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Abstract
Introduction: Due to various factors, college education is a stressful period and the students
may experience educational burnout for differhdemanding high level of endeavor for learning or
lack of supportive mechanisms for effective coping with the problems.
Aim: Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationship between mental
health and academic burnout of students at the Farhangian University.
Method: The present study was descriptive-correlation research. The statistical population of
this study was all sudent teachers of Kurdistan Farhangian University in the academic year of
1393-1394. Totally, 121 person of them were selected based on Morgan and Krejcy table using
simple random sampling method. The insruments were the scale of mental health questionnaire
(GHQ28) to learn and academic burnout inventory.The data were analyzed by SPSS/24 and
Pearson correlation coefcient and regression analysis.
Results: The results of this study showed that there is a significant relationship between mental
health andv academic burnout. Mental health significantly predicts academic burnout and also
provides a good predictor of academic burnout.
Conclusion: According to the given results, it can be concluded that some fields in the college
education can cause educational burnout and therefore have negative impact on mental health of
the students.
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 .7دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آموزش و پرورش استان کردستان ،سنندج ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران
 .9دکتری روانشناسی تربیتی ،استادیار دانشگاه فرهنگیان کردستان ،سنندج ،ایران
 .4کارشناسی علوم تجربی ،مربی بهداشت آموزش و پرورش استان کردستان ،سنندج ،ایران

تاریخ دریافت مقاله7931/22/71 :

تاریخ پذیرش مقاله7931/21/72 :

چکیده
مقدمه :دورهی تحصیالت دانشگاهی بهواسطهی حضور عوامل متعدد یک دوره فشار زای روانی است .دانشجویان دانشگاه ممکن
است پدیده فرسودگی را به این دلیل تجربه کنند که شرایط یادگیری برای آنان سطوح باالیی از تالش را میطلبد و مکانیسمهای
حمایتی که راهکارهای کنار آمدن مؤثر با مشکالت را تسهیل میکند ،فراهم نمیشود.
هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطۀ فرسودگی تحصیلی با سالمت روان دانشجویان دانشگاه فرهنگیان هست.
روش :پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است و جامعـه آمـاری پژوهـش را کلیـه دانشـجویان دانشـگاه فرهنگیـان کردستان
در سال تحصیلی  39-39تشــکیل دادنــد کــه  121نفــر از ایــن افــراد براسـاس جـدول مـورگان و کرجسـی ،با روش نمونهگیری
تصادفی ساده بهعنوان نمونـه پژوهـش انتخــاب شــدند .برای جمعآوری دادهها از مقیاس فرسودگی تحصیلی برسو و مقیاس سالمت
روان ( )GHQ21استفاده شد .دادههای بهدستآمده بــا اســتفاده از نرمافزار  SPSS 24و آزمــون ضریـب همبسـتگی پیرسـون و
تحلیـل رگرسـیون مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفـت.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد که بین سالمت روان با فرسودگی تحصیلی رابطۀ معناداری وجود دارد .سالمت روان بهطور معناداری،
فرسودگی تحصیلی را پیشبینی میکند و همچنین پیشگوییکننده قویی برای فرسودگی تحصیلی است.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج به دست آمده میتوان گفت بعضی از رشته های دانشگاهی سر فصلهای طوالنی با کتب حجیم دارند
که سبب فرسودگی تحصیلی میشود و به این لحاظ میتوانند روی سالمت روان تأثیر منفی بگذارند.
کلیدواژه ها :فرسودگی تحصیلی ،سالمت روان ،دانشجویان ،دانشگاه فرهنگیان
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رابطه سالمت روان با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

عمادالدین عزت پور و همکاران

9

روانشناسی پرورشی به عنوان یک رشتهی علمی ،دارای

 .)2222همچنین فرسودگی نمایانگر شاخص نابسامانی

دو مأموریت اساسی است ،یکی درک و فهم

بین آنچه افراد هستند و آنچه باید انجام بدهند ،است.

یادگیرندگان و دیگری کمک به یادگیری آنها؛ بنابراین

عارضهای که به تدریج و پیوسته در طی زمان رشد

روانشناسان پرورشی میکوشند تا تمام جنبههای فرایند

میکند و افراد را در مارپیچی نزولی قرار میدهد که

آموزشی و یادگیری را بفهمند و از این دانش برای بهبود
فعالیتهای آموزش و پرورش استفاده کنند (ادانل ،7ریو

2

بهبود آن دشوار است (ماسالج و لیتر .)7331 ،تحقیقات
درباره فرسودگی با عنوان فرسودگی شغلی در نمونههایی

و اسمیت :2221 ،9به نقل از سیف .)7911 ،در چند سال

مانند فروشندگان (سند و نیازاکی ،)2222 ،1معلمان

اخیر پدیدهی جدیدی که توجه پرورشکاران را به خود

(گرینگلس ،بورک ،فیکسنبام ،)2227 ،پرستاران

جلب کرده و تأثیر منفی بر فرآیند آموزش و یادگیری بر

(زالرس ،پرو ،هوچ وارتر ،)2222 ،مشاوران (روس،

جای گذاشته است ،فرسودگی تحصیلی نام دارد (سالمال-

آلتمیر ،راسل )7313 ،و روانشناسان (سندوال)7339 ،3

آرو ،ساولینن ،هولوینن .)2221 ،به طور مرسوم،

صورت گرفته است .پژوهشگران مطالعه فرسودگی را

فرسودگی به عنوان یک سندرم سه بعدی (خستگی

تقریباً به هر شغلی ،حتی نمونههای غیر شاغل مانند دانش

هیجانی ،4زوال شخصیت 9و تمامیت فردی کاهش یافته)9

آموزان بسط دادهاند (گربر و همکاران .)2279 ،امروزه

مورد توجه قرار میگیرد که با سیاهه فرسودگی ماسالخ

مفهوم فرسودگی فراتر از حوزه شغلی به عنوان سازهای

( )MBl-HSSمورد اندازهگیری قرار میگیرد (ماسالخ

روانشناختی در موقعیتهای پیشرفت تحصیلی در کانون

و جکسون .)7314 ،1خستگی هیجانی که اشاره به

توجه گروه کثیری از محققان قرارگرفته و با عنوان

احساس خالی شدن و تهی شدن از منابع هیجانی فرد دارد

فرســودگی تحصیلی شــناخته میشــود (والبرگ،

به عنوان مؤلفهی استرس فردی مورد مالحظه قرار

 .)2274لذا متغیر فرسودگی به موقعیت و بافتهای

میگیرد (ماسالخ و همکاران .)7314 ،زوال شخصیت

آموزشی گسترش پیدا کرده که به آن فرسودگی

اشاره به پاسخهای منفی بدبینانه یا بیش ازحد با بیرغبتی

تحصیلی میگویند .میتوان گفت که موقعیتهای

به سایر افراد در محل کار دارد که مؤلفهی بین فردی

آموزشی به عنوان محل کار فراگیران محسوب میشود،

فرسودگی را نشان میدهد (ماسالخ ،شائوفلی ،لیتر،

اگر چه فراگیران در موقعیتهای آموزشی به عنوان یک

 .)2227باالخره تمامیت فردی کاهش یافته اشاره به

«کارمند» در نظر گرفته نمیشوند (سالمال-آرو و

احساس کاستی در شایستگی و میزان باروری و حس

همکاران .)2221 ،در واقع فرسودگی تحصیلی ،فشــار

کارایی پایین فرد دارد که مؤلفهی خودارزیابی فرسودگی

مرتبط با امور تحصیلی و به طور خاص خســتگی ناشــی

1

O'Donnell
Rio
3
Smith
4
Emotional exhaustion
5
Depersonalization
6
Reduced personal accomplishment
7
Maslach& jackson
2

از تکالیف و کار مضاعف مدرسه تعریف میشود
(موسوی منزه و قلتاش .)7939 ،فرسودگی تحصیلی در
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Sand & Niyazaki
Sandeval
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مقدمه

را شامل میشود (شائوفلی ،مارتینز ،پینتو ،ساالنوا ،باکر،

4
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تقاضاها و الزامات تحصیلی (خستگی) ،داشتن یک حس

رابطه دارد (کونینگتون :2222 ،فای من و کرس:7313 ،

بدبینانه و بدون عالقه به تکالیف درسی فرد (بیعالقگی)

فرایدنبرگ و لوئیس2224 ،؛ سالمال -آرو و همکاران،

و احساس شایسته نبودن به عنوان یک دانشجو (کارآمدی

 :2223یانگ :2224 ،به نقل از پارکر  .)2277همچنین

پایین) دارد (شائو فلی و همکاران :2222 ،به نقل از

نتایج پژوهش وزارت بهداشت و درمان کره نشان داد،

ژانگ ،ژان ،چم .)2221 ،همچنین فرسودگی تحصیلی را

استرس نوجوانان کرهای از  91درصد در سال  7339به

میتوان به عنوان یک واکنش استرس مزمن در

 91درصد در سال  2229افزایش یافته است .این افزایش

دانشجویانی مطرح کرد که در ابتدا با الزامات تحصیلی

ممکن است باعث مشکالتی مثل بزهکاری (نام،)2221 ،2

درگیر شدهاند و این واکنش ناشی از یک تفاوت بین

 ،)2221افسردگی (ارمسوی ،الملی ،جنکو :2229 ،آنگ،

توانایی دانشجویان و انتظارات خودشان و یا دیگران برای

هوان ،)2229 ،رفتارهای انتحاری (خودکشی)( ،جوان 9و

موفقیتشان در تحصیل است (فرایدنبرگ و لوئیس:2224 ،

همکاران )7334 ،و فرسودگی تحصیلی در نوجوانان شود

سالمال -آرو و همکاران :2223 ،به نقل از پارکر ،سالمال

(شین ،لی ،کیم ،لی .)2272 ،عوامل ایجاد استرس

آرو .)2277 ،یانگ )2224( 7فرسودگی تحصیلی را بدین

تحصیلی را ،استرسزا مینامند و عکسالعمل فرد به این

بدین گونه تعریف میکند :دانشجویان در فرآیندی به

استرسزا ،فرسودگی نامیده میشود (شائو فلی ،پیترز،4

دلیل استرس دوره تحصیلی ،بار ناشی از دوره تحصیلی یا

 .)2222از بین زمینههای فرسودگی (مثالً افسردگی،

دیگر مؤلفههای روانشناختی که موجب حالت خستگی

خودکشی) به نظر میرسد ،عمدتاً از نظر روانشناسی،

هیجانی ،توجه نکردن به هویت فردی (زوال شخصیت) و

فرسودگی مستقیماً با استرسزاهای تحصیلی مثل ضرورت

احساس پیشرفت شخصی کم است را نشان میدهند

تحصیل ،فشار زمان و فقدان فرصت ،انتظارات باالی

(یانگ .)2224 ،با نظر به تعاریف فوق در مییابیم که

والدین برای مدیریت فردی ،ارزیابی مکرر ،رقابت

فرسودگی تحصیلی با سه مؤلفهی :خستگی تحصیلی،

همساالن در زندگی تحصیلی رابطه دارد (مونیتا.)2277 ،9
9

بیعالقگی تحصیلی و کارآمدی پایین تحصیلی همراه

 .)2277در پژوهشی که داهلین و رانسون ( )2221تحت

است.

عنوان فرسودگی تحصیلی و عوارض روانی آن در میان

سازمان بهداشت جهانی ( )WHOسالمت روانی را

دانشجویان پزشکی انجام دادند ،نتایج نشان داد که حدود

عبارت از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران،

 29درصد از مصاحبههای صورت گرفته از دانشجویان

تغییر یا اصالح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و

پزشکی ،از نظر تشخیص روانی دچار مشکالت بالینی

تمایالت شخصی به طور منطقی ،عادالنه و مناسب در نظر

بودند و سطوح باالیی از صفت تکانش گری شخصیتی،

میآورد .یافتههای پژوهشی درباره فرسودگی تحصیلی

فرسودگی تحصیلی را پیشبینی میکرد ،حتی هنگامیکه

نشان میدهد که این مسئله با مشکالت روانشناختی و

2

Yang

1
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Nam
3
Jain
10
Peeters
11
Moneta
12
Dahlin and Runeson

Downloaded from shenakht.muk.ac.ir at 15:18 +0330 on Wednesday November 28th 2018

میان دانشجویان ،اشاره به احساس خستگی به خاطر

رفتاری مهم مانند افسردگی ،غیبت گرایی و افت تحصیلی
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( )2229به عنوان نقش هوش هیجانی و خودکارآمدی در

دانشگاه خود تحت تأثیر قرار میدهد ،مثالً فرسودگی

پیش بینی فرسودگی تحصیلی و اشتغال در نظام آموزشی،

تحصیلی ،تعهد دانشجویان را به دانشگاه و میزان مشارکت

پژوهشی انجام دادند که نتایج نشان داد استرس زیاد در

آنها را در امور علمی بعد از فراغت از تحصیل تحت

دانشجویان فارغ التحصیل نشده ،نه تنها با تمام ابعاد

تأثیر قرار میدهد .سوم اینکه فرسودگی تحصیلی میتواند

فرسودگی بلکه با ابعاد اشتغال نیز رابطه چشمگیر دارد.

شوق و اشتیاق دانشجویان را به ادامه تحصیل ،تحت تأثیر

نتایــج پژوهــش صیف ( )7939نیز نشــان داد کــه

قرار دهد .ورز و همکاران ( )2222طی مطالعهای با عنوان

جهتگیری هــدف از طریــق درگیری تحصیلــی و

خودکارآمدی و فرسودگی به این نتیجه رسیدند که

خودکارآمدی دارای اثر غیرمســتقیم بر فرســودگی

باورهای خودکارآمدی با فردیتزدایی و خستگی

تحصیلی است؛ و همچنین در پژوهش رحمتی ( )2279نیز

هیجانی به طور منفی و با موقعیت شخصی تقلیل یافته به

نتایج نشــان داد که بین خودکارآمدی و فرسودگی

طور مثبت در ارتباط است .بررسیهای آنان نیز نشان داد

تحصیلی رابطه منفی وجود دارد .از طرف دیگر در تحلیل

کسانی که در خودکارآمدی نمره باالتری گرفتند به

مجدد ،استرس ،پیشگوی تمام ابعاد فرسودگی و اشتغال

نشانگان فرسودگی کمتری دچار شدند .در همین راستا

باقی مانده بود .با توجه به نتایج پژوهشهای پیشین که

این پژوهش قصد دارد ضمن بررسی موضوع ،به سؤالها

نشان دادهاند دانشجویان ،دارای سطح متوسط رو به باالی

پاسخ دهد که آیا سالمت روان با فرسودگی تحصیلی

فرسودگی هستند (پاینر ،ارونسون و کافری)7317 ،

رابطه دارد؟ آیا میتوان فرسودگی تحصیلی دانشجویان را

پرداختن به این مسئله ضروری است .همچنین مییر و

از روی سالمت روان آنها پیشبینی کرد؟

اشمک ( )7319در پژوهش خود این مطلب را خاطر نشان
کردند که دانشجویان دچار فرسودگی از کالسهای
روزمره دچار ماللت میشوند و فرسودگی دانشجویان
میتواند منجر به غیبت بیشتر ،انگیزه کمتر برای انجام
کارهای مورد نیاز دوره و درصد باالتر ترک تحصیل از
دانشگاه و مانند آن شود (رامیست .)7317 ،نیومن

2

( )7332معتقد است که فرسودگی تحصیلی در
دانشجویان ،بنا به دالیل مختلف ،یکی از عرصههای مهم
تحقیقاتی دانشگاه است؛ اول این که فرسودگی تحصیلی
میتواند کلید مهم درک رفتارهای مختلف دانشجویان،
مانند عملکرد تحصیلی در دوران تحصیل باشد .دوم این
13

Duran
Neumann

روش
با توجه به هدف ،ماهیت و موضوع پژوهش ،روش تحقیق
توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری شامل کلیه
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کردستان که در سال
تحصیلی  7939-39به تعداد  172نفر تشکیل دادند که
 727نفر از این افراد طبق جدول کرجسی و مورگان
( )7312به عنوان نمونه پژوهش به روش نمونهگیری
تصادفی ساده انتخاب شدند .معیار ورود به مطالعه حاضر
عبارت بود از :دانشجوی دانشگاه فرهنگیان ،موافقت با
شرکت در مطالعه ،سابقه نداشتن بیماریهای روانی.
ابزار

2
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حجم کار همزمان کنترل شده بود .داران 7و همکاران

که فرسودگی تحصیلی رابطه دانشجویان را با دانشکده و

9

رابطه سالمت روان با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

تحصیلی و مقیاس سالمت روان استفاده شد .مقیاس

مشکالت درسی برآیم) دارد .پایایی پرسشنامه را

سالمت عمومی در سال  7312توسط گلدبرگ 7و

سازندگان آن به ترتیب  2/12 ،2/12و  2/19برای سه

همکاران ساخته شد (یعقوبی ،نصر و شاهمحمدی)7914 ،

حیطه فرسودگی تحصیلی محاسبه کردهاند .اعتبار

و این پرسشنامه  21آیتم دارد .این پرسشنامه شامل

پرسشنامه را محققان با روش تحلیل عامل تأییدی

چهار خرده مقیاس است که عبارتاند از :اضطراب،

محاسبه کردند که شاخصهای برازندگی تطبیقی

افسردگی ،کارکرد اجتماعی و عالئم جسمانی .یعقوبی و

) ،(CPIشاخصهای برازندگی افزایشی ) (IFIو

همکاران در سال  7914آن را هنجاریابی و به فارسی

شاخص جذر میانگین مجذورات خطای تقریب

ترجمه کردند .پرسشنامه سالمت عمومی در چهار گروه

)(RMSEAمطلوب گزارش کردهاند .نعامی ()7911

هفتتایی عالئم کلی چهار وضعیت سالمتی را اندازه

پایایی این پرسشنامه را برای خستگی تحصیلی ،2/13

میگیرد .این چهار وضعیت عبارتاند از نشانههای

برای بیعالقگی تحصیلی  2/12و برای ناکارآمدی

جسمانی ،عالئم اضطراب ،کارکرد اجتماعی و نشانههای

تحصیلی  2/19محاسبه کرده است .وی ضرایب اعتبار این

افسردگی .ضریب پایایی کل  2/ 11و ضریب پایایی

پرسشنامه را از طریق همبسته کردن آن با پرسشنامه

خرده آزمونها به ترتیب  2/ 92 ،2/17 ،2/11و 2/91

فشارزاهای دانشجویی به دست آورده که به ترتیب برابر

گزارش شده است .با استفاده از مقیاس درجهبندی

 2/ 49 ،2/42 ،2/91محاسبه شده که در سطح P<227

لیکرت به این صورت نمره گذاری میشود که به هر ماده

معنادار است.

از صفر تا سه نمره تعلق میگیرد (یعقوبی و همکاران،

پــس از کســب مجوزهای الزم ،ضمـن توضیـح اهـداف

 .)7914این پرسشنامه با نقطه برشی  ،29افراد دچار

پژوهـش بـه منظور جلب رضایـت از دانشـجویان بـرای

مشکل روانی را غربال میکند.

شـرکت در مطالعه ،پرسشـنامه پژوهـش در اختیـار

مقیاس فرسودگی تحصیلی را برسو 2و همکاران ()7331

دانشـجویان قـرار گرفـت و از آنان خواسـته شـد ،طبـق

ساختهاند .این پرسشنامه سه طیف فرسودگی تحصیلی؛

دسـتورالعمل پرسشـنامه را تکمیـل نماینـد.

یعنی خستگی تحصیلی ،بیعالقگی تحصیلی و

دادههای جمعآوری شده با استفاده از ضرایب همبستگی

ناکارآمدی تحصیلی را میسنجند .پرسشنامه مذکور 79

پیرسون و رگرسیون با روش ورود مکرر به کمک

ماده دارد که با روش لیکرت  9درجه ای از کامالً مخالف

نرمافزار آماری  SPSS 24تجزیه و تحلیل شدند.

تا کامالً موافق توسط آزمودنیها درجه بندی شدهاند.
خستگی تحصیلی  9ماده (مطالب درسی خستهکننده

یافتهها

هستند) ،بیعالقگی تحصیلی  4ماده (احساس میکنم

از مجمــوع  727نفــر دانشــجوی مــورد مطالعــه12 ،

نسبت به مطالب درسی عالقهای ندارم) و ناکارآمدی

نفــر ( 99درصــد) نمونــه انتخــاب شــده مــرد و 47
نفــر ( 94درصــد) را زن تشــکیل دادند .میانگین سنی

Goldberg
Brsv

1
2

شرکتکنندگان  27سال بود .جدول ( )7میانگین و
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به منظور جمع آوری داده ها از مقیاس فرسودگی

تحصیلی  9ماده (احساس میکنم ،نمیتوانم از عهده

عمادالدین عزت پور و همکاران

انحراف معیار متغیرهای فرسودگی تحصیلی و سالمت

1

روان را در دانشجویان نشان میدهد.

جدول ( )1میانگین و انحراف معیار دانشجویان
فرسودگی تحصیلی

41/94

3/31

سالمت روان

94/19

79/72

جدول ( )2ضرایب همبستگی بین متغیرهای سالمت روان

جدول نشان میدهد که رابطه بین سالمت روان و

و فرسودگی تحصیلی را نشان میدهد .طبق دادههای این

فرسودگی تحصیلی معنادار است .همچنین یافتههای این

جدول ضریب همبستگی نمرهی کل فرسودگی تحصیلی

جدول نشان دهنده ضریب همبستگی مثبت و معنادار بین

با سالمت روان ( )2/91 ،P<2/27است .یافتههای این

سالمت روان با فرسودگی تحصیلی است.

جدول ( )2ضرایب همبستگی بین متغیر سالمت روان با فرسودگی تحصیلی دانشجویان
فرسودگی تحصیلی

متغیر
سالمت روان

2/91

**

P<**2/27
جدول ( )9نتایج تحلیل واریانس یکراهه برای ارزیابی

تحصیلی را نشان میدهد .همانطور که جدول  4نشان

خطی بودن رابطه بین متغیرهای سالمت روان و فرسودگی

میدهد رابطه خطی بین متغیرها وجود دارد.

جدول ( )3تحلیل واریانس یکراهه برای ارزیابی خطی بودن رابطه بین متغیرهای سالمت روان و فرسودگی تحصیلی
متغیر پیشبینی

متغیر مالک

SE

B

Beta

F

2

P

R

کننده
سالمت روان

فرسودگی

2/999

2/912

2/723

73/21

2/227

2/791

تحصیلی

با توجه به جدول ( )4متغیر سالمت روان  73درصد از

توجه به یافتههای این جدول متغیر سالمت روان پیشبینی

واریانس فرسودگی تحصیلی را تبیین میکند .همچنین با

کنندهی قویی برای فرسودگی تحصیلی است.

جدول ( )4نتایج تحلیل رگرسیون فرسودگی تحصیلی با توجه به متغیر سالمت روان در دانشجویان
مدل

SS

df

MS

F

P

رگرسیون

9119/17

7

9119/17

73/21

2/227

باقیمانده

29921/41

773

731/93

کل

21934/73

722
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متغیر

میانگین

انحراف معیار

1

رابطه سالمت روان با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

تا به امروز تعریف کلی و مقبولی از فرسودگی وجود

فرسودگی تحصیلی نتیجه گرفت که عوامل متعددی مانند

ندارد اما رایجترین تعریف را ماسالچ ( )7339مطرح

نقص حمایت اجتماعی ،استرس بیش از اندازه و

کرد :عالئم روان شناختی از خستگی ،زوال شخصیت و

ویژگیهای شخصیتی افراد میتوانند باعث فرسودگی

کاهش موفقیت فردی در برخی تواناییها در بین افرادی

تحصیلی شوند .طبق یافتههای این پژوهش ،دانشجویانی

اتفاق میافتد که با افراد دیگر کار میکنند .فرسودگی در

که استرس بیش از اندازه و به طبع آن ،فرسودگی

نمونه دانشجویی به معنی احساس خستگی به دلیل

تحصیلی را تجربه میکنند ممکن است عالئم هشدار

ضرورت مطالعه ،داشتن نگرشمنفی و سرد به مطالعه

دهنده جسمانی ،عاطفی و ذهنی را از خود نشان دهند.

فردی و احساس ناکارآمدی به عنوان دانشجو است

فرسودگی میتواند ناشی از عدم ســازگاری فرد با

(ویلمار ،شائوفل ،ویگنت گنز ،آرنولد .)2227 ،به عالوه

استرس مزمن باشد و چنانچه فرد بتواند در مقابل اســترس

یافتههای تحقیق تجربی روی فرسودگی تحصیلی تاکنون

مقاومت کند نه تنها از آسیبهای ناشی از استرس در امان

نشان میدهد که فرسودگی تحصیلی با مشکالت

میماند؛ بلکه استرس ،عامل انگیزشــی در فرد محسوب

روانشناختی و رفتاری مهمی مانند افسردگی ،غیبت

میشود (راجپورهیت ،آنکوال ،هبــال و مهتا .)2279 ،در

گرایی بیش از حد ،کاهش انگیزش جهت انجام

واقع زمانی که دانش آمــوزان برای مدت طوالنی در

تقاضاهای محیط کار ،افزایش درصد افت تحصیلی در

معرض استرس قرار میگیرند ،اغلب دچار افسردگی،

دانشگاه و مانند آن است (رامیست :7317 ،7به نقل از

اضطراب و خشم میشوند که این مسائل منجر به

یانگ .)2229 ،با توجه به نقش متغیر پیشایند بر فرسودگی

فرسودگی جسمی و روحی آنها میشود که ناشی از

تحصیلی یعنی سالمت روان ،در پژوهش حاضر ،در پی

ناامیدی ،خستگی ،بینظمی و ناخوشایندی است (لی،

بررسی رابطه فرسودگی تحصیلی با سالمت روان بودهایم.

چوی و چائی .)2271 ،همچنین سالمال -آرو و

نتایج تحلیل دادههای به دست آمده نشان میدهد که بین

ساووالنین )2221( 9نشان دادند که عالئم افسردگی و

سالمت روان و فرسودگی تحصیلی دانشجویان رابطه

فرسودگی ،تأثیر دو جانبهای بر هم دارند .شائوفلی،

وجود دارد به بیان دیگر دانشجویانی که سالمت روان

مارتینز ،4پیتو ،9ساالنووا و باکر )2222( 9در پژوهش خود

کمتری دارند ،از فرسودگی تحصیلی بیشتری رنج

درباره فرسودگی تحصیلی به این نتیجه رسیدند که

میبرند .در بررسی و تجزیهوتحلیل رابطه فرسودگی

پیامدهای فرسودگی تحصیلی در محیطهای آموزشی و

تحصیلی با سالمت روان با استفاده از روش همبستگی

تربیتی (انگیزش پایین برای یادگیری ،غیبت بیش از حد،

پیرسون مشخص شد که یک رابطه خطی بین فرسودگی

ترک تحصیل ،افسردگی و غیره) همانند پیامدهای

تحصیلی و سالمت روان وجود دارد .بروس )2223( 2در
3

Savolainen
Martinez
5
Pinto
6
Bakker
4

Ramist
Bruce

1
2
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بحث و نتیجهگیری

پژوهش خود درباره شناسایی استرس و اجتناب از

عمادالدین عزت پور و همکاران

3

فرسودگی شغلی در محیطهای صنعتی و سازمانی است.

اسالمی ( )7932مبنی بر رابطه فرسودگی تحصیلی با

7

سالمت روان و هوش معنوی ،یافتههای پژوهش حاضر را

در پژوهشهای دیگر از جمله پژوهش مونتا ()2277؛ لی

27

و همکاران ()2272؛ آهوال و هاکانین)2221( 2؛ تاپینن

تأیید میکند .نتایج پژوهش مه ریرز

تانر ،اجاروی 9و انالن ،4کالبمو 9و جاپینن)2229( 9؛

پترسون )2222( 22بیانگر آن است که شادی در بهبود و

ساندرز ،دیویس ،ویلیامز ( :)2224ویلیامز 1و ویلیامز

افزایش سالمت جسمانی و روانی نقش مؤثری دارد و

()2224؛ ماسی ،سابرنا ،پولی ،تومیولو ،فاویال ،آرچسچی

باعث احساس امنیت و رضایت در زندگی و روحیه

()2222؛ هارتر)7339( 1؛ کریستال 3و همکاران ()7334؛

مشارکت باالتر میشود (وست .)7919 ،29از یافتههای

()7334؛ هابفال و فریدی)7339( 72؛ چرنیس)7339( 77؛

دیگر پژوهش حاضر این بود که سالمت روان پیشبینی

هالستن)7339( 72؛ کاسکه 79و کاسکه ()7337؛ کاله 74و

کننده فرسودگی تحصیلی است .این نتیجه با یافتههای

همکاران ()7337؛ هارلمن ،79انجل ،ویدمن ()7332؛

پژوهش اسالمی ( )7932تحت عنوان بررسی رابطه بین

جسور)7337( 79؛ دسی ،71والراند ،پلیتر ،ریان ()7337؛

هوش معنوی و سالمت روانی  -جسمانی با فرسودگی

نازل 71و همکاران ( )2224یافتههای مشابهی مبنی بر رابطه

تحصیلی در دانشجویان همسو بود .نتایج این پژوهش

سالمت روان و فرسودگی تحصیلی به دست آمده است.

نشان داد که روابط مثبت معناداری بین سالمت روانی -

مرور ادبیات فرسودگی نشان میدهد که افرادی که

جسمانی با فرسودگی تحصیلی وجود دارد ،همچنین

دارای آن هستند ،به ویژگیهایی از جمله استرس،

یافتههای جانبی نشان داد که بین معدل دانشجویان و

بیاهمیتی ،بیهودگی ،کنار کشیدن و حتی مشکالت

فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

عاطفی دچار هستند (فاربر .)2222 ،73همچنین گلد،22

همچنین در پژوهشی که مونتا ( )2277دربارۀ رابطۀ بین

بچلور ،مایکل ( )7313در مطالعهای درباره فرسودگی،

نیاز به پیشرفت و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دورۀ

معلمان فرسوده خودشان را پوچ ،سرد ،بیتفاوت ،هدر

کارشناسی انجام داد ،به این نتیجه رسید که بین نیاز به

رفته ،ناامید و مستعمل توصیف کردهاند .نتایج تحقیق

پیشرفت و فرسودگی تحصیلی یک رابطۀ منفی و معنادار

( )2227و
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میافتد که تقاضاهای درسی از منابع فراگیران فراتر رود.
اگر استرس فراگیران ادامه یابد آنها تمایل خواهند
داشت که فشار را به صورت خستگی هیجانی تجربه
کنند .در حقیقت افزایش خستگی هیجانی ،مواجهه
تدافعی را به صورت بیعالقگی ،افزایش خواهد داد.
سرانجام افزایش بیعالقگی ،خود ارزیابی منفی را به
صورت کارآمدی پایین پرورش خواهد داد .یافتهها نشان
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