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1دانشجوي کارشناسي ارشد روانشناسي بالیني ،دانشكده علوم تربیتي و
روانشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبیل ،اردبیل ،ایران.
6دانشجوي کارشناس یارشد روانشناسي عمومي ،دانشكده علوم تربیتي و
روانشناسي دانشگاه محقق اردبیلي ،اردبیل ،ایران
8دانشجوي کارشناسي ارشد روانشناسي بالیني ،دانشكده علوم تربیتي و
روانشناسي دانشگاه محقق اردبیلي ،اردبیل ،ایران

خالصه
مقدمه
این پژوهش بررسي نقش نگرش به رشتهي تحصیلي -آیندهي شغلي ،احساس تنهایي و کیفیت
خواب در پیش بیني فرسودگي تحصیلي دانشجویان بود .مطالعهي حاضر توصیفي از نوع همبستگي
بود و جامعه ي آماري این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلي در سال تحصیلي-89
 1881تشكیل دادند.
روش کار
نفر با استفاده از روش نمونهگیري در دسترس انتخاب گردیدند و براي جمع آوري دادهها نیز از
پرسشنامه فرسودگي تحصیلي مسلش ،نگرش به آیندهي شغلي تارویرديزاده ،احساس تنهایي
عاطفي اجتماعي و کیفیت خواب پیترزبورگ استفاده شد .براي تجزیه و تحلیل دادهها از روش

8کارشناس ارشد روانشناسي بالیني ،دانشكده علوم تربیتي و روانشناسي

آماري ضریب همبستگي و رگرسیون چندگانه با استفاده از  SPSS 25استفاده شد.

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبیل ،اردبیل ،ایران.

نتایج کار

*گروه روانشناسي و علوم تربتي ،دانشكده علوم تربیتي و
روانشناسي ،اردبیل ،ایران.
Email: ibrosle1372610@gmail.com

نتایج پژوهش نشان داد که فرسودگي تحصیلي با نمره کل کیفیت خواب ( )P>0/05 r=0/15و
احساس تنهایي (  )P0/01 r=0/81رابطه مثبت و با نگرش به تحصیل و آیندهي شغلي ( r=-0/15
)P>0/05رابطه معكوس دارد .همچنین نتایج رگرسیون نیز نشان داد که ترکیب متغیرهاي کیفیت
خواب ،نگرش به رشتهي تحصیلي _ آینده شغلي و احساس تنهایي  10درصد از واریانس فرسودگي
تحصیلي را ميتواند تبیین کند.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج الزم است بهتر است براي پیشگیري از فرسودگي تحصیلي در محیط آموزش عالي؛
برنامههاي مداخلهاي ،برگزاري کارگاههاي آموزشي و دادن مشاوره براي کاهش این عوامل در

راستاي پیشگیري از فرسودگي تحصیلي دانشجویان اقداماتي صورت گیرد.
کلمات کلیدی
نگرش به رشته تحصیلي_ آینده شغلي ،احساس تنهایي ،کیفیت خواب ،فرسودگي تحصیلي،
دانشجویان.
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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مقدمه
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دوران مختلف زندگي هماهنگ با پیرامون اطراف ،دستخوش

فرسودگي پدیدهاي رایج در محیط کار است ( )1که به عنوان

تغییر ميشود(.)8

یک سازه روانشناختي انكار ناپذیر در موقعیتهاي پیشرفت

اگر فرد به شغل خود عالقه کافي نداشته باشد ،ادامه اشتغال،

تحصیلي مورد توجه تعداد کثیري از محققین قرار گرفته است

ماللت آور و حتي غیرممكن خواهد بود .پژوهشي نشان داد که

( .)6دانشجویان نیز دچار فرسودگي ميشوند که به آن

بین امید به آینده و فرسودگي تحصیلي رابطه معكوس وجود

فرسودگي تحصیلي گفته ميشود .فرسودگي تحصیلي در

دارد( .)10همچنین در مطالعهي آهوخوش و علي بیگي؛

دانشجویان یعني ظاهر شدن حس خستگي نسبت به انجام دادن

مشخص شد که رشته تحصیلي با فرسودگي تحصیلي ارتباط

تكالیف درسي و مطالعه مطالب درسي ،وجود نگرش بدبینانه

مؤثر دارد( .)11در مطالعهي رادمن و گاستاوسون 1که بر روي

نسبت به درس خواندن و احساس فقدان کفایت الزم براي

دانشجوي رشتهاي پرستاري انجام گرفته بود؛ در یک سال

تحصیل ميباشد (  .)8مطالعهي فرسودگي تحصیلي حائز

پیگیري پس از فراغت از تحصیل مشخص شد که افرادي که

اهمیت است؛ زیرا این مفهوم را کلید شناخت عملكرد تحصیلي

در طي تحصیل دچار خستگي و فرسودگي ميشوند کمتر به

ضعیف دانشجویان ،روابط دانشجویان با کالس درس و

امور شغلي مسلط و تمایل به ترک شغل باالتري دارند(.)16

پیرامون دانشگاه و انگیزه و اشتیاق آنها نسبت به ادامه تحصیل

عامل دیگري که در کنار نگرش به آیندهي شغلي ميتواند با

دانستهاند (  .)8فرسودگي در قشر دانشجویي به احساس ماللت

فرسودگي تحصیلي رابطه داشته باشد احساس تنهایي است.

و خستگي به دلیل درخواستها و الزامات تحصیلي (خستگي)،

احساس تنهایي زماني به وجود ميآید که تماس و رابطهي فرد

داشتن حس بدگماني و عدم عالقه به تكالیف درسي (بي-

با دیگران کاذب باشد ( .)18به عبارتي ارتباطات بین فردي

عالقگي) ،و احساس عدم سزاواري به عنوان دانشجو

مثبت و پایدار (حس تعلق داشتن) آنچنان که مد نظر فرد است

(کارآمدي پایین) اشاره دارد ( .)5خستگي عاطفي عامل اصلي

در ارتباط با دیگران محقق نشده باشد .با توجه به پیشرفت

فرسودگي و آشكارترین نشانههاي آن به شمار ميآید (.)2

فناوري و ماشیني شدن زندگي یک پدیدهي شایع در جهان،

نتایج حاکي از آن است که فرسودگي تحصیلي در دانشجویان

پدیدهي تنهایي است .آمارها نشان ميدهند که از هر چهار نفر

منجر به یأس و بيانگیزگي ميشود ( .)1نشان داده شده است

یک نفر از احساس تنهایي رنج ميبرد ( .)18افرادي که از

که روابط همكالسيها ،عالقه به رشته تحصیلي و آیندهي

تنهایي رنج ميبرند خصوصیات شناختي و رفتاري خاصي

شغلي در عملكرد تحصیلي دانشجویان مؤثر است؛ بنابراین این

دارند که ميتواند در تنهایي آنها تأثیر گذار باشد و نشان دهند

عوامل ميتوانند در فرسودگي تحصیلي دانشجویان نیز

که چرا تنهایي در طول زمان پایدار است .اگر اقدامي در جهت

تأثیرگذار باشند ( .)9یكي از بزرگترین چالشها یا مسئلهي

رفع احساس تنهایي صورت نگیرد ميتواند مسائلي را در زمینه-

پیش روي جوانان مخصوصا دانشجویان بحث آیندهي شغلي

هاي کاهش عزت نفس ،سالمت عاطفي ،جسماني و احساس

در رشتهي تحصیلي است که این آینده نیز به نوع نگرش و

ناراحتي در کالس را ایجاد کند.

عالقهي آنان نیز بستگي دارد که در صورت عدم نگرش

حیدري و مكتبي( )1880در پژوهشي دریافتند که بین

مناسب به رشتهي تحصیلي نميتوان انتظار توسعه و افزایش

دانشجویان دختر کارشناسي ارشد بومي و غیربومي از لحاظ

مهارتها را داشت .ترکیب شناختها و احساسها و آمادگي

احساس تنهایي و فرسودگي تحصیلي تفاوت معناداري وجود

براي عمل نسبت به یک شيء یا مسأله معین را نگرش شخص

دارد .در مطالعهي شوهولین 6مشخص شد که بین سطوح

نسبت به آن شيء یا مسأله ميگویند .نگرشهاي هر شخص در

- Rudman & Gustavsson
- SluHuiLin
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در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان

فرداد دیدار طالش و همكاران

دانش آموزان و مؤلفههاي فرسودگي تحصیلي رابطه وجود

ضروري است .بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسي نقش

دارد و به عبارتي تجربه تنهایي باالتر در پسران و دختران نشانه-

نگرش به تحصیل و آیندهي شغلي ،احساس تنهایي و کیفیت

هاي فرسودگي تحصیلي را به دنبال دارد ( .)15مطالعهي نشان

خواب در پیشبیني فرسودگي تحصیلي دانشجویان بود.

داد که بین احساس تنهایي و فرسودگي تحصیلي رابطه

روش کار

معناداري وجود دارد؛ به عبارتي با باال بودن احساس تنهایي،
فرسودگي تحصیلي دانش آموزان نیز افزایش ميیابد(.)12
احساس تنهایي در دانشجویان باعث گریز از محل تحصیل مي-
شود .در مجموع تنهایي با مشكالت اجتماعي-رواني (نظیر
عزت نفس پایین ،لیاقت پایین ،روابط بین فردي ضعیف)،
سالمت رواني (مث اضطراب ،افسردگي ،اعمال خودکشي
گرانه) ،سالمت جسماني (مثل عملكرد ایمني و مشكالت
خواب) و کاهش عملكرد تحصیلي مرتبط است (.)11
یكي دیگر از متغیرهاي مورد مطالعهي در این پژوهش کیفیت
خواب ميباشد .کیفیت خواب بنابه تعاریف از شاخصهاي
ذهني در رابطه با چگونگي تجربه خواب تشكیل ميشود؛ مانند
میزان رضایت و خشنودي از خواب که در فرد ایجاد ميشود
( .)19کمیت و کیفیت خواب نقش مهمي در سالمت انسان
دارد ( .)18کیفیت نامطلوب خواب که بیشتر به شكل بیخوابي
بروز و متجلي ميگردد ( )60با تصادفات رانندگي ،مشكالت
بین فردي ،نرخ باالتر غیبت و بهرهوري پایین رابطه و یكي از
مهمترین دالیل پایینتر بودن کیفیت زندگي ،اختالل در
یادگیري و حافظه و عقب ماندگي تحصیلي ميباشد (.)61
هاسک ،فیلیپز و جینسین 1در مطالعهاي تحت عنوان میانگین
زمان خواب در زمان دانشجویان مقطع کارشناسي کالج به این
نتیجه رسیدند که مدت زماني که دانشجویان به خواب
اختصاص ميدهند کمتر از مدت زمان خواب مورد نیاز بدن
آنها ميباشد ( .)66در مطالعهاي که توسط آهمد 6و باهامام
تحت عنوان رابطهي بین عادت خواب و بیداري و عملكرد
تحصیلي در دانشجویان پزشكي انجام شد به این نتیجه دست
یافتند که در دانشجویان با عادت نامنظم خواب و بیداري
عملكرد تحصیلي با افت قابل توجهي همراه است ( .)68لذا
شناسایي عواملي که

با فرسودگي تحصیلي رابطه دارند
- Hosek, Phelps & Jensen
- Ahmed & BaHammam
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مطالعهي حاضر از نوع توصیفي  -همبستگي بود و جامعهي
آماري این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلي
در سال تحصیلي1881-89تشكیل ميدادند .از آنجایي که
پژوهش حاضر از نوع همبستگي است ،نمونهاي به حجم191
نفر ( 85نفر مرد و  92نفر زن) انتخاب شد .نمونهي این پژوهش
به صورت نمونهگیري در دسترس انجام و با استفاده از ابزار-
هاي زیر مورد ارزیابي قرار گرفت .پس از آماده سازي
ابزارهاي جمعآوري اطالعات ،کسب مجوز از دانشگاه و جلب
رضایت شفاهي از دانشجویان اهداف پژوهش به طور خالصه
براي آنها توضیح داده شد .سپس تعداد  191پرسشنامه میان
دانشجویان پخش گردید .ابزارهاي استفاده شده در این
پژوهش به شرح زیر ميباشند:
 _1پرسشنامه فرسودگي تحصیلي مسلش -نسخه دانشجویان:
این پرسشنامه شكل کوتاه شدهاي مقیاس فرسودگي مسلش
است .این مقیاس داراي  15گویه و سه خرده مقیاس ميباشد
که این سه خرده مقیاس عبارتاند از -1 :خستگي
عاطفي(5گویه)  -6بدبیني و شک ( 8گویه)  -8خودکارآمدي
تحصیلي ( 2گویه) .نمره گذاري آن بر طبق لیكرت از
صفر(هرگز) تا ( 1همیشه) است و خرده مقیاس خودکارآمدي
به صورت وارونه نمره گذاري ميشود .نمره باال در خستگي
عاطفي و شک تردید و همچنین نمره کم در خود کارآمدي
نشان از فرشودگي تخصیلي ميباشد .این پرسشنامه در ایران
هنجاریابي شده و آالفاي کرونباخ آن براي خستكي عاطفي
 ،0/98بدبیني و شک  0/98و خود کارآمدي تحصیلي 0/21
ميباشد (.)11
_6پرسشنامه نگرش به رشته تحصیلي و آینده شغلي :این
پرسشنامه براي سنجش نگرش به تحصیل و آینده شغلي
طراحي و تدوین شده است .این مقیاس داراي  11سوال و سه
مؤلفه عالقه به رشته تحصیلي ،آینده شغلي و برنامه ریزي شغلي
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ميباشد و بر اساس طیف پنج گزینهاي لیكرت نمره گذاري

همبستگي پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید .دادهها

ميشود و به سنجش نگرش به تحصیل و آینده شغلي مي-

در  SPSS25تحلیل شدند.

پردازد .این پرسشنامه در ایران هنجاریابي شده روایي محتوایي

نتایج

و صوري این پرسشنامه مناسب ارزیابي شده است و ضریب

نمونه مورد بررسي در این مطالعه شامل  191نفر از دانشجویان

آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي این پرسشنامه باالي 0/1

دانشگاه محقق اردبیلي بودند .دامنه سني افراد شرکت کننده از

است (.)68

 19تا  81سال بود و میانگین سني نیز  68/00سال بود.

_8مقیاس احساس تنهایي :این مقیاس داراي  18سوال بوده و

جدول -5اطالعات جمعیت شناختي دانشجویان

هدف آن بررسي میزان احساس تنهایي اجتماعي و عاطفي افراد

متغیر

(تنهایي رمانتیک ،تنهایي خانوادگي ،تنهایي اجتماعي) ميباشد.

جنسیت

شیوه نمرهدهي آن بر اساس طیف لیكرت چهار گزینهاي مي-
باشد .این مقیاس در ایران هنجار یابي شده و روایي و پایایي

مقطع تحصیلي

مقیاس احساس تنهایي مورد آزمایش قرار گرفته است .نتایج
همبستگي این مقیاس با سایر مقیاسها نشان دهنده روایي
همگرا و افتراق مطلوب این پرسشنامه بود .همچنین براي پایایي

محل سكونت

آن از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد و مقدار این ضریب
براي ابعاد این پرسشنامه به این شكل است:

تنهایي

بومي و غیر بومي

رمانتیک/86؛ 0تنهایي خانوادگي 0/98؛ تنهایي اجتماعي0/19

تعداد

درصد

مرد

85

56/5

زن

92

81/5

کارشناسي

109

58/1

کارشناسي ارشد

58

86/2

دکتري

18

1/ 1

خوابگاه

185

18/2

استیجاري

8

5

شخصي

81

60/8

بومي

21

88/1

غیر بومي

160

22/8

(.)65

طبق جدول  1اکثر افراد این پژوهش مرد بودند( )%56/5و

_8سیاههي کیفیت خواب پیترزبورگ :1این مقیاس براي اندازه

بیشترین مقطع تحصیلي نیز در دوره کارشناسي بود (.)%58/1

گیري کیفیت خواب و فرآیند خواب در یک ماه گذشته ایجاد

جدول -1ماتریس همبستگي و شاخصهاي توصیفي مربوط به

شده است و  1عامل کیفیت ذهني ،مشكل در به خواب رفتن،

متغیرهاي پژوهش

زمان خواب ،خواب مفید ،اختالالت خواب ،استفاده از

متغیر

1

داروهاي خوابآور و مشكالت عملكرد روزانه را مبررسي
ميکند .داراي  19سوال است و آزمودنيها به طیفي از پاسخها
از صفر تا  8جواب ميدهند .نمره کل شاخص آن نیز بین  0تا
 61قرار دارد و نمرات باال نشانگر کیفیت پایین خواب بوده و

فرسودگي

____
___

تحصیلي
کیفیت

*

نمره باالتر از  5نشان از اختالل خواب شدید ميباشد (.)62

خواب

0/15

احساس

روایي آن در پزوهش ایراني  92/5و پایایي آن 98/2گزارش

تنهایي

**
0/81

شده است (.)61

نگرش

روش تجزیه و تحلیل دادهها:بعد از جمعآوري دادهها براي
تجزیه و تحلیل از آزمون آماري توصیفي وآزمون آماري

**0/61

______
_

* 0/15

0/02

-0/09

______
_

آینده شغلي
میانگین
استاندارد

- Petersburg

______
_

به

تحصیل و

انحراف
1

6

8

8

88/16

2/16

88/88

89/89

18/11

6/85

10/99

2/21

 - 6080نقش نگرش به رشتهی تحصیلی_آیندهی شغلی ،احساس تنهایی و کیفیت خواب
در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان

فرداد دیدار طالش و همكاران

** سطح اطمینان در  0/01و * سطح اطمینان در  0/05ميباشد

رابطهي معكوس و معناداري دارد .به عبارتي زماني که

با توجه به جدول ( )6نتایج ضریب همبستگي پیرسون نشان داد

دانشجویان نسبت به رشتهي تحصیلي و آیندهي شغلي نگرش

که بین فرسودگي تحصیلي با نمره کل کیفیت خواب (0/15؛

مثبتي داشته باشند کالس درس را سودمندتر تلقي کرده و کمتر

 )P >0/05 ،rو احساس تنهایي (0 /81؛  )P > 0/01 ، rرابطه

به فرسودگي تحصیلي دچار ميشوند و بالعكس .این یافته با

مثبت وجود دارد و با نگرش به تحصیل و آیندهي شغلي

نتایج پژوهش این حوزه همخواني دارد که به این نتیجه

(-0/15؛ )P < 0/05 ، rنیز رابطه معكوس دارد.

رسیدند روابط هم کالسيها ،عالقه به رشته تحصیلي و آینده

جدول  -3تحلیل رگرسیون چند متغیري به سبک ورود براي

شغلي در عملكرد تحصیلي دانشجویان مؤثر است (.)69

پیش بیني فرسودگي تحصیلي
B

SE B



T

P

ثابت

86/86

11/85

---------

6/95

6/05

کیفیت

0/28

0/81

0/ 1

1/81

0/18

متغیرهاي

که دانشجویان مشروطي از رشتهي خود رضایت و عالقه
کمتري داشتهاند ( .)68به نظر ميرسد که بررسي انتظارات

پیش بین

دانشجویان از رشتهي تحصیلي یا نگرش آنها نسبت به آیندهي
شغلي ،ميتواند به پیشبیني افت تحصیلي دانشجویان کمک
کند .عالوه بر این مطالعه حاضر نشان داد که رشتهي تحصیلي

خواب
نگرش به

پژوهش دیگري نیز در دانشگاه جندي شاپور اهواز نشان داد

-0/88

0/60

-0/18

0/02

-1/81

رشته

و امید به اشتغال نیز یكي دیگر از عاملهاي است که در ایجاد
فرسودگي تحصیلي مؤثر است که با نتایج موجود در این زمینه

تحصیل و

همخوان است( 11و .)80

آینده

ممكن است ارتباط رشته تحصیلي با فرسودگي تحصیلي ناشي

شغلي
احساس

-0/88

0/18

*-0/61

0/001

-8/19

تنهایي

* P<0/001
R=0/35

F(3 ,176) =8,26 ,
R2=0/12

2

ADJ.R =0/10

با توجه به نتایج جدول ( )8ترکیب متغیرهاي کیفیت خواب،
نگرش به تحصیل و آینده شغلي و احساس تنهایي به شكل
معني داري نوسان نمرههاي فرسودگي تحصیلي را پیشبیني
ميکند ( .) F )1/112( 9/62 P >0/001احساس تنهایي تنها
متغیر پیشبیني کننده است که فرسودگي تحصیلي را پیش بیني
ميکند و با افزایش یک واحد انحراف استاندارد در نمره
احساس تنهایي ،نمره فرسودگي تحصیلي 0/61کاهش پیدا
ميکند.
بحث
هدف پژوهش حاضر بررسي نقش نگرش به تحصیل و
آیندهي شغلي ،احساس تنهایي و کیفیت خواب در پیشبیني
فرسودگي تحصیلي دانشجویان بود و نتایج نشان داد که نگرش
به رشتهي تحصیلي و آیندهي شغلي با فرسودگي تحصیلي

از ماهیت رشته تحصیلي ،بار رواني ناشي از کاري ،تنشهاي
مربوط به مسؤلیتها و مسائل مرتبط با رشته و شمار و سختي
واحدهاي درسي ارائه شده در طول تحصیل باشد .عالقه به
رشته انتخابي ميتواند موجب پیشرفت و ارتقاي علمي
دانشجویان و یا برعكس منجر به دلزدگي و ناامیدي و خستگي
از ادامه تحصیل گردد (  .)9نگرش مثبت نسبت به آیندهي
شغلي ،منجر به انگیزش شغلي و تحصیلي فرد در آینده مي-
گردد و باعث ميشود فرد در واقعیت نیز در شغل آیندهي خود
موفق باشد ( .)11بنابراین ميتوان نتیجه گرفت که این عوامل با
تأثیر بر عملكرد ميتوانند در فرسودگي تحصیلي دانشجویان
در یک رشته خاص نیز تأثیرگذار باشد.
شاغل شرن دانشجویان از مهمترین مسائلي است که همواره
مورد توجه برنامهریزان و سیاستگذاران مختلف بوده
است( .)81همچنین بیكاري دانشجویان به عنوان یک مشكل
جدي به شمار ميآید که پس از مدتي فارغالتحصیل شده و به
سمت بازار کار روانه ميشوند .این در شرایطي است که رشد
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اقتصادي و ظرفیت اشتغالزایي جامعه سازگار با رشد دانش

این احساس تنهایي و نارضایتي اجتماعي احتمال دارد در ابتدا

آموختگان ننیست ( .)86ناراحتي دانشجویان در به دست

بـا پیشـرفت تحصیلي تداخل داشته باشد و بـه تـدریج باعـث

آوردن شغل و آیندهي شغلي از جمله علل مؤثر در تحصیل

فرسودگي تحصیلي ،کنـارهگیـري و تـرک تحصـیل

دانشجویان است و هر ساله تعداد زیادي از دانشجویان وارد

شـود(.)85

شغلهاي غیر مرتبط به رشتهاي تحصیلي خود ميشوند تا خود

یكي دیگر از یافتههاي این پژوهش این بود که بین کیفیت

و خانوادهشان را اداره کنند .در چنین موقعیتي فرصت کمتري

خواب و فرسودگي تحصیلي رابطهي مثبتي وجود دارد؛ به

خواهند داشت تا به مطالعهي دروس تحصیلي خود توجه کنند

عبارتي با کاهش کیفیت خواب در دانشجویان امكان بروز

و دچار خستگي جسمي_روحي شده و یادگیري آنها افت

فرسودگي تحصیلي نیز بیشتر ميشود .این یافته با نتایج مطالعه

ميیابد که در آخر منجر به افت تحصیلي خواهد شد ( .)88این

آهمد و بهمام ( )81که نشان دادند احساس تنهایي یكي از

به این معني است که دانشجویان در شرایط موجود همواره

مهمترین دالیل اختالل در یادگیري و حافظه و عقب ماندگي

بخشي از دغدغههاي ذهني خود را به وضعیت اشتغال خود در

تحصیلي ميگردد همخواني دارد .از آنجایي که خواب یكي از

آینده اختصاص ميدهند (.)88

مكانیسمهاي زیست شناختي مهم در تنظیم خلق و خو است،

همچنین عالوه بر موارد ذکر شده نتایج این پژوهش نشان داد

دانشجویاني که خواب آنها به دالیلي دچار آشفتگي ميگردد،

که احساس تنهایي با فرسودگي تحصیلي رابطه مثبت و

به احتمال بیشتري عالئم افسردگي اساسي مانند دشواري در

معناداري دارد به این معنا که هر چقدر میزان احساس تنهایي

تمرکز ،کاهش انرژي و کاهش زمان خواب روزانه را از خود

افزایش یابد امكان به دنبال داشتن فرسودگي تحصیلي نیز باالتر

بروز ميدهند.

است .این یافته با نتایج با مطالعات شوهولین ( )15و شهبازي

نشان داده شده که بيخوابي ميتواند باعث بروز مشكالتي

خونیق ( )12که نتایج آن نشان داد فرسودگي تحصیلي دانش

مثل ناتواني در تصمیم گیري در موارد بحراني ،نارضایتي

آموزان را از روي احساس تنهایي آنها ميتوان پیشبیني کرد

شخصي ،کاهش عملكرد شناختي ،اختالل حافظه و کاهش

همسو ميباشد .همچنین این یافته با نتایج در پژوهشهاي

توجه گردد .دانشجویان با توجه به محیط دانشگاه و خوابگاهي

استولیكر و الفرنیر )85( 1و لین و هانگ )82( 6نیز همسو مي-

ممكن است کیفیت خواب نامطلوب را تجربه کرده که پیامد

باشد که مشخص شد احساس تنهایي با فرسودگي تحصیلي

آن ،کاهش عملكرد کیفیت روزانه است (  .)89بدین ترتیب

رابطة مثبت معنادار دارد.

ميتوان گفت موارد ذکر شده ميتواند در بروز فرسودگي

احساس تنهایي باال با عدم پیشرفت تحصیلي و احساس تنهایي

تحصیلي نقش داشته باشند .خواب ناکافي و محروم شدن از

پایین با سطح تحصـیلي بـاالتر در ارتباط اسـت .به سبب

خواب باعث تغییرات عصبي ،کرداري و فیزیولوژیک ميگردد

احسـاس تنهـایي معیار مشخصي از ادراکات فرد از آشفتگي و

و با افت تحصیلي و افت عملكرد عادي روزانه در کالس درس

نارضایتي در گروه همساالن حساب ميشود ،این احتمال وجود

دانشجویان همراه است و مانع شرکت آنها در کالس هاي

دارد که این عواطف ممكن است مستقیم یا غیرمسـتقیم بـا

دروس و خواب آلودگي آنها در هنگام شرکت در کالسها

توانـایي اثربخش در برنامههاي تحصـیلي مشكل ایجـاد کنـد.

ميشود (.)88

از عوامل مهم دیگر در این مورد احسـاس رضـایتمنـدي از

نتیجهگیری

روابـط بین فردي اسـت؛ افـرادي کـه احسـاس تنهـایي مـي-
کننـد از روابط بیت فردي خـود بـا همسـاالن رضایت ندارند.
1

- Stoliker & Lafreniere
- Lin & Huang

2

نتایج پژوهش نشان داد که نگرش به رشتهي تحصیلي و
آیندهي شغلي پایین ،میزان احساس تنهایي باال و کیفیت خواب
نامطلوب به عنوان عاملهاي پیشبین مناسبي براي کیفیت

فرداد دیدار طالش و همكاران

 احساس تنهایی و کیفیت خواب، نقش نگرش به رشتهی تحصیلی_آیندهی شغلی- 6068
در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان

جزییات آینده شغلي و ارائه مشاورههاي مؤثر به تقویت نگرش

.فرسودگي تحصیلي در بین دانشجویان به حساب ميآید

آنها پرداخت و همچنین با به کارگیري برنامههاي آموزش

 با،مطالعه حاضر عليرغم دستیابي به نتایج قابل توجه

مهارتهاي کاهش احساس تنهایي ميتوان از فرسودگي

 مقطعي، یكي از این محدودیتها.محدودیتهایي همراه بود

 عالوه بر این توصیه ميگردد.تحصیلي جلوگیري کرد

 از محدودیتهاي دیگر ميتوان به سردرگمي.بودن آن است

برنامههاي مداخلهاي با هدف ارتقاي کیفیت خواب دانشجویان

دانشجویان به گویههاي تشریحي پرسشنامه پیترزبورگ اشاره

.با تكیه بر پیشگیري و کاهش فرسودگي تحصیلي اجرا گردد

 مطالعاتي طولي نیز جهت، پیشنهاد ميشود که در آینده.کرد

تقدیر و تشکر

شناسایي عوامل پیشبینيکنندهي فرسودگي تحصیلي انجام

 دانشجویان دانشگاه،از معاونت پژوهشي دانشگاه محقق اردبیلي
محقق اردبیلي و همچنین سایر کساني که ما را در اجراي این
پژوهش یاري نمودهاند تقدیر و تشكر ميشود

.گردد
از آن جایي که نگرش به رشته تحصیلي ميتواند تحت تأثیر
مقطع تحصیلي و مشكالت آموزشي باشد پیشنهاد ميشود با
 برگزاري اردوهاي علمي و،برنامهریزيهاي دقیق آموزشي
کارآموزي در عرصه آشنایي دانشجویان با قوانین و مقررات و
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Abstract
Introduction: This study aims to investigate the role of attitude toward the
field of education and career future, Loneliness and quality of sleeping for
predicting students' academic exhaustion. This study was a descriptivecorrelational study. The statistical population of were all the Students of
1
M.A. Student of Clinical Psychology,
Mohaghegh Ardabili university in the academic year of 2019.
Faculty Faculty of Educational Sciences
Materials and Methods: Among them, 181 people were selected by using
and Psychology, Ardabili Branch, Islamic
available sampling method. The data were collected by using the Maslach
Azad University, Ardabili, Ardabil, Iran
academic exhaustion questionnaire, the attitude toward career future of
2M.A. Student of Psychology, Faculty
Tarvirdizadeh, the feeling of social and emotional loneliness and the quality
Faculty of Educational Sciences and
of sleeping in Petersburg. The data were analyzed by SPSS 25 software
Psychology, University of Moohghegh
using correlation coefficient and multiple regression analysis.
Ardabili, Ardabil, Iran
Results: The results showed that educational exhaustion had a positive
3M.A.Student of Clinical Psychology,
correlation with the sleeping quality score (p <0.05, r = 0.15) and loneliness
(p <0.01, r = 0.31,) and There is an inverse relationship with role of attitude
Faculty Faculty of Educational Sciences
and Psychology, University of Moohghegh
toward the field of education and career future (p <0.05, r = -0.15). Also, the
Ardabili, Ardabil, Iran
results of regression showed that the combination of variables such as
sleeping quality, Role of attitude toward the field of education and career
4 M.A Clinical Psychology, Faculty
future and loneliness explain 10% of the variance of educational exhaustion.
Faculty of Educational Sciences and
 Conclusion: Due to the results,authorities are required to prevent educational
Psychology, Ardabili Branch, Islamic
Azad University, Ardabili, Ardabil, Iran
exhaustion in higher education by planning intervening programs, holding
workshops and presenting counseling to reduce these factors in order to
prevent students' academic exhaustion.
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