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 چکیده
 اهمیت ایزح بسیار  آن کنندهبینیپیش متغیرهای تشخیص  و است  هادانشگاه  در پژوهش قابل مباحث ترینمهم از تحصیلی  فرسودگی 

ست  سترس  و اجتماعی حمایت رابطه تعیین تحقیق، این هدف. ا سودگی  با شده  ادراک ا صیلی  فر شجویان  در تح  پژوهش این در.: بود دان

 1394-1395 تحصیلی  سال  در کرمانشاه  واحد اسالمی  آزاد دانشگاه  ارشد  کارشناسی   مقطع دانشجوی  384 همبستگی،  طرح با توصیفی 

شجویان  بین از ایطبقه گیرینمونه روشبه سر  و دختر دان شجوی  200)پ شجوی  184 و دختر دان سر  دان  پژوهش ابزار. شدند  انتخاب(  پ

 فرسودگی پرسشنامه و( 1983) همکاران و کوهن شده ادراک استرس ،(1988)  همکاران و زیمت اجتماعی حمایت های نامهپرسش شامل

 و همبسییتگی ضییری  روش با ها داده تحلیل. شیید انجام  SPSS 22  افزارنرم با هاداده تحلیل بود،( 1997)  همکاران و برسییو  تحصیییلی

سیون  سی  مورد خطی رگر ستگی  آزمون نتایج. گرفت قرار برر سون  همب شان  پیر سودگی  با اجتماعی حمایت ابعاد داد ن صیلی  فر  ابطهر تح

 آزمون نتایج همچنین آمد، بدسییت دار معنی و مثبت تحصیییلی فرسییودگی و شییده ادراک اسییترس بین رابطه طرفی از و دارد معکوس

 دوستان خانواده، ابعاد در اجتماعی حمایت و شده ادراک استرس متغیرهای توسط %99 اطمینان با تحصیلی فرسودگی داد نشان رگرسیون

 .کنند بینی پیش را تحصیلی فرسودگی تغییرات از درصد 20.88 توانند می متغیرها این و است بینیپیش قابل مهم، دیگران و

  

 دانشجویان تحصیلی، فرسودگی شده، ادراک اجتماعی،استرس حمایت کلیدی:کلمات 
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 مقدمه
 

فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان، اشاره به احساس خستگی به خاطر تقاضاها و الزامات تحصیلی، داشتن یک حس بدبینانه                

شجو د          ستگی به عنوان یک دان شای ساس عدم  سی و اح سون و کفری 2007، 1ارد)ژانگ و چمو بدون عالقه به تکالیف در  2(. پینس، آرون

سطوح            1981) شجویان در  شجویان پرداختند و دریافتند که دان شاوران، مربیان و دان ستاران، م سودگی در میان پر سه فر سی و مقای ( به برر

ا ای فرسودگی ر خود تا اندازه باالی مقیاس فرسودگی جای می گیرند. این بررسی ها نشان می دهد که دانشجویان در طول دوران تحصیلی     

 (. 1981و همکاران،   کنند)پینستجربه می

 یمانند خستگ  هایییژگیبا و یلیتحص  یفرسودگ : » بیان می کنند  گونهینا یلیتحص  یفرسودگ  یفدر تعر (2009) 3و همکاران سالما 

 یعالقگ یب) ینسبت به مطال  درس   یتو بدون حساس   ینانهرشد حس و نگرش بدب (، یلیتحص  یاز الزامات مربوط به مطالعه )خستگ  یناش 

شرفت احساس پ  یز( و نیلیتحص  س  یفضع  یشخص   ی شخص م یلیتحص  ی)ناکارآمد یلیو تحص  یدر امور در که  گفت توانیم.« شود ی( م

به عنوان کارمند کار  یآموزشییی هاییتدر موقع یران. اگرچه فراگشیییودیمحسیییوب م یرانبه عنوان محل کار فراگ یآموزشییی هاییتموقع

کار در نظر  یکبه عنوان  توانیها را مآن یو درس یآموزش هاییتفعال ی،شناختروان یدگاهندارند اما از د هاندر آ یشغل خاص یا کنندینم

 «.دهندیانجام م یقبولدر امتحانات و کس  نمره  یتموفق یرا برا یفیو مجموعه تکال کنندیم یداها در کالس حضور پگرفت. آن

سودگ  یافراد ص  یکه فر شت  یمانند ب یدارند، معموالً عالئم یلیتح س    یاقیا سبت به مطال  در ستمر در     یناتوان ی،ن ضور م در ادامه ح

ال  مط یریدر فراگ یاحساس ناتوان  و یدرس  هاییتدر فعال ییمعنا یاحساس ب  ی،کالس  هاییتدرس، مشارکت  نکردن در فعال  یهاکالس

شان داده    یصنعت  هاییتدر موقع یقبل یها. پژوهشدهندیاز خود بروز م یس در سازمان، ن سودگ و  مانند  یمتعدد یامدهایپ یاند که فر

شت و ر    یبت،غ شغل، کاهش بهدا سک ترک  سردگ  یباال ی سودگ  یجینتا ینرا دارد.  چن یابتال به اف ص  یدرباره فر ست،   قصاد  یزن یلیتح ا

ست. مثالً محققان      یندرباره ا یاگرچه مطالعات کم شده ا ضوع انجام  شان داده  ینمانند آهوال و هاکان یمو سودگ ن ص  یاند که فر ه ب یلیتح

 . (1393شود )کوشافر و زنگبار، یمنجر م یافسردگ

شان دادند که فرسودگ   (1393کوشافر و زنگبار )  سترس  ینرابطه ب یلیتحص  ین  ،دل درد آن مانند، سردرد،  یامدهایو پ یلیتحص  یهاا

 یهارابطه اسییترس یلیتحصیی یفرسییودگ یرمحققان نشییان دادند که با وارد کردن متغ ین. ادهدیم یشرا افزا یاحسییاس ترس و افسییردگ

 .یابدیم یشافزا یآن به طور معنادار یامدهایو پ یلیتحص

سودگ  هایمولفه ص  یفر سه ح    یلیتح ستگ  یطهشامل  ص  یخ ص  یعالقگ یب یلی،تح ص  یو ناکارآمد یلیتح ض  . درشود یم یلیتح   یحتو

 یداروز پب یلیتحص  یطدر مح تواندیو اشتغال م  یجانیه یمعلوم شده که خستگ   یقابل توجه یهااز پژوهش»آمده است:   یلیتحص  یخستگ 

ساس خوب بودن دانش  س  یرتحت تاث اآموزان رکند و اح ستگ وجود دارد که در درک بروز و دوام  یرخاص دو متغ یارقرار دهد. به طور ب  یخ

 طیاست که در مح  ییزاتنش یهااول، سطح تنش تجربه شده توسط فرد و محرک    یراست. متغ  یتاهم یو اشتغال دارا  یلیو تحص  یجانیه

 شود، یه مشناخت  یجانیه یکننده عمده خستگ  گویییشبه صورت پ  هشگران از پژو یتنش توسط برخ  ین،ب ین.  در اکنندیبروز م یسازمان 

 دیرا تجربه کرده و متعاق  آن با یجانیه یاز خسییتگ یکمتر یهااند، نشییانهمتحمل شییده یکه اسییترس کمتر یآموزاندانش ی ترت ینبد

 یهادر مشییخصییه یفرد یهااز تفاوت یواند تابعتیم یلیو تحصیی یجانیه ی. مورد دوم: خسییتگینداز اشییتغال را تجربه نما یسییطوح باالتر

شی گرا شد. در ا  ی ش  ینهزم یندانش آموزان با شگویی پ یک یکل یخود اثر بخ ستگ  ی شتغال م  یجانیه یکننده مهم از خ شد)ام یو ا یری، با

 .(1395حقیقت دوست و عاشوری، 

ست: آمده ا یطیعوامل مح یح. در توضشود یم یمتقس  یطیو عوامل مح یبه دو بخش عوامل فرد یزن یلیتحص  یموثر بر فرسودگ  عوامل

 ندهاییاطرافشان و فرا یطافراد در بافت مح یالتها و تما یندبدون در نظر گرفتن فرا یفرسودگ یفتوص دهد،ینشان م یمطالعات فرسودگ»

 شنهاد یپ شان یابیارز یکه توسط الزاروس و فلکمن در تئور  یاست. در مدل تعامل  یرممکنسازمانشان غ   یطمح به یرفعالواکنش فعال و غ

س  ینمنابع در دسترس و ا  یابیارز یو مولفه بعد ینهزم یا یتموقع یابیارزمولفه  یک،. شود یشد، دو مولفه در نظر گرفته م  ت که  بدان معنا

شان م  شناخت و آگاه دهندیافراد با کدام واکنش ن ست و مولفه دوم مرتبط با آگاه    ی. مولفه اول مرتبط با  سترس زا از منابع  یاز عوامل ا

 دو است. ینا ینعدم تعادل ب یجهاست. استرس نت

                                                           
1 -Zhang, Gan & Cham 
2 -Pines  Aronson, E., & Kafry, D 
3 Salmela et al 
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ست از واکنش بدن به               یکی از  شده عبارت ا سترس ادراک  ست، ا شده ا سترس ادراک  صیلی، ا سودگی تح متغیرهای تاثیرگذار بر فر

سترس می تواند ب          شد. ا سمی، ذهنی یا هیجانی می با سخ ج سازگاری یا پا ستلزم  سیله هر عامل یا محرک تنش زا  هتغییری که م جاد ای و

 (. 2011، 4ررو)ما شود، حتی سر و کار داشتن با یک بیمار

ست؛ به گونه    1995) 5فریدمن سترس متفاوت ا سترس بی "ی یک ای که فرسودگی نتیجه ( بیان کرد که فرسودگی با ا سطه ا ست.   "وا ا

سترس تجربه  ست در حالی    برخی بیان کردند که ا شایند ا شگری ناخو سودگی نتیجه ای از هیجانات، ناکامی یا پرخا سترس  "یکه فر ادامه  ا

عواملی وجود دارند که می توانند فرسودگی را کنترل  "شود.مدتاً با خستگی جسمانی، هیجانی و حالتی )نگرشی( توصیف میدار است که ع

 پدیده سیییاختن روشییین در محیطی عوامل مهمترین از یکی اجتماعی نمایند،  یکی از این عوامل حمایت اجتماعی می باشییید. حمایت

 میسازد روانی فشارهای با مقابله به قادر را افراد که منبعی عنوان به اجتماعی (. حمایت1986، 6است)جکسون، اسچاب و اسکولر     فرسودگی 

 (. 2004، 7)چنگ و همکاران است شده تعریف

ست که  بعدی چند مفهومی اجتماعی حمایت شکال  به ا ست  شده  تعریف مختلفی طرق و ا یک  ان عنو به را آن میتوان مثال، برای.  ا

(. 2004 زر،شوارت  و شولتز ) نمود تعریف از منابع ای مبادله یک یا استرس،  با مقابله برای امکاناتی عنوان به دیگران، توسط  شده  فراهم منبع

شگران،  از برخی سط فرد  شده  دریافت کمک و توجه، احترام، مراقبت، همراهی، محبت، از برخورداری را میزان اجتماعی حمایت پژوه  از تو

ستان،  خانواده، اعضای  نظیر دیگر های گروه یا افراد سوی   را اجتماعی حمایت برخی،(.  1998 سارافینو، ) اندتعریف کرده مهم دیگران و دو

سون  . دانندمی فرد تصور  و ادراک از ناشی  آن را دیگر، برخی و اجتماعی واقعیتی  می بعدی مفهومی چند را اجتماعی حمایت( 1988) سارا

منظور از حمایت اجتماعی ادراک شده میزان دسترسی و    درواقع (. 1385 پور، علی) گیرد می بر در را تصوری  و واقعی بعد دو هر که داند

پس از تعاریف و مبانی نظری (. 2014، 8لینگ و همکاران) حمایت دیگران، در صیییورت نیاز به کمک اسیییت ادارک فرد از دسیییترس بودن

ست که آیا            سوال ا صلی پژوهش حاضر پاسخ به این   و یعاجتما یتحما ینبمختصری که در رابطه با هر یک از متغیرها گفته شد مسئله ا

 رابطه معنی داری وجود دارد؟ شهر کرمانشاه یاندانشجو یاندر م یلیتحص یفرسودگ استرس ادراک شده با

 پیشینه پژوهش 

گرایی و حمایت اجتماعی با فرسودگی  شده، کمال رابطه استرس ادراک ( تحت عنوان 1394در پژوهشی که توسط پور سید و همکاران)   

شجویان      صیلی دان صیلی و عملکرد تح شان دادند که     تح سترس ادراک صورت گرفت ن ستقیم منفی و با   شده ا با حمایت اجتماعی رابطه م

ستقیم مثبت دارد. رابطه           صیلی رابطه م شجویان نیز با عملکرد تح ستقیم مثبت دارد. حمایت اجتماعی این دان صیلی رابطه م سودگی تح فر

ابطه قیم مثبت اسییت. رگرایی سییازگارانه با عملکرد تحصیییلی مسییتگرایی ناسییازگارانه با فرسییودگی تحصیییلی و همچنین رابطه کمالکمال

طبق نتایج این پژوهش، حمایت اجتماعی با  شییده با عملکرد تحصیییلی غیزمسییتقیم و از طریق حمایت اجتماعی اسییت.   اسییترس ادراک

 دار ندارد.فرسودگی تحصیلی رابطه معنی

 در تحصیلی  فرسودگی  با خودتنظیمی یادگیری و اجتماعی حمایت رابطه( تحت عنوان 1394در پژوهشی که توسط سحاقی و مریدی)   

 فرسییودگی کاهش در خودتنظیمی یادگیری و اجتماعی حمایت آموزش کهصییورت گرفت نشییان دادند اهواز شییاپور جندی دانشییجویان

 .است بوده مؤثر تحصیلی عملکرد ارتقا و تحصیلی

یان دانش جویان دانشگاه پیام  ( تحت عنوان رابطه بین حمایت اجتماعی و فرسودگی تحصیلی در م  1393در پژوهشی که توسط ترابی)  

شان داد    صورت گرفت ن سودگی  و اجتماعی حمایت بیننور یزد  شجویان  در تحصیلی  فر شگاه  دان   داری معنی ی رابطه ابرکوه نور پیام دان

 .وجود دارد

شان دادند       2012)9سالمال و همکاران  ( در مطالعه ای تحت عنوان رابطه بین فضای آموزشی، حمایت اجتماعی و فرسودگی تحصیلی ن

شکده  بر حاکم منفی جو بین کهکه  سودگی  و دان صیلی  فر  سوی  از شده  دریافت مثبت انگیزش و دارد وجود دار معنی مثبت رابطه تح

 .دارد دار معنی و منفی رابطه تحصیلی رسودگیف با دانشکده اعضای طرفاجتماعی از  حمایت و اساتید

 داده قرار بررسی مورد را شناختی  جمعیت متغیرهای و اجتماعی منابع حمایت فرسودگی،  بین روابط پژوهشی  در (2008) 10پییلدریم

 وجود دارد. منفی رابطه اجتماعی حمایت منابع و فرسودگی ابعاد بین که گردید مشخص مطالعه از این حاصل نتایج اساس بر .است

                                                           
4 Morrow 
5 - Friedman 
6 - Jackson, Schwab & Schuler 
7 - Chang et al 
8 Ling-ling, G., Ke,S., Sally, W-c. C. 
9 - Salmela-Aro et al. 
10 - Yildirim 
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  مسئله اهمیت  

شی  محیطهای در فراگیران ستیابی  در آموز شی  اهداف به د شهای  با خود آموز   هایی چالش چنین وقتی. شوند  می متعددی مواجه چال

صیلی  عملکرد روی انگیزش، بر زیانباری اثر شوند،  گرفته نظر در منفی شت  خواهد فراگیران تح ضور  که حالی در عبارتی دیگر، به. دا  در ح

 ها، مونآز مانند تحصیلی مطال  دانشجویان، از دیگر برخی برای دارد، همراه خوشایندی به تجربه های دانشجویان از بسیاری برای دانشگاه 

سودگی  به منجر غیره و مطال  ها، ارائه مقاله صیلی  فر شجویان  تح ست که  بدیهی. شد  خواهد دان سودگی  ا صیلی  فر  از فیمن تأثیرات تح

 .داشت خواهد دانشجویان جسمانی برای و شناختی روان ذهنی، بهزیستی لحاظ

با توجه به اینکه برخی از  پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه نتایج ضد و نقیضی را نشان داده اند لذا این پژوهش از اهمیت باالیی       

خانواده ها و دانشجویان قرار گیرد، همچنین پژوهشگرانی   برخوردار است. نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده موسسات آموزش عالی،     

 که دراین زمینه می خواهند فعالیت کنند می توانند از نتایج تحلیل آماری این پژوهش استفاده کنند. 

 اهداف کلی 
گر تان و دیبینی فرسودگی تحصیلی بر اساس استرس ادراک شده، ابعاد حمایت اجتماعی)خانواده، دوس      هدف کلی پژوهش حاضر پیش 

 بود.    1395-1394افراد مهم( در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه در سال تحصیلی 

 اهداف ویژه 
 تعیین رابطه بین فرسودگی تحصیلی و  حمایت اجتماعی در بعد خانواده

 تعیین رابطه بین فرسودگی تحصیلی و حمایت اجتماعی در  بعد دوستان

 تعیین رابطه بین فرسودگی تحصیلی و حمایت اجتماعی در بعد دیگر افراد مهم.

 تعیین رابطه بین فرسودگی تحصیلی و استرس ادراک شده در دانشجویان 

 روش پژوهش 
  روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه ی اجرا توصیفی و از نوع همبستگی می باشد.

 گیریو روش نمونه جامعه آماری ، حجم نمونه
بود و  1394-1395سال تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه در       جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع  

ای بود که با توجه گیری به صورت تصادفی طبقهدانشجوی پسر( بود. روش نمونه 184دانشجوی دختر و  200نفر ) 384تعداد  حجم نمونه 

 صورت تصادفی انتخاب شدند.دانشجو براساس جدول برآورد نمونه مورگان به 384تعداد ای بهبه نسبت تعداد دانشجو در هر جنسیت نمونه

 ها ابزار گردآوری داده
 :(1988و همکاران ) یمتز پرسشنامه حمایت اجتماعی

ست  ای گویه 12 ابزار یک بعدی چند شده  ادراک اجتماعی حمایت مقیاس  سه  از شده  ادراک اجتماعی حمایت منظور ارزیابی به که ا

 ادراک اجتماعی حمایت میزان مقیاس این. است  شده  تهیه (1988همکاران ) و توسط زیمت  زندگی در مهم افراد و دوستان  خانواده، منبع

 نمره آوردن دست  به سنجد، برای  موافقم می کامالً تا مخالفم کامال ای لیکرت گزینه 5 طیف در مذکور حیطه سه  از یک هر در را فرد شده 

 نمرات جمع حاصییل از نیز مقیاس زیر هر نمره. شییودمی تقسیییم (12) آنها تعداد بر شییده و جمع هم با هاگویه همه نمره مقیاس، این کل

سیم  آن به های مربوطگویه ست  به (4) مقیاس زیر آن هایگویه تعداد بر تق سط  مقیاساین  پایایی و روایی .آیدمی د  همکاران و زیمت تو

ست  شده  گزارش مطلوب حد در ستمی . ا ضری  1389) همکاران و ر سهای  خرده کرونباخ آلفای (  تا  76/0بین  را اجتماعی حمایت مقیا

 حمایت سییه بعد برای کرونباخ آلفای ضییری  از اسییتفاده با را مقیاس ( پایایی1388) پور نیک و جوکار سییلیمی،. اند آورده دسییت به 89/0

 .اند کرده گزارش 82/0و  86/0، 89/0 ترتی  به زندگی مهم افراد و دوستان خانواده، سوی از شده دریافت اجتماعی

 (: 1983پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران )

ماده ای است که برای   14و  10، 4توسط کوهن و همکاران تهیه شده و دارای سه نسخه       1983مقیاس استرس ادراک شده در سال    

سترس زا، کنترل، غلبه، کنار              سات درباره حوادث ا سا شته به کار می رود و افکار و اح شده در یک ماه گذ سترس عمومی درک  سنجش ا

ا امدن با فشییار روانی و اسییترسییهای تجربه شییده را مورد سیینجش قرار می دهد. همچنین این مقیاس،عوامل خطرزا در اختالالت رفتاری ر

 بررسی کرده و فرایند روابط تنش زا را نشان می دهد. نمره باالتر نشان دهنده استرس ادراک شده بیشتر است. 
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( برای 1983محاسیییبه کرده اند. کوهن و همکاران )     74/0( ضیییری  آلفای کرونباخ را برای این مقیاس     2006) 11دوران و همکاران 

شناختی بین         شانه  ستگی آن را با اندازه های ن ضری  همب سبه اعتبار مالک این مقیاس،  سبه کرده اند. در پژوهش   76/0تا  52/0محا محا

سترس ادرا        شنامه ا س سبه پایایی پر ضر برای محا شد که به ترتی  مقادیر        حا ستفاده  صیف ا ضرای  آلفای کرونباخ و تن شده از  و  73/0ک 

ساخته                    74/0 سوال مالک محقق  ساده با یک  ستگی  سبه همب ستفاده از محا شنامه با ا س سازه این پر ضرای  روایی  ست آمد   63/0به د

 معنی دار است.  p<05/0محاسبه شد که در سطح 

  :(1997و و همکاران )برس  یلیتحص یپرسشنامه فرسودگ

سشنامه مذکور                سنجد. پر سودگی تحصیلی، بی عالقگی تحصیلی، و ناکارآمدی تحصیلی را می  سه حیطه فر سشنامه  ماده  15این پر

صیلی     ستگی تح صیلی         5دارد. خ ستند(،بی عالقگی تح سته کننده ه سی خ سبت به مطال      4ماده )مطال  در ساس می کنم ن ماده )اح

سی عالقه ای   سی بربیایم (دارد. این پرسشنامه با        6ندارم(و ناکارآمدی تحصیلی  در ماده )احساس می کنم نمی توانم از عهده مشکالت در

درجه ای کامال مخالف تا کامال موافق توسط آزمودنی ها درجه بندی شده است. پایایی پرسشنامه را سازندگان        5روش درجه بندی لیکرت 

( پایایی این پرسشنامه را برای خستگی 1388بای سه حیطه فرسودگی تحصیلی محاسبه کرده اند. نعامی) 75/0، 82/0، 70/0آن به ترتی  

محاسبه کرده است. وی ضرای  اعتبار این پرسشنامه را     75/0و برای ناکارآمدی تحصیلی   82/0، برای بی عالقگی تحصیلی   79/0تحصیلی  

،  38/0( به دست آورده است که به ترتی  برابر 1374نشجویی ) پوالدی ری شهری، از طریق همبسته کردن آن با پرسشنامه فشارزاهای دا

سطح      45/0،  42/0 شده که در  سبه  ست. در پژوهش عزیزی ابرقوئی )  <P/001محا شده برای    1389معنی دار ا سبه  ( الفای کرونباخ محا

شنامه     س س    85/0کل پر ستگی هیجانی، بدبینی و ناکارآمدی در ست آمد. این   66/0و  82/0،  77/0ی به ترتی  و برای حیطه های خ به د

(از روایی مطلوبی برخوردار بوده اسییت .همچنین در پژوهش عظیمی و همکاران 1392پرسییشیینامه در مطالعه مرزوقی، حیدری،حیدری ) 

خص برازندگی ( روایی پرسییشیینامه را محققان با روش تحلیل عامل تاییدی محاسییبه شییده که شییاخص های برازندگی تطبیق ،شییا1392)

 افزایشی و شاخص جذر میانگین مجذورات خطای تقری  مطلوب گزارش کرده اند .

 

 هایافته

  4.26با انحراف معیار  28.65و در دانشییجویان پسییر   3.35با انحراف معیار  25.64میانگین و انحراف معیار سیینی دانشییجویان دختر 

 متغیر های پژوهش را نشان می دهد:بدست آمد، جدول زیر میانگین وانحراف معیار 

 میانگین و انحارف معیار متغیر های پژوهش -1جدول  

 تعداد انحراف معیار میانگین 

 384 12.93 65.52 فرسوگی تحصیلی

 384 89/6 59/25 استرس ادراک شده

 384 1.73 10.62 خانواده

 384 1.64 10.78 دوستان

 384 1.94 10.62 دیگران مهم

 

می باشد و میانگین نمره  حمایت اجتماعی در    12.93درصد با انحراف معیار   65.52جدول فوق میانگین فرسودگی تحصیلی   براساس  

 بدست آمده است. 10.62و 10.78، 1.62ابعاد خانواده، دوستان و دیگران مهم به ترتی  

صیلی و حمایت اجتماعی در         سودگی تح سون بین متغیر فر ستگی پیر ضری  همب ستان و دیگران مهم را   جدول زیر  ابعاد خانواده، دو

 نشان می دهد:

 

 

 

 

 

                                                           
11 Duran, A.; N. Extremera; P. F. Berrocal & M. Montalban 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر فرسودگی تحصیلی و حمایت اجتماعی در ابعاد خانواده، دوستان و  -2جدول 

 دیگران مهم

 دیگران مهم دوستان خانواده فرسودگی تحصیلی 

 فرسودگی تحصیلی

 -.299 -.303 -.209 1 همبستگی پیرسون

 .000 .000 .000  سطح معنی داری

 384 384 384 384 تعداد

 استرس ادراک شده

 -.214 -.315 -.329 .478 همبستگی پیرسون

 .000 .000 .000 .000 سطح معنی داری

 384 384 384 384 تعداد

 خانواده

 .273 .437 1 -.209 همبستگی پیرسون

 .000 .000  .000 سطح معنی داری

 384 384 384 384 تعداد

 دوستان

 .477 1 .437 -.303 همبستگی پیرسون

 .000  .000 .000 سطح معنی داری

 384 384 384 384 تعداد

 دیگران مهم

 1 .477 .273 -.229 همبستگی پیرسون

  .000 .000 .000 سطح معنی داری

 384 384 384 384 تعداد

شاهده می  سودگی تحصیلی،    در جدول فوق م ستان     شود بین فر شده و حمایت اجتماعی در ابعاد دو سترس ادراک  ، خانواده و دیگران ا

می باشد.   -.299و  -.303،  -.209مهم همبستگی منفی وجود دارد وضری  همبستگی در ابعاد خانواده ، دوستان و دیگران مهم به ترتی      

 .+ بدست آمده است. 478از طرفی بین فرسودگی تحصیلی و استرس ادراک شده ضری  همبستگی پیرسون 

در جدول زیر رگرسیون فرسودگی تحصیلی بر اساس، استرس ادراک شده و حمایت اجتماعی در ابعاد خانواده، دوستان و دیگران مهم          

 آمده است:

رگرسیون فرسودگی تحصیلی بر اساس استرس ادراک شده و حمایت اجتماعی در ابعاد خانواده، دوستان و  -3جدول 

 همدیگران م

    

درجه  مجموع مجذورات مدل

 آزادی

سطح  F مجذور میانگین

 معنی داری

R  مجذورR 

 تعدیل شده

خطای 

 استاندارد

1 

    .000 181.83 27422.52 4 6855.63 رگرسیون

 10.32 .2088 .457   150.81 379 57158.23 باقی مانده

       383 64013.87 مجموع

 

جدول  استاندارد  Fبدست آمده است که این مقدار بیشتر از     15.19،  380و 3با درجه آزادی  Fشود آماره  در جدول فوق مشاهده می 

سطح معنی داری کمتر از       شود  شد و همچنین مشاهده می  شد بنابر این می توان گفت  فرسودگی تحصیلی با اطمینان       0.01می با می با

سط متغیر حمایت اجتماعی در ابعاد خانواد  99% ستان و دیگران مهم، قابل پیش تو ست و با توجه به مجذور ه، دو شده این    Rبینی ا تعدیل 

 درصد از تغییرات فرسودگی تحصیلی را پیش بینی کنند.  20.88متغیر ها می توانند 

 جدول زیر جدول ضرای  رگرسیون را نشان می دهد: 
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 ضرایب رگرسیون  -4جدول

 مدل

 ضرای  استاندارد استاندارد ضرای  غیر

t 
سطح 

 B معنی داری
خطای 

 استاندارد
Beta 

1 

 .000 19.70  4.97 97.98 ثابت

 .000 5.657 .316 .234 2.405 استرس ادراک شده

 .21 1.596 .086 .421 -.643 خانواده

 .001 3.655 -.219 .413 -1.701 دوستان

 .067 -1.856 -.108 .312 -.682 دیگران مهم

 
و  0.01جدول فوق مشاهده می شود سطح معنی داری استرس ادراک شده و  در متغیر حمایت اجتماعی در بعد دوستان ، کمتر از     در 

شتر از   ستان با اطمینان         0.05در خانواده و  دیگران مهم بی شده و بعد دو سترس ادراک  شد بنابر این ا توان پیش بینی متغیر  %99می با

 فرسودگی تحصیلی را دارند.

 

 بحث و نتیجه گیری 

ضر، تعیین رابطه حمایت اجتماعی  شده     هدف پژوهش حا سترس ادراک  شجویان       و ا صیلی در دان سودگی تح شد      با فر سی ار شنا کار

 بود. دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه 

نتایج نشان داد بین استرس ادراک شده و فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. این نتایج همسو با مطالعات دوران  

 ( می باشد. 2009( و بروس)2008( ، واتسون و همکاران )2008(، زکاری و همکاران)1394(، سرمدی و همکاران )2006و همکاران)

سترس موج  از بین رفتن انرژی و تحلیل منابع    توانمی نتایجدر تبیین این  شکال ا نظر  ههمچنین بشود.  فردی می گفت که تمامی ا

ناکارآمدی، کسالت،فشارهای روانی و .. باشد. خستگی مفرط نتیجه ای از  احساسای از افزایش سطح برانگیختگی،رسد، فرسودگی نتیجهمی

با تمایل به درک و سییازگاری با نیازهای موقعیتی اسییت. در هر حال به طور منطقی، سییطح افزایش برانگیختگی و پردازش اطالعات همراه 

 (. 1394فرسودگی سطح انرژی الزم را برای انجام وظایف شناختی همراه با یادگیری کاهش می دهد) سرمدی و همکاران، 

 سییحاقی وهای منفی دارد. این نتیجه با یافتهرابطه حمایت اجتماعی با فرسییودگی تحصیییلی  نتایج پژوهش نشییان داد که همچنین 

 مطابقت دارد. ( 2009( و بروس )2008(، واتسون و همکاران )1388)منصورو سپاه رادیهمت( و 1394مریدی)

ا زعوامل استرس یلتقل یا یشگیریباعث پ یاجتماع یت. در واقع، حماکندیم یتزا حمااز افراد در برابر تجارب استرس یاجتماع یتحما

شتر تدارک منابع ب یقاز طر سترس م  یبرا ی شود،   . شود یمقابله با ا سودگی موج  از بین رفتن انرژی و تحلیل منابع فردی می  از طرفی فر

شد.               شارهای روانی و ... با سالت، ف ساس ناکارآمدی، ک سطح برانگیختگی ، اح سودگی نتیجه ای از افزایش  سد، فر همچنین به نظر می ر

ای از سطح افزایش برانگیختگی و پردازش اطالعات همراه با تمایل به درک و سازگاری با نیازهای موقعیتی است، در    خستگی مفرط نتیجه  

دهد، بنابراین رابطه هر حال به طور منطقی، فرسیییودگی سیییطح انرژی الزم را برای انجام وظایف شیییناختی همراه با یادگیری کاهش می 

 حصیلی منطقی به نظر می رسد. معکوس بین حمایت اجتماعی با فرسودگی ت

سید و همکاران )  (2009)پژوهش بروس یجبا نتا یجهنت ینا ستگی معنی داری بین    ندارد یهماهنگ (1394و پور شها همب ، در این پژوه

ست نیامد      صیلی بد سودگی تح ست و برخوردار  یانواع روابط اجتماع ینتراز مهم یکی یاجتماع یت. حماحمایت اجتماعی و فر از آن و  یا

 یک یاجتماع یتمتفاوت باشیید. حما تواندیفرهنگ م یو حت یتبه آن با توجه به سیین، جنس، شییخصیی یازن ینادراک و تصییور آن و همچن

ص  ییندر تب یطیمهم مح یرمتغ ست، ز  یرانفراگ یلیعملکرد تح شجو م  یقعم تاثیری یاجتماع یتحما یراا . اگر اردگذیبر رفتار روزمره دان

را از  ینامطلوب یلیخواهد شد و عملکرد تحص   یدو ناام پذیریکخسته، تحر  یجانیداشته باشد، از لحاظ ه   یجد یجانیه یخستگ  ییدانشجو 

 .خود نشان خواهد داد
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 یانیدانشجو ین. چنمی کنند باال تالش ایبه استاندارده یدنرس یبرا که فرسودگی تحصیلی کمی دارند و با انگیزه هستند یانیدانشجو

س  یفتکل یککه  یزمان ش  دهندیرا انجام م یدر س  یفکه آن تکل یفارغ از ارز شا   یبرا یدر و  دکننیرا تجربه م یندیآنها دارد، احساس خو

 .تر استمناس سایر دانشجویان آنها نسبت به  یلیعملکرد تحص

که به  یانیجودانش  یلی،تحص  یرسودگ مهار ف یا یشگیری منظور پکه به می شود  یشنهاد محترم پ یدپژوهش، به اسات  ینا یجبه نتا توجه با

سات    یلدال سترس دارند، از طرف خانواده، معلمان، ا ساالن به  یدمختلف ا سترس   یراشوند، ز  یتحما یطور کافو هم از عوامل مهم در  یکیا

شکده و دان یها، اعضابه خانواده یلی،تحص یدر فرسودگ یاجتماع یتبا توجه به نقش مهم حما یناست. همچن یرانفراگ یلیتحص یفرسودگ

 یترا حما هستند  پذیرتری آس  یلمختلف در امر تحص  یلکه به دال ییخصوص آنها به یانکه دانشجو  کنیمیم یشنهاد دانشگاه و همساالن پ  

 . یندشوند و در حل مشکالت آنها تالش نما یاکنند و مشکالت آنها را جو

 پیشنهادات

 ودمی ش ها، اعضای دانشکده و دانشگاه و همساالن پیشنهاد       با توجه به نقش مهم حمایت اجتماعی در فرسودگی تحصیلی، به خانواده  

پذیرتر هستند را حمایت کنند و مشکالت آنها را جویا شوند و    خصوص آنهایی که به دالیل مختلف در امر تحصیل آسی    که دانشجویان به 

 .شودش نمایند. بنابراین از ایجاد فرسودگی تحصیلی جلوگیری میدر حل مشکالت آنها تال

تحصیییلی و کشییف متغیرهای  حمایت اجتماعی بر کاهش فرسییودگیپیشیینهاد میگردد برای بررسییی جامعتر و دقیقتر تاثیر همچنین 

شهای علی میانجی و تعدیل سه  -کننده رابطه، از رو شود. همچنین تکرار     مقای ستفاده  شی ا شجویی و نیز پژوهش در نمونهای و آزمای  های دان

 سازد.می ها را فراهمهای تحصیلی دیگر در پژوهشهای آتی، امکان تعمیم هر چه بیشتر یافتهپایه
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Abstract. Academic burnout of the most important topics of research at the university and 

its detection is very important predictor variables. The aim of this study was to determine 

the relationship between social support and perceived stress among students with academic 

burnout. In this descriptive study, cross, 384 graduate student at Islamic Azad University 

of Kermanshah in the academic year 1395-1394 stratified sampling method among students 

male and female (200 females and 184 males) were selected. Instruments included social 

support questionnaire Zimet and collegues (1988), perceived stress Cohen et al. (1983) and 

academic burnout questionnaire brush and colleagues (1997), data analysis was performed 

with SPSS 22 software. Data were analyzed using linear regression. Pearson correlation 

test revealed that social support and academic burnout inverse relationship and also the 

relationship between perceived stress and burnout significantly positive, respectively, as 

well as test results showed academic burnout 99% by the variables of perceived stress and 

social support of family, friends and significant others, predictable, and these variables can 

predict 20.88% of academic burnout changes. 
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