 زن

 جسمی تستگی
 2/1 75/1 95 مرد

 62/2 22/4 394 زن

 عاطفی تستگی
 57/4 45/1 95 مرد

 52/2 92/4 394 زن

 ذهنی تستگی
 512/2 92/1 95 مرد

 22/1 19/9 394 زن

 انرژی امتیاز
 32/2 12/32 95 مرد

 91/2 21/34 394 زن

 کلی تستگی
 7/37 -22/3 95 مرد

 4/95 16/9 394 زن
 ویتنی( -مان )آزمون نبود دارمعنی موردی هیچ در گروه دو اتت ف *       

 
( از مقیاس 67-25باایی ) یها نمرهدرصد از نمونه 2/79

 یکارآمدی مدرس کسب کرده بودند و میانگین نمرهدحس تو

)جدول بود  7/2با انحراف معیار  21/75 ،هاکارآمدی نمونهدتو

تا صفر( با  -94پایینی )از  ینمره ،هانمونهدرصد از  4/23(. 9

 یاز پرسشنامه 546/95و انحراف معیار  92/9میانگین 

پایین از  ی(. کسب نمره1)جدول  تستگی کسب کرده بودند

 ها بود.ونهبه معنی تستگی پایین نم ،تستگی یپرسشنامه
 

 
 .های پژوهش بر اساس نمرات خودکارآمدیآمار توصيفي نمونه .9 جدول

 

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل حس کارآمدی و ابعاد آن

 گیریکار به برای کارآمدی

 دانشجویان
33 12 13/96 4/4 

 کارهایراه برای کارآمدی

 آموزشی
1 95 22/36 97/9 

 یاداره برای کارآمدی

 ک س
1 95 17/36 553/1 

 با تعامل برای کارآمدی

 تاص دانشجویان
2 32 93/33 341/9 

 734/2 21/75 17 16 کلی کارآمدی

 

تستگی کلی در اودراد بدا اسدتخدام رسدمی و      یاتت ف نمره

ی تستگی کلی و بین نمره (.4پیمانی، معنی دار نبود )جدول 
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و متوسدط   (r-99/5)متوسط تعداد دانشجویان در کارآموزی 

همبسدددتگی ، (r-93/5)واحددددهای نظدددری در یدددک تدددرم 

همبستگی بین این در حالی است که . وجود داشت یدارمعنی

دار ( معندی r-93/5ی تددریس ) ی تستگی کلی با سابقهنمره

کددارگیری تسددتگی کلددی بددا ابعدداد کارآمدددی بددرای بددهنبددود. 

-31/5کد س )  ی(، کارآمدی برای ادارهr-32/5دانشجویان )

r)  کارآمدی برای تعامل با دانشجویان دارای شرایط تداص  و

(99/5-r)، دار داشت. همبستگی معنی 

(، r-31/5عمددومی ) بددا ابعداد تسددتگی   ،تودکارآمددی کلددی 

( 96/5r( و امتیددداز اندددرژی ) r-99/5گی ذهندددی )تتسددد

دار داشت. همبستگی بدین تدود کارآمددی و    همبستگی معنی

ز نظدر آمداری   ا ،پدژوهش بدود  تستگی کده هددف اصدلی ایدن     

بده دسدت آمدد     r-93 دار بود و ضدریب همبسدتگی آن  معنی

(531/5p=)  (2)جدول. 

 

 

 .های پژوهش بر اساس نمرات خستگيآمار توصيفي نمونه .1 جدول

 درصد تعداد نمرات خستگي

 4/23 74 تا صفر - 94

 4/17 24 95تا  3

 6/2 1 45 تا 93

 1/9 4 65تا  43

 1/9 4 19تا  63

 92/9 میانگین

 546/95 انحراف معیار

 

 

 

 .*نوع استخدام اساس بر آن ابعاد و ستگيخ نمرات نيانگيم یسهيمقا. 4جدول 
 

 معیار انحراف میانگین تعداد استخدام نوع آن ابعاد و تستگی

 کلی تستگی

 527/36 27/5 339 رسمی

 211/15 54/33 91 پیمانی

 255/2 -92/39 4 موارد سایر
 .اندشده مقایسه ویتنی -مان آزمون کمک به پیمانی و رسمی گروه دو تنها ،P یمحاسبه برای*

 

 
 

 

 .يخستگ ابعاد و یخودکارآمد ابعاد يهمبستگ بيضرا: 5 جدول
 

 تستگی ابعاد

 خودکارآمدی ابعاد
 تودکارآمدی

 بکارگیری برای کارآمدی کلی

 دانشجویان

 کارهایراه برای کارآمدی

 آموزشی

     برای کارآمدی

 ک س یاداره

 با تعامل برای کارآمدی

 تاص دانشجویان

 -31/5* -94/5** -95/5* -57/5 -39/5 عمومی

 -52/5 53/5 -51/5 -53/5 -32/5 جسمی

 -52/5 -99/5** -52/5 -52/5 -51/5 عاطفی

 -99/5** -36/5* -14/5** -32/5 -36/5* ذهنی

 96/5* 97/5** 36/5* 92/5** 92/5** انرژی

 -93/5* -99/5* -31/5* 35/5 -32/5* کلی تستگی

*52/5p< ،**53/5p<  .  
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 بحث
 نیسال بود. ا 12/42 ،پژوهش نیدر ا نیسن مدرس نیانگیم

. باشدد یپدژوهش مد   نیدر ا نیباا بودن سن مدرس انگریب اوتهی

Oreman (3221در پژوهشدد )نیسددن مدرسدد  نیانگیددم ،ی 

در  نی(. همچند 13) گدزارآ کدرده بدود   سدال   46 را یپرستار

 نیسن مدرس نیانگی(، م9552) و همکاران یمسعود یمطالعه

پدژوهش   هدای نمونده  بیشدتر (. 19سال بود ) 22/11 ،یپرستار

. در پدژوهش  دادندد یمد  لیدرصد( را زندان تشدک   3/16حاضر )

 ینیبدال  نیمدرساز درصد  1/44(، 9552) و همکاران یمسعود

 دادندد مدی  لیدرصدد را مدردان تشدک    9/22را زنان و  یپرستار

 بیشدتر بدرت ف آن بدود.    جینتدا حاضدر  پدژوهش   در که ،(19)

و  مسدعودی  پدژوهش  در. بودند متأهل ،(درصد 2/72) هانمونه

به دسدت آمدده بدود و     یمشابه یجهینت زی( ن9552) همکاران

 ،یپرسدتار  ینیبدال  نیدرصد از مدرسد  1/19ن داده شد که نشا

 2/13) هانمونه بیشتر(. 19) درصد مجرد بودند 9/37متأهل و 

ارشددد بودنددد. در پددژوهش  یمدددرک کارشناسدد دارای( درصددد

 یدارا نیمدرسد از درصد  2/62(، 9552) و همکاران یمسعود

 جیپژوهش با نتا نیا جی(. نتا19) ارشد بودند یمدرک کارشناس

 .  باشدیهمسو م ،پژوهش حاضر

 گددروه در( درصددد 4/12) هددانموندده بیشددتردر ایددن مطالعدده، 

له با أمس نیقرار داشتند. ا یمرب یعلم یدرجه یدارا هاینمونه

( درصد 2/13) هاکه اکثر آن نیمدرس  نیتحص زانیتوجه به م

 نید اسدت. ا  هید ارشد بودند، قابدل توج  یمدرک کارشناس دارای

پژوهش  هاینفر از نمونه کیاست که تنها  تیاهمز یله حاأمس

 بود.   یاستاد یدرجه علم یدارا

 ،(درصد 1/77)مورد بررسی در این پژوهش  یهانمونهبیشتر 

ندوع اسدتخدام بدا     ناید . بودندد استخدام شده  رسمی صورن به

درصدد از   6/41کده   نیمدرسد  یبداا  سیتدر یتوجه به سابقه

 هید سال بودندد، قابدل توج   95-15 سیتدر یسابقه دارای هاآن

 نید ( در پژوهش تدود بده ا  9552) و همکاران یاست. مسعود

و  رسدمی  صدورن  به هادرصد از نمونه 9/22که  دندیرس جهینت

 (.  19) استخدام شده بودند یمانیدرصد به صورن پ 1/31

 -یداتلد  یدر گدروه آموزشد   ،درصدد( 9/11هدا ) نمونه شتریب

درصد در گدروه   36 نیبودند. همچن سیمشغول به تدر یجراح

 آموزشی گروه در هانمونه شتریب  ی. توزاشتغال داشتند ییماما

 یدروس پرسدتار  شیبا توجه به آرا توانیرا م یجراح -یداتل

 هی، توجباشدمی یجراح -داتلی دروس به مربوط هاکه اکثر آن

 کرد.  
 نیبد  سیتددر  یسدابقه  دارای ،(درصد 6/41) هانمونه شتریب

 12/36 ،هدا نمونه سیتدر یسابقه نیانگیسال بودند. م 15-95

 یسدابقه  نیانگید م ،( در پژوهش تود3221) اورمان. بود سال

 6/1 ارید سدال بدا انحدراف مع    39را  یپرستار نیمدرس سیتدر

بدا   تدوان یباا را م ستدری یسابقه نی(. ا13گزارآ کرده بود )

ه کدرد.  یحاضر توج یمطالعه هایتوجه به باا بودن سن نمونه

درصددد از  3/69(، 9552) و همکدداران یدر پددژوهش مسددعود 

 هید داشدتند و بق  سیتددر  یسدال سدابقه   33از  شتربی هانمونه

 هاینمونه بیشتر(. 19داشتند ) سیسال سابقه تدر 33کمتر از 

تددود  یوقددط در دانشددکده ،درصددد( 2/79حاضددر ) یمطالعدده

. کردندد یکدار نمد   گدر ید ییبدوده و در جدا   سیمشغول به تددر 

(، در پژوهش تود گزارآ کردندد  9552) و همکاران یدمسعو

 2/62و  داشدته کار دوم  ،یپرستار نیدرصد از مدرس 2/14که 

   (.19درصد شغل دوم نداشتند )

 یدارا ،درصددد( 2/79حاضددر ) یمطالعدده هدداینموندده بیشددتر

 67-25 نبدی  هدا آن یبدوده و نمدره   ییباا یتودکارآمد ینمره

 هدا درصدد از نمونده   1/9نکته قابل توجه است که تنها  نیبود. ا

 ( بودند.  31-94 نیب ی)نمره نییپا یتود کارآمد دارای

بود  21/75پژوهش  هاینمونه یتودکارآمد ینمره نیانگیم

نکته قابل توجده اسدت    نی. اشودمحسوب می ییباا ینمره که

 بداا  ،هدا نمونه یتود کارآمد ینمره نیانگیکه در تمام ابعاد، م

 نیکدرد کده مدرسد    هید توج تدوان یم گونهنیرا ا اوتهی نای. بود

رشته دارندد و   نیبه کار در ا ییباا یع قه ییو ماما یپرستار

 یتوکارآمد ن،یآن سازگار کرده و بنابرا یکار طیتود را با شرا

 .  دارند ییباا

حاضدر   یمطالعه هاینشان داد که اکثر نمونه جینتا ،به ع وه

تدا صدفر( را    -94 نی)ب ینییپا یتستگ ینمره ،درصد( 4/23)

 کده  بود 92/9 هانمونه یتستگ ینمره نیانگیکسب نمودند. م

 اوتده ی نید . اباشدد می هادر نمونه نییپا یتستگ یدهندهنشان

را  ینییاز پدا امتید  ،ابعداد  یهدر همد هدا  نمونهدهد که ینشان م

( انجدام داد،  9555) Talbotکده   ایمطالعه در. اندکسب کرده

 یپرسدتار  ین علمد أهید  یدرصد از اعادا  45مشخص شد که 

تجربه  یرا در سطح باای یعاطف یتستگ ،یپرستار یدانشکده

 شددتریبحاضددر، کدده در پددژوهش  ی(، در حددال33کددرده بودنددد )

کردند و  سبک ینییپا ینمره ،یعاطف تستگی بعد در هانمونه

 31/4 ،پژوهش نیا هاینمونه یعاطف یتستگ ینمره نیانگیم

 طیبا توجه به شرا زیرا ن اوتهی نیاست. ا ینییپا یبوده که نمره

با وجود ع قه  توانیم ییو ماما یپرستار نیمدرس یکارسخت

 کرد. هیتوج نیدر مدرس ادیز یکار

و  یتسدتگ  زانیزن و مرد در م نیمدرس ،حاضر یدر مطالعه

در  ،گدر ینداشدتند. از طدرف د   یداریابعاد آن با هم تفاون معن

 یو همکاران و کاندت و همکداران، تسدتگ    کوسکایپژوهش پاول
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(. در پدژوهش  14و  11زنان بیشتر از مردان گزارآ شده بود )

و ابعاد آن در زندان نسدبت    ینمران تستگ نیانگیم زیحاضر ن

دار یمعند  یاظ آمدار تفداون از لحد   نیا یبه مردان بااتر بود ول

  نبود.

 انیدانشدجو  یریکدارگ به یبرا یبا ابعاد کارآمد یکل یتستگ

(32/5-rکارآمدددد ،)یاداره یبدددرا ی ( 31/5کددد س-r)  و

تدداص  طیشددرا یدارا انیتعامددل بددا دانشددجو یبددرا یکارآمددد

(99/5-r)، نیمورد توجه ا یدار داشت. نکتهیمعن یهمبستگ 

 یکلد  یبدا تسدتگ   یآموزش یکارهاراه یبرا یاست که کارآمد

بدا ابعداد    یکلد  ی(. تدود کارآمدد  35/5rنداشدت )  یبستگهم

 ،(r-99/5) یذهندد یتسدتگ  و (r-31/5) یعمدوم  یتسدتگ 

، (96/5r) یانددرژ ازیدددار و بددا امتیمعنددمنفددی  یهمبسددتگ

 یکارآمدد تود یداشت. همبسدتگ  یداریمعنت بمث یهمبستگ

. بدود  r-93/5آن  زانید دار و میمعند  ،یکلد  یبا تسدتگ  یکل

کده   دیرسد  جده ینت نید ( در پژوهش تدود بده ا  3221) یندلیو

 ،مددزمن یتسددتگ یهددابددا کدداهش نشددانه ،بدداا یتودکارآمددد

( گددزارآ 9555) کیدد(. بددروورس و توم32دارد ) یهمبسددتگ

 یکمتر در بعد تسدتگ  یباا با تستگ یکردند که تود کارآمد

تود به  ( در پژوهش9555) دمنی(. ور12همراه است ) یعاطف

 یهمبستگ ،یو ورسودگ یکارآمدتود نیبکه  دیرس جهینت نیا

کدده هددر چدده  ترتیددب نبدده ایددوجددود دارد  یدار آمدداریمعندد

 (.2) تواهدد بدود   شدتر یب یورسدودگ باشد،  کمتر یکارآمدتود

اسدت   بیانگر آن یو تستگ یتودکارآمد نیب یمنف یهمبستگ

آن  یتسدتگ  ،مددرس بدااتر باشدد    یکه هر چده تودکارآمدد  

باشدد، بده    زید دو طروه ن تواندیرابطه م نی. اتواهد بود ترنییپا

 یتدود کارآمدد   ،باشدد  تدر نییپا یکه هر چه تستگ معنی نیا

 .  تواهد بودبااتر 

 

 های پروژهمحدوديت

 یبده دسترسد   تدوان یپژوهش مد  نیا یاصل یهاتیاز محدود

بده   نیبه مدرسد  یمواق  عدم امکان دسترس یسخت و در بعا

عددم وجدود    ،نیاشداره کدرد. همچند    شانیا یکار طیشرا لیدل

 یهدا تیاز محددود  توانیو جهان را م رانیمطالعان مشابه در ا

 پژوهش به شمار آورد. نیا گرید

ات ق پژوهش در تمام مراحل مطالعده جهدت    تیجهت رعا   

 نیابدزار و همچند   یسنجدر روان نیاستفاده از نظران متخصص

گروتده   یکتبد  تیها رضدا از نمونه ،اط عان یآورجم  یدر ط

بده   ییها جهدت ورود بده مطالعده و عددم پاسدخگو     شد و نمونه

 آزاد بودند. ،هاابزارها و بازگرداندن آن

 

 یريگجهينت
 دهدینشان م یو تستگ یتودکارآمد نیب یوجود همبستگ

کد س و   یاداره س،یتددر  یتود بدرا  ییکه به توانا ینیمدرس

 تدری نییپدا  یاز تسدتگ  ،اعتمداد دارندد   انیتعامل بدا دانشدجو  

 برتوردارند.

 

 تشکر و قدرداني
بدده  ،یشمسدد زیددعز یآقددا ینامددهانیددحاصددل پا ،مقالدده نیددا

و  یدر دانشدکده پرسدتار   ییغمدا ی دهید تانم دکتر ور ییراهنما

از  باشددد.یمدد یبهشددت دیشدده یدانشددگاه علددوم پزشددک ییمامددا

اندد  پژوهش به عنوان نمونه شرکت کدرده  نیکه در ا ینیمدرس

   شود.یم یتشکر و قدردان
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