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ABSTRACT
Introduction and purpose: There exist several factors affecting the academic 
performance of students some of which improve academic performance, whereas 
some factors exert adverse effects on education. Therefore, the present study 
aimed to determine the relationship between obsessive-compulsive disorder and 
academic burnout among students of Mazandaran University of Medical Sciences.
Methods: The statistical population of this descriptive-analytical study included 
general medical students out of whom 285 students were selected as the research 
population by simple random sampling. Data collection instruments included 
Nolen-Hoeksema and Morrow Mental rumination questionnaire and Breso›s 
academic burnout questionnaire. Subsequently, the data were analyzed using the 
correlation method. 
Results: Based on the results of the current study, a positive and significant 
relationship was reported between rumination and burnout in both groups of girls 
and boys. The correlation coefficient between rumination and burnout in girls 
was measured at (r=0/335; sig=0/000) and (r=0/250; sig=0/012), respectively. 
Furthermore, this study revealed that rumination (F=3.339) and academic years 
(F=3/683) were found to be influential factors affecting academic burnout. 
However, the effect of rumination on academic burnout in terms of the academic 
year was not significant.
Conclusion: The results indicated a positive and significant relationship 
between obsessive-compulsive disorder and academic burnout. Excessive stress, 
as well as long working hours and years of study, predisposes medical students 
to obsessive-compulsive disorder and in turn to academic burnout.
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مقاله پژوهشی  

رابطه وسواس فکری با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران 

برخی  می دهند که  قرار  تأثیر  را تحت  دانشجویان  تحصیلی  متعددی عملکرد  عوامل  و هدف:  مقدمه 
موجب بهبود عملکرد تحصیلی شده و برخی باعث تضعیف عملکرد تحصیلی می گردند. در این ارتباط، 
مطالعه حاضر به منظور تعیین رابطه بین وسواس فکری و فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه 

علوم پزشکی مازندران انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان 
پزشکی عمومی تشکیل دادند که از میان آن ها 285 نفر به شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. 
جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های وسواس فکری هوکسما و مارو و فرسودگی تحصیلی برسو 

انجام شد و داده ها به شیوه همبستگی تحلیل گردیدند. 
یافته ها: یافته ها حاکی از آن بودند که بین وسواس فکری و فرسودگی تحصیلی در هر دو گروه دختران 
و پسران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در این مطالعه مقدار ضریب همبستگی بین وسواس فکری و 
 )sig=0/012( ،)r=0/250( و )sig=0/000( ،)r=0/335( فرسودگی تحصیلی در دختران و پسران به ترتیب
به دست آمد. عالوه براین، نتایج نشان دادند که وسواس فکری )f=3/339( و سال های تحصیل )f=3/683( بر 
فرسودگی تحصیلی دانشجویان اثرگذار هستند؛ اما تأثیر وسواس فکری بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان 

براساس سال تحصیلی متفاوت نبود. 
نتیجه گیري: نتایج نشان دادند که بین وسواس فکری و فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود 
دارد. در حقیقت، از آنجایی که دانشجویان پزشکی با استرس های فراوان، ساعات کار طوالنی و سال های 
تحصیل طوالنی مواجه هستند، زمینه برای وسواس فکری و به دنبال آن فرسودگی تحصیلی مهیا می شود.

کلمات کلیدی: دانشجویان پزشکی، فرسودگی حرفه ای، وسواس فکری
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مقدمه

نیروی  پرورش  ضرورت  علم،  روزافزون  توسعه  و  رشد  کارآمد احساس می گردد. حجم انبوه تقاضا برای آموزش عالي در با 
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هر سال، توجه به کیفیت و چالش های آموزشی را می طلبد. در این 
از مشکالت رایج در محیط های  راستا، فرسودگی تحصیلی یکی 

آموزشی می باشد ]1[.
این حالت بیشتر در افرادی پدید مي آید که ساعاتی طوالني 
از روز را در ارتباط تنگاتنگ با سایر افراد به سر مي برند و پس 
از مدتي فرسوده شده و عالئم فرسودگي که شامل: خستگي 
و افت عملکرد شخصي است را نشان  مسخ شخصیت  عاطفي، 
در هر شغلی  مطالعه فرسودگی را تقریباً می توان   .]2[ مي دهند 
 .]3[ کرد  حتی نمونه های غیرشاغل مانند دانش آموزان مشاهده 
امروزه مفهوم فرسودگی به عنوان سازه های روان شناختی در 
زیادی از  کانون توجه گروه  در  موقعیت های پیشرفت تحصیلی 
پژوهشگران قرار گرفته و با عنوان »فرسودگی تحصیلی« شناخته 

می شود ]4[.
از آنجایي که فرسودگي یک واکنش عمومي در برابر استرس 
موارد استرس زای تحصیلی همچون  با  مستقیم  به طور  است، 
تحصیل، فشار زمان و فقدان فرصت، انتظارات باالی  ضرورت 
همساالن  و رقابت  والدین برای مدیریت فردی، ارزیابی مکرر 
در زندگی تحصیلی رابطه دارد ]5،6[. مصاحبه های صورت گرفته 
از نظر  آن ها  از  درصد   25 که  دادند  نشان  پزشکی  با دانشجویان 
تشخیص روانی دچار مشکالت بالینی هستند که این مسأله سطوح 
فرسودگی تحصیلی را  باالیی از صفت تکانشگری شخصیتی و 

پیش بینی می کند ]7[.
تحصیلی  عملکرد  از مشکالت بالینی که مي تواند بر  یکی 
است.  فکری  اثر بگذارد، وسواس  منفی  شکل  به  دانشجویان 
اشتغال دائمي به یک اندیشه یا موضوع  به عنوان  فکری  وسواس 
و تفکر درباره آن شناخته مي شود و در حقیقت گروهی از افکار 
آگاهانه است که حول یک محور مشخص شکل می گیرد. شایان 
ذکر است که این افکار تکرار مي شوند، غیرارادي وارد آگاهي 

مي شوند و توجه و اهداف را منحرف مي سازند ]8[.
مجموعه اي از افکار تکراري  فکری  در حقیقت، وسواس 

هستند، مانع حل  است که بر دالیل و نتایج عالئم متمرکز 
سازگارانه مشکالت می شوند، افکار منفي را افزایش مي دهند و 
در حوزه های مختلف با عملکرد روانی فرد مرتبط می باشند ]9[. 
رشته  ماهیت  به  توجه  با  پزشکی  رشته  در  تحصیلی  استرس های 
دائمی  اشتغال  زمینه ساز  می توانند  تحصیل  مدت  طوالنی بودن  و 
ایجاد  تحصیلی  زمینه  در  می تواند  خود  امر  این  که  گردند  ذهن 

نماید. فرسودگی 
به هنجار  سطوح  با  دانشجویان  در  مقوله  این  به  که  مطالعاتی 
مؤلفه  تنها  که  می دهند  نشان  پرداخته اند،  نگرانی  بیمارگون  و 
افکار مهارناپذیر و خطرناک توانایی پیش بینی نگرانی بیمارگون 
)وسواس فکری( را دارد ]10[. مطابق با مطالعات پیشین، عوامل 
هیجانی، تاب آوری،  اجتماعی ، هوش  مختلفي از جمله حمایت 
میزان  بر  اثرگذار  عوامل  نفس و سطح امیدواري به عنوان  عزت 
راستا،  این  در   .]11-15[ شده اند  شناسایی  تحصیلی  فرسودگی 
Cooper و همکاران )2017( در پژوهشی دریافتند که فرسودگي 

پریشانی های هیجانی  مانند  منجر به پیامدهاي روان شناختي منفی 
خودکنترلی  و  افسردگی  اضطراب،  خشونت،  منفی،  عاطفه  و 
شناسایی  مجموع،  در   .]16[ می شود  دانش آموزان  در  پایین 
تأثیر  میزان  و  تحصیلی  فرسودگی  پیش بینی کننده  عوامل 
و  تعلیم  مهم  حوزه های  از  فراگیران  تحصیلی  عملکرد  بر  آن ها 
کنترل  که  است  بدیهی  می باشد.  تربیتی  روان شناسی  و  تربیت 
انگیزش  و  تحصیلی  پیشرفت  بهبود  به منظور  تحصیلی  فرسودگی 
روند  به  توجه  با   .]17[ می باشد  ضروری  فراگیران  یادگیری 
و  افسردگی  سبب  می تواند  که  تحصیلی  فرسودگی  رشد  به  رو 
فرسودگي  کنترل  که  آنجایی  از  همچنین  گردد،  تحصیل  ترک 
و  بهبود  موجب  مي تواند  پزشکي  علوم  دانشجویان  تحصیلي 
به  توجه  با  نیز  و  شود  آن ها  تحصیلي  عملکرد  و  اشتیاق  افزایش 
تاکنون  اینکه  و  تحصیلی  فرسودگی  در  فکری  وسواس  نقش 
با هدف  مطالعه حاضر  است،  نشده  انجام  زمینه  این  پژوهشی در 
بین وسواس فکری و فرسودگی تحصیلی صورت  بررسی رابطه 
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گرفت ]18،19[.

روشکار

می باشد.  همبستگی  توصیفی-  مطالعات  از  حاضر  پژوهش 
و  دختر  پزشکی  رشته  دانشجویان  کلیه  را  پژوهش  آماری  جامعه 
مازندران در سال تحصیلی 1395-96  دانشگاه علوم پزشکی  پسر 
)به غیر از پردیس( تشکیل دادند. حجم نمونه در این مطالعه مطابق 
با جدول کرجسی و مورگان و با توجه به حجم جامعه معادل 285 
نفر برآورد گردید. شایان ذکر است که در این مطالعه نمونه گیری 
به صورت تصادفی ساده انجام شد. معیارهای ورود به مطالعه عبارت 
)گذراندن  عمومی  پزشکی  رشته  در  تحصیل  به  اشتغال  از:  بودند 
حداقل دو ترم( و عالقه مندبودن به شرکت در پژوهش. مهمان بودن 
تکمیل نمودن  ناقص  و  دانشگاه ها  سایر  از  پزشکی  دانشجویان 
پرسشنامه ها نیز به عنوان معیارهای خروج از پژوهش در نظر گرفته 
پرسشنامه  دو  از  داده ها  جمع آوری  برای  مطالعه  این  در  شدند. 
و   )1991(  Morrow و   Nolen- Hoeksema فکری  وسواس 

فرسودگی تحصیلی Breso و همکاران )1997( استفاده گردید.
و   Nolen- Hoeksema توسط  فکری  وسواس  مقیاس پاسخ 
توسط باقري نژاد  و   ]20[ شد  تدوین   1991 سال  در    Morrow

واکنش هاي  که  مقیاس  این  گردید.  ترجمه   )1389( همکاران  و 
خرده مقیاس  دو  از  مي دهد،  قرار  ارزیابي  مورد  را  منفي  خلقي 
تشکیل  حواس  منحرف کننده  پاسخ هاي  و  وسواسی  پاسخ هاي 
شده است که هرکدام 11 عبارت را شامل مي شوند. این پرسشنامه 
"هرگز=1  از  لیکرت  طیف  مبنای  بر  که  است  عبارت   22 شامل 
پرسشنامه  کل  نمره  مي شوند.  نمره گذاري  اوقات=4"  اغلب  تا 
است  ذکر  شایان  می آید.  به دست  ماده ها  تمامی  جمع  طریق  از 
که ضریب پایایی پرسشنامه معادل 90/ 0و برای ابعاد آن برابر با 
0/92 و 0/89 محاسبه گردید ]21[. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده 
از  نشان  به دست آمد که  معادل 0/80  از ضریب آلفای کرونباخ 

پایایی باالی پرسشنامه داشت.  
نیز   )1997( همکاران  و   Breso تحصیلی  فرسودگی  مقیاس 
سه مؤلفه اصلی فرسودگی تحصیلی؛ یعنی خستگی هیجانی )پنج 
ماده( ، بدبینی تحصیلی )چهار ماده( و ناکارآمدی تحصیلی )شش 
ماده   15 مذکور  پرسشنامه  می دهد.  قرار  سنجش  مورد  را  ماده( 
"کاماًل مخالف  از  لیکرت  پنج درجه ای  مبنای طیف  بر  دارد که 
پرسشنامه  اعتبار  می شود.  داده  پاسخ  آن ها  به  موافق"  کاماًل  تا 
گزارش   0/75 و   0/82  ،0/70 معادل  به ترتیب  آن  سازندگان  را 
میزان  )بیشترین   75 پرسشنامه  این  در  نمره  حداکثر  نموده اند. 
میزان  )کمترین   15 آن  کمترین  و   45 آن  میانگین  فرسودگی(، 
صورت  ایران  در  که  پژوهشی  در   .]22[ می باشد  فرسودگی( 
گرفت، آلفای کرونباخ کل سیاهه معادل 0/87 و برای مؤلفه های 
و   0/83  ،0/75 با  برابر  به ترتیب  ناکارآمدی  و  بدبینی  خستگی، 
پایایی  است که ضریب  ذکر  شایان   .]23[ 0/88 گزارش گردید 

پرسشنامه در پژوهش حاضر معادل 0/782 می باشد.
همبستگی  ضریب  روش  از  استفاده  با  داده ها  انتها،  در 
 SPSS 20 آماری  نرم افزار  از  استفاده  با  رگرسیون  و   Pearson

تجزیه و تحلیل شدند.

یافتهها
 
در پژوهش حاضر 285 دانشجوی پزشکی شرکت نمودند که 
186 نفر از آن ها زن )65/3 درصد( و 99 نفر )34/7 درصد( مرد 
و  مجرد  درصد(   70/5( دانشجویان  از  نفر   201 همچنین  بودند. 
84 نفر )29/5 درصد( متأهل بودند. تعداد سال های پشت کنکور 
درصد( صفر،   49/5( نفر   141 بود:  بدین شرح  دانشجویان  ماندن 
سال،  درصد(  دو   14( نفر   40 سال،  درصد(  یک   33/7( نفر   96
شش نفر )2/1 درصد(  سه سال، یک نفر )0/4 درصد(  چهار سال 
و یک نفر )0/4 درصد(  پنج سال. بر مبنای نتایج، سن 229 نفر از 
افراد )80/4 درصد(  20 تا 30 سال، 46 نفر )16/1 درصد(  30 تا 
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بود. عالوه براین،  باالی 40 سال  نفر )3/5 درصد(   40 سال و 10 
سال  دانشجویان  شرکت کنندگان  را  از  درصد(   31/9( نفر   91
نفر   96 سوم،  سال  دانشجویان  درصد(  را   10/2( نفر   29 دوم، 
)33/7 درصد(  را دانشجویان استیجر و 69 نفر )24/2 درصد(  را 

دانشجویان اینترن تشکیل  دادند. 
معیار  انحراف  و  میانگین  توصیفی،  بررسی های  انجام  از  پس 
به ترتیب  دانشجویان  در  فکری  وسواس  و  تحصیلی  فرسودگی 

معادل 0/537±3/83 و 0/536±2/09 به دست آمد )جدول 1(.
فرسودگی  و  فکری  وسواس  بین  رابطه  بررسی  با  ادامه  در 
تحصیلی، مقدار ضریب همبستگی بین وسواس فکری و فرسودگی 
 )sig=0/000( و )r=0/335(  تحصیلی در دانشجویان دختر برابر با
و برای دانشجویان پسر معادل )r=0/250( و  )sig=0/012( به دست 

آمد )جدول 2(. 
مقدار  پسر،  و  دختر  دانشجویان  بین  تفاوت  میزان  بررسي  با 
احتمال محاسبه شده از سطح معناداری 0/05 بیشتر بود )جدول 3(.

فکری  وسواس  اثر  دوعاملی  واریانس  آنالیز  نتایج،  مبنای  بر 
 )P=0/000( و )F=3/683( و سال تحصیلی )P=0/012( و )F=3/339(
تحصیلی  سال  و  فکری  وسواس  متقابل  اثر  همچنین  بود.  معنادار 
و   )F=1/376( معادل  دانشجویان  تحصیلی  فرسودگی  میزان  در 

)P=0/052( به دست آمد )جدول 4(.

نتیجهگیری بحثو
 
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین وسواس فکری و 

متغیر
فرسودگی تحصیلی

مقدار احتمالضریب همبستگی )r(تعدادجنسیت

وسواس فکری
1860/3350/000دختر

990/2500/012پسر

انحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلتعدادمتغیر

2851/005/673/830/537فرسودگی تحصیلی

2851/003/052/090/536وسواس فکری

 جدول 1: یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش

جدول 2: رابطه بین وسواس فکری و فرسودگی تحصیلی دانشجویان

جدول 3: میزان تفاوت در رابطه وسواس فکری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دختر و پسر

مقدار احتمالمقدار آمارهمقدار همبستگي چندگانهتعدادجنسیت

1860/335دختر
0/55820/455

990/250پسر
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فرسودگی تحصیلی بود. نتایج نشان دادند که همبستگی مثبت و 
معناداری بین وسواس فکری و فرسودگی تحصیلی وجود دارد.

در تبیین نتایج به دست آمده می توان گفت که فرسودگی یک 
افراد  عمومی  می تواند سالمت  که  است  عمومی  بهداشت  مشکل 
پزشکی  علوم  دانشجویان  استرس   .]24[ دهد  قرار  تأثیر  تحت  را 
هنگام حضور در بیمارستان که یکی از پراسترس ترین محیط های 
در  را  آن ها  و  بوده  بیشتر  دانشجویان  سایر  به  نسبت  است،  کاری 
دوران تحصیل در مقابل عوارض ناشی از استرس مانند اضطراب، 

افسردگی و فرسودگی آسیب پذیرتر می نماید ]25[.
هنگامی که دانشجویان در امر تحصیل دچار مشکل می شوند، 
احساس بی کفایتی و بی ارزشی می کنند که این امر زمینه را برای 
وسواس  دچار  مرور  به  دانشجویان  و  نموده  مهیا  تنهایی  بروز 
میانجی  واسطه  یک  خود  فکری  وسواس   .]26[ می شوند  فکری 
می باشد.  تحصیل  امر  در  تعلل ورزی  و  افسردگی  اضطراب،  بین 
عالوه براین سطوح باالی اضطراب و افسردگی، درگیری با افکار 
وسواس  که  آنجایی  از   .]27[ می کند  تشدید  را  تکراری  منفی 
فکری به عنوان اشتغال دائمی به یک اندیشه یا موضوع که جنبه 
و  شده  سازگارانه  به صورت  مسأله  حل  مانع  دارد،  نیز  تکراری 
همچون حل  آسیب زایی  پیامدهای  می نماید،  ایجاد  منفی  عاطفه 
کاهش  و  مؤثر  رفتاری  بازداری  پایین،  انگیزه  ضعیف،  مسأله 
تمرکز و شناخت آشفته را در پی دارد ]28،29[. مطالعات نشان 

به  منجر  مستقیم  به صورت  تکراری  منفی  تفکر  که  می دهند 
برخی  یافته های  با  پژوهش  این  نتایج   .]30[ می شود  فرسودگی 
می باشد  ناهمخوان  دیگر  برخی  با  و  بوده  همسو  مطالعات  از 

.]26،31[
در این راستا، Sendzik و همکاران )2017( در پژوهش خود 
تأثیر جنسیت را بر وسواس فکری مؤثر دانستند و آن را با افزایش 
افسردگی در زنان مرتبط گزارش نمودند ]31[. افزایش افسردگی 
مطالعه  در  است که  این درحالی  باشد.  فرسودگی  عامل  می تواند 
زن  و  مرد  دانشجویان  در  فکری  وسواس  و  جنسیت  بین  حاضر 

تفاوتی وجود نداشت.
مورد  در  خود  مطالعه  در  نیز   )1394( همکاران  و  سارانی 
دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گرگان اعالم نمودند که 
مثبت  همبستگی  تحصیلی،  فرسودگی  نمره  با  فکری  بین وسواس 
فرسودگی  نمره  و  ذهن آگاهی  بین  اما  دارد؛  وجود  معناداری  و 
تحصیلی، همبستگی منفی و معناداری مشاهده شد ]26[. در مطالعه 
حاضر نیز بین وسواس فکری و فرسودگی تحصیلی رابطه معناداری 

به دست آمد.
در   )2010( همکاران  و   Randles پژوهش  در  عالوه براین، 
کانادا تحت عنوان "ابعاد کمال گرایی، بازداری رفتاری و وسواس 
رفتاری  بازداری  و  کمال گرایی  بین  که  شد  داده  نشان  فکری" 
و  استرس  معرض  در  کمال گرایان  نتیجه  در  دارد؛  وجود  ارتباط 

سطح معناداریآماره فیشرمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمنبع تغییرات

1876/51211876/5129922/2630/000ضریب ثابت

27/163390/6963/6830/000اثر سال تحصیلی

2/52640/6323/3390/012اثر وسواس فکری

17/170660/2601/3760/052اثر متقابل

33/0961750/189خطا

4270/204285مجموع

جدول 4: تفاوت در میزان فرسودگی تحصیلی بر حسب سال تحصیلی و وسواس فکری

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

42
36

77
2.

13
98

.5
.2

.6
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

c.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               6 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24236772.1398.5.2.6.0
https://jhc.mazums.ac.ir/article-1-393-fa.html


58/ رابطه وسواس فکری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان

مجله تحقيقات سالمت در جامعه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، تابستان 1398، دوره 5، شماره 2، 52-60

بازداری  نتیجه یک سیستم  امر  این  وسواس فکری قرار دارند که 
رفتاری می باشد ]32[.

 )2019( همکاران  و   Aguayo پژوهش  نتایج  راستا،  این  در 
جنسیت  و  تحصیلی  سال  تحصیلی،  رشته  که  بودند  آن  از  حاکی 
دانشجویان  آن ها  پژوهش  در  دارد.  رابطه  تحصیلی  فرسودگی  با 
نیز  حاضر  پژوهش  در  نمودند.  ابراز  را  بیشتری  خستگی  جوان تر 
نتایج  که  گردید  بررسی  فرسودگی  بر  تحصیلی  سال های  اثر 
بودند.  فرسودگی  بر  طوالنی  تحصیل  سال های  تأثیر  نشان دهنده 
تحصیلی  فرسودگی  باعث  فکری  وسواس  که  داشت  توجه  باید 
میزان  بر  تحصیلی  سال  و  فکری  وسواس  متقابل  اثر  اما  می شود؛ 
مبنای  بر  به عبارت دیگر،  نمی باشد.  اثرگذار  فرسودگی تحصیلی 
نتایج می توان گفت که اثر وسواس فکری بر فرسودگی تحصیلی 
اینترن متفاوت  دانشجویان پزشکی سال های دوم، سوم، استیجر و 

نمی باشد ]33[.
با  مثبتی  رابطه  دارای  تحصیلی  فرسودگی  که  آنجایی  از 
تردید  و  والدین  انتظارات  اشتباهات،  از  نگرانی  نظیر  مؤلفه هایی 
دانشجویان  دارد  وظیفه  عالی  آموزش  می باشد،  اعمال  مورد  در 
رشته  حیطه  در  به ویژه  شخصی  اضطراب  با  مقابله  مهارت  با  را 
آموزش  که  داده اند  نشان  مطالعات   .]12[ کند  آشنا  پزشکی 
بین  روابط  و  استرس  مدیریت  مسأله،  )حل  زندگی  مهارت های 
فرد  روان شناختی  توانایی های  و  داده  کاهش  را  استرس  فردی(، 
وسواس  کاهش  بر  می تواند  خود  امر  این  که  می بخشد  بهبود  را 
آن  از  حاکی  یافته ها  عالوه براین،   .]34[ باشد  اثرگذار  فکری 
وسواس  کاهش  بر  شفقت،  بر  متمرکز  درمان های  که  بودند 
فکری و افزایش هیجانات مثبت اثرگذار هستند ]35[؛ از این رو 
پیشنهاد می شود متخصصان حوزه آموزش پزشکی در کنار توجه 
افزایش  روانی،  فشارهای  کاهش  به منظور  فراگیران  آموزش  به 
آموزشی  دوره های  از  تحصیلی  پیشرفت  و  شناختی  توانمندی 

ابتدای تحصیل به ویژه  برای ارتقای سالمت روانی دانشجویان از 
حاضر  پژوهش  گیرند.  بهره  خطر  معرض  در  دانشجویان  برای 
به عنوان  مطالعات داراي محدودیت هایي می باشد؛  مانند سایر 
مثال از آنجایي که پژوهش حاضر از نوع همبستگي است، قادر 
به سنجش روابط علي- معلولی نمي باشد. از سوی دیگر، جامعه 
عمومی  دکترای  دوره  دانشجویان  را  حاضر  پژوهش  آماری 
این  نتایج  تعمیم  در  رو  این  از  دادند؛  تشکیل  مازندران  دانشگاه 
بزرگتر  مقیاس  در  دیگری  مطالعات  است  جامعه الزم  به  مطالعه 
در  پزشکی  مقطع  در  پذیرش  سیستم  عالوه براین،  پذیرد.  انجام 
دانشگاهی  با سیستم  است که  دارای شرایط سختی  ایران  کشور 
امر  این  که  می باشد  متفاوت  دیگر  کشورهای  در  رشته  همین 
این  محدودیت های  دیگر  از  باشد.  تأثیرگذار  نتایج  بر  می تواند 
دلیل  به  دانشجویان  از  برخی  همکاری  عدم  به  می توان  پژوهش 
می شود  توصیه  انتها  در  کرد.  اشاره  وقت  کمبود  و  زیاد  مشغله 
به  بیشتری  مدت  که  پزشکی  رشته  دستیاران  مورد  در  پژوهشی 

تحصیل اشتغال دارند نیز صورت گیرد. 
نتایج نشان دادند که بین وسواس فکری و فرسودگی تحصیلی 
که  آنجایی  از  حقیقت،  در  دارد.  وجود  معناداری  و  مثبت  رابطه 
فراوان، ساعات کار طوالنی و  استرس های  با  دانشجویان پزشکی 
سال های تحصیل طوالنی مواجه هستند، زمینه برای وسواس فکری 

و به دنبال آن فرسودگی تحصیلی مهیا می شود.

قدردانی

بدین وسیله از تمامی دانشجویان محترم گروه پزشکی عمومی 
و مسئوالن مربوطه که پژوهشگران را در راستای انجام این پژوهش 

یاری نمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی می گردد. 
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