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 خالصه 

 مقدمه
ي شغلي، احساس تنهایي و کیفیت آینده-ي تحصیلي بررسي نقش نگرش به رشتهاین پژوهش  

حاضر توصیفي از نوع همبستگي ي مطالعه .بود بیني فرسودگي تحصیلي دانشجویان خواب در پیش

-89ي آماري این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلي در سال تحصیليبود و جامعه

 .دادند تشكیل 1881

 روش کار

از  نیز هاگردیدند و براي جمع آوري داده گیري در دسترس انتخابنفر با استفاده از روش نمونه 

، احساس تنهایي زادهي شغلي تارویرديپرسشنامه فرسودگي تحصیلي مسلش، نگرش به آینده

ها از روش تحلیل داده و براي تجزیه .یفیت خواب پیترزبورگ استفاده شدعاطفي اجتماعي و ک

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

 نتایج کار

و  ( r 05/0>P =15/0)نشان داد که فرسودگي تحصیلي با نمره کل کیفیت خواب پژوهش نتایج   

 r=-15/0)   ي شغليا نگرش به تحصیل و آیندهرابطه مثبت و ب(   r  01/0P=81/0)   احساس تنهایي

05/0>P) نشان داد که ترکیب متغیرهاي کیفیت نیز . همچنین نتایج رگرسیون داردرابطه معكوس

درصد از واریانس فرسودگي  10آینده شغلي و احساس تنهایي  _ي تحصیلي ش به رشتهخواب، نگر

  کند.تبیین تواند ميتحصیلي را 

 نتیجه گیری

براي پیشگیري از فرسودگي تحصیلي در محیط آموزش عالي؛  بهتر استبا توجه به نتایج الزم است 

دادن مشاوره براي کاهش این عوامل در هاي آموزشي و گزاري کارگاهاي، برهاي مداخلهبرنامه

 .صورت گیرد اتيراستاي پیشگیري از فرسودگي تحصیلي دانشجویان اقدام

 کلمات کلیدی
آینده شغلي، احساس تنهایي، کیفیت خواب، فرسودگي تحصیلي،  _نگرش به رشته تحصیلي 

 .دانشجویان

 .این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد پی نوشت:
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 مقدمه

عنوان ه ب که (1) کار استمحیط رایج در  ايگي پدیدهفرسود

هاي پیشرفت انكار ناپذیر در موقعیتیک سازه روانشناختي 

 کثیري از محققین قرار گرفته است تحصیلي مورد توجه تعداد

شوند که به آن دانشجویان نیز دچار فرسودگي مي (.6)

در فرسودگي تحصیلي  شود.فرسودگي تحصیلي گفته مي

 دادن خستگي نسبت به انجامحس  ظاهر شدن یعنيدانشجویان 

نگرش بدبینانه  وجود درسي، مطالبتكالیف درسي و مطالعه 

فقدان کفایت الزم براي  و احساس درس خواندننسبت به 

ي فرسودگي تحصیلي حائز مطالعه (.8 ) باشدتحصیل مي

عملكرد تحصیلي  شناخت؛ زیرا این مفهوم را کلید استاهمیت 

دانشجویان با کالس درس و  روابط، ضعیف دانشجویان

آنها نسبت به ادامه تحصیل و اشتیاق  انگیزهپیرامون دانشگاه و 

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

)خستگي(،  ها و الزامات تحصیليو خستگي به دلیل درخواست

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

 عنوان دانشجوه عدم سزاواري بعالقگي(، و احساس 

 اصلي . خستگي عاطفي عامل(5) ارآمدي پایین( اشاره دارد)ک

  .(2)آید شمار مي به آن هايآشكارترین نشانه و فرسودگي

نتایج حاکي از آن است که فرسودگي تحصیلي در دانشجویان 

است نشان داده شده  (.1) شودانگیزگي ميبه یأس و بي منجر

ي ا، عالقه به رشته تحصیلي و آیندههكالسيروابط هم که

بنابراین این  ؛ثر استؤم شغلي در عملكرد تحصیلي دانشجویان

رسودگي تحصیلي دانشجویان نیز توانند در فعوامل مي

 يها یا مسئلهچالش بزرگترین از یكي (.9)باشند گذار تأثیر

 شغلي يآینده بحث دانشجویان مخصوصا جوانان روي پیش

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

 نگرش در صورت عدم که دارد بستگي نیز آنان يعالقه

 افزایش و توسعه انتظار تواننمي تحصیلي يرشته به مناسب

ها و آمادگي ها و احساسترکیب شناخت. داشت را هامهارت

را نگرش شخص  معینمسأله یا  ءشيبراي عمل نسبت به یک 

هاي هر شخص در نگرش گویند.ميیا مسأله يء شنسبت به آن 

پیرامون اطراف، دستخوش  دوران مختلف زندگي هماهنگ با

 .(8)شودتغییر مي

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

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

وجود  ینده و فرسودگي تحصیلي رابطه معكوسبین امید به آ

 ي؛ي آهوخوش و علي بیگمطالعه همچنین در .(10)دارد

ارتباط رشته تحصیلي با فرسودگي تحصیلي  مشخص شد که

بر روي   که  1رادمن و گاستاوسوني در مطالعه. (11)ثر داردمؤ

گرفته بود؛ در یک سال  انجامپرستاري  ايرشتهشجوي ندا

 هک افراديپس از فراغت از تحصیل مشخص شد که پیگیري 

شوند کمتر به فرسودگي ميخستگي و در طي تحصیل دچار 

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

تواند با ي شغلي ميعامل دیگري که در کنار نگرش به آینده

 باشد احساس تنهایي است.یلي رابطه داشته فرسودگي تحص

ي فرد آید که تماس و رابطهزماني به وجود مي احساس تنهایي

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

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

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

 ،ي شایع در جهاني شدن زندگي  یک پدیدهري و ماشینفناو

ر دهند که از هر چهار نفآمارها نشان مي ي تنهایي است.پدیده

افرادي که از  (.18) بردیک نفر از احساس تنهایي رنج مي

ناختي و رفتاري خاصي برند خصوصیات شتنهایي رنج مي

دهند نشان  تواند در تنهایي آنها تأثیر گذار باشد ودارند که مي

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

-تواند مسائلي را در زمینهصورت نگیرد مي يرفع احساس تنهای

هاي کاهش عزت نفس، سالمت عاطفي، جسماني و احساس 

  .ناراحتي در کالس را ایجاد کند

در پژوهشي دریافتند که بین ( 1880حیدري و مكتبي)

از لحاظ بومي کارشناسي ارشد بومي و غیرن دختر دانشجویا

وت معناداري وجود اتفصیلي احساس تنهایي و فرسودگي تح

سطوح مشخص شد که بین  6ي شوهولینهدر مطالع دارد.

                                                           
1- Rudman &  Gustavsson  
2- SluHuiLin  



 
 ی شغلی، احساس تنهایی و کیفیت خواب آینده_ی تحصیلیقش نگرش به رشتهن -6081 

 و همكاران طالش دیدار فرداد                                                                                                                 در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان
 

هاي فرسودگي تحصیلي رابطه وجود لفهدانش آموزان و مؤ

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

نشان  يمطالعه. (15) ال داردرسودگي تحصیلي را به دنبف هاي

داد که بین احساس تنهایي و فرسودگي تحصیلي رابطه 

معناداري وجود دارد؛ به عبارتي با باال بودن احساس تنهایي، 

 .(12)یابدحصیلي دانش آموزان نیز افزایش ميفرسودگي ت

-تحصیل ميحساس تنهایي در دانشجویان باعث گریز از محل ا

 نظیر) رواني-اجتماعيمشكالت  با تنهایي مجموع شود. در

، (ضعیف روابط بین فردي پایین، لیاقت پایین، عزت نفس

 خودکشي اعمال افسردگي، اضطراب، مث) رواني سالمت

 مشكالت و ایمني عملكردمثل ) جسماني سالمت ،(گرانه

 (.11) است مرتبط تحصیلي کاهش عملكرد و( خواب

ي در این پژوهش کیفیت هاي مورد مطالعهیرمتغیكي دیگر از 

 هايشاخص از باشد. کیفیت خواب بنابه تعاریفخواب مي

 مانند شود؛تشكیل مي خواب تجربه چگونگي در رابطه با ذهني

 شودمي ایجاد که در فرد خواب از رضایت و خشنودي میزان

انسان  سالمت در مهمي خواب نقش کیفیت و کمیت (.19)

کیفیت نامطلوب خواب که بیشتر به شكل بیخوابي . (18دارد )

مشكالت  با تصادفات رانندگي، (60) گرددبروز و متجلي مي

و یكي از وري پایین رابطه هبین فردي، نرخ باالتر غیبت و بهر

اختالل در  تر بودن کیفیت زندگي،ترین دالیل پایینمهم

 .(61) باشدیادگیري و حافظه و عقب ماندگي تحصیلي مي

اي تحت عنوان میانگین در مطالعه 1، فیلیپز و جینسینهاسک  

زمان خواب در زمان دانشجویان مقطع کارشناسي کالج به این 

که دانشجویان به خواب  نتیجه رسیدند که مدت زماني

مورد نیاز بدن ن خواب دهند کمتر از مدت زمااختصاص مي

  و باهامام 6آهمداي که توسط . در مطالعه(66) باشدها ميآن

ي بین عادت خواب و بیداري و عملكرد تحت عنوان رابطه

تحصیلي در دانشجویان پزشكي انجام شد به این نتیجه دست 

یافتند که در دانشجویان با عادت نامنظم خواب و بیداري 

 لذا .(68) ي همراه استعملكرد تحصیلي با افت قابل توجه

 دارند رابطه تحصیلي فرسودگي با  که عواملي شناسایي

                                                           
1- Hosek,  Phelps &  Jensen   
2- Ahmed & BaHammam   

نقش  است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسي ضروري

غلي، احساس تنهایي و کیفیت ي شنگرش به  تحصیل و آینده

 بود.فرسودگي تحصیلي دانشجویان  بینيخواب در پیش

 کارروش 

ي جامعهو  بودهمبستگي  -توصیفي  از نوع حاضري مطالعه

آماري این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلي 

از آنجایي که د. ندادميتشكیل 1881-89در سال تحصیلي

 191اي به حجمنمونه ،پژوهش حاضر از نوع همبستگي است

ي این پژوهش نمونه( انتخاب شد. زننفر  92نفر مرد و  85) نفر

-ابزاردر دسترس انجام و با استفاده از  گیريبه صورت نمونه

پس از آماده سازي  .قرار گرفت ارزیابي موردهاي زیر 

آوري اطالعات، کسب مجوز از دانشگاه و جلب ابزارهاي جمع

پژوهش به طور خالصه رضایت شفاهي از دانشجویان اهداف 

پرسشنامه میان  191براي آنها توضیح داده شد. سپس تعداد 

ابزارهاي استفاده شده در این  گردید. دانشجویان پخش

 باشند:پژوهش به شرح زیر مي

: نسخه دانشجویان -پرسشنامه فرسودگي تحصیلي مسلش _1

اي مقیاس فرسودگي مسلش کوتاه شده شكلاین پرسشنامه 

باشد گویه و سه خرده مقیاس مي 15است. این مقیاس داراي 

خستگي  -1اند از: که این سه خرده مقیاس عبارت

خودکارآمدي  -8گویه(  8بدبیني و شک ) -6گویه( 5عاطفي)

گویه(. نمره گذاري آن بر طبق لیكرت از  2تحصیلي )

خرده مقیاس خودکارآمدي  )همیشه( است و 1صفر)هرگز( تا 

شود. نمره باال در خستگي به صورت وارونه نمره گذاري مي

عاطفي و شک تردید و همچنین نمره کم در خود کارآمدي 

باشد. این پرسشنامه در ایران نشان از فرشودگي تخصیلي مي

هنجاریابي شده و آالفاي کرونباخ آن براي خستكي عاطفي 

 21/0ود کارآمدي تحصیلي و خ 98/0، بدبیني و شک 98/0

 (.11) باشدمي

 این شغلي: آینده و يتحصیل رشته به نگرش پرسشنامه_6 

 شغلي آینده و تحصیل به نگرش سنجش براي پرسشنامه

 سه و سوال 11 داراي مقیاس این. است شده تدوین و طراحي

 شغلي ریزي برنامه و شغلي یندهآ ،تحصیلي رشته به عالقه لفهمؤ
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نمره گذاري  لیكرت ايگزینه طیف پنج اساس بر و باشدمي 

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

 محتوایي روایياین پرسشنامه در ایران هنجاریابي شده  .پردازد

ضریب و  است شده ارزیابي مناسب پرسشنامه این صوري و

 1/0براي این پرسشنامه باالي  اي کرونباخ محاسبه شدهآلف

 .(68است )

 و بوده سوال 18 این مقیاس داراي مقیاس احساس تنهایي:_8

 افراد عاطفي و اجتماعي تنهایي احساس میزان بررسي آن هدف

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

-مي ايگزینه چهار لیكرت طیف اساس بر آن  دهينمره شیوه

 ایایيپ و روایي شده و این مقیاس در ایران هنجار یابيباشد. 

 نتایج. است گرفته قرار آزمایش مورد تنهایي احساس مقیاس

 روایي دهنده ها نشانمقیاس سایر با مقیاس این همبستگي

 پایایي براي همچنین. بود پرسشنامه این مطلوب افتراق و همگرا

 ضریب این مقدار و شد استفاده کرونباخ آلفاي ضریب از آن

 تنهایي  به این شكل است: پرسشنامه این ابعاد براي

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

(65.) 

اندازه  براي مقیاساین  :1ي کیفیت خواب پیترزبورگسیاهه_8

 ایجاد خواب در یک ماه گذشته  فرآیندگیري کیفیت خواب و 

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

 استفاده ازختالالت خواب، خواب، خواب مفید، ا زمان

بررسي عملكرد روزانه را م مشكالتآور و داروهاي خواب

ها ها به طیفي از پاسخآزمودني است و سوال 19 داراي .کندمي

 تا 0 بین نیزآن  شاخص کل دهند. نمرهمي جواب 8از صفر تا 

 و بوده خواب پایین کیفیت نشانگر نمرات باال و دارد قرار 61

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

 گزارش 2/98آن و پایایي 5/92 زوهش ایرانيدر پ آن روایي

 (.61) است شده

ها براي آوري دادهعبعد از جمها:روش تجزیه و تحلیل داده

تجزیه و تحلیل از آزمون آماري توصیفي وآزمون آماري 

                                                           
1- Petersburg 

ها داده رگرسیون چندگانه استفاده گردید.همبستگي پیرسون و 

 تحلیل شدند.  SPSS25در 

 تایجن

نشجویان نفر از دا 191نمونه مورد بررسي در این مطالعه شامل 

دامنه سني افراد شرکت کننده از  .دانشگاه محقق اردبیلي  بودند

 سال بود. 00/68 نیزسني  سال بود و میانگین 81تا  19

 جمعیت شناختي دانشجویاناطالعات  -5جدول
 درصد تعداد  متغیر

 جنسیت
 5/56 85 مرد

 5/81 92 زن

 مقطع تحصیلي

 1/58 109 کارشناسي

 2/86 58 کارشناسي ارشد

 1/1 18 دکتري

 محل سكونت

 2/18 185 خوابگاه

 5 8 استیجاري

 8/60 81 شخصي

 بومي و غیر بومي
 1/88 21 بومي

 8/22 160 غیر بومي

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

 .(%1/58) طع تحصیلي نیز در دوره کارشناسي بودقبیشترین م

 به مربوط توصیفي شاخصهاي و همبستگي ماتریس -1جدول

 پژوهش متغیرهاي
 متغیر

 
1 6 8 8 

فرسودگي 

 تحصیلي
____

___ 
   

کیفیت 

 خواب
*   

15/0 
______

_ 
  

 احساس

 تنهایي
** 
81/0 **61/0 ______

_ 
 

نگرش به 

تحصیل و 

 آینده شغلي

* 15/0 02/0 09/0- ______

_ 

 89/89 88/88 16/2 16/88 میانگین

انحراف 

 استاندارد
11/18 85/6 99/10 21/2 
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 باشدمي 05/0سطح اطمینان در  *و  01/0سطح اطمینان در  **

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

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

r، 05/0> P( و احساس تنهایي )؛0/ 81 r ، 01/0 > P رابطه )

ي شغلي مثبت وجود دارد و با  نگرش به تحصیل و آینده

 .داردرابطه معكوس  نیز( r ، 05/0 < P ؛-15/0)

ک ورود براي تحلیل رگرسیون چند متغیري به سب -3جدول 

 پیش بیني  فرسودگي تحصیلي
متغیرهاي 

 پیش بین

B SE B  T P 

 ثابت

 

86/86 85/11 --------- 95/6 05/6 

کیفیت 

 خواب

 

28/0 81/0 1/0 81/1 18/0 

نگرش به 

رشته 

تحصیل  و 

آینده 

 شغلي

88/0- 60/0 18/0- 81/1- 02/0 

احساس 

 تنهایي

88/0- 18/0 *61/0- 19/8- 001/0 

=0/10         F(3 ,176) =8,26 ,   P<0/001 *        2ADJ.R

=0/12            R=0/352R 

، رهاي کیفیت خواب( ترکیب متغی8جه به نتایج جدول )با تو

ایي به شكل ینده شغلي و احساس تنهآنگرش به تحصیل و 

بیني هاي فرسودگي تحصیلي را پیشداري نوسان نمره معني

احساس تنهایي تنها . ( P   62/9 (112/1 )F <001/0) کندمي

ه فرسودگي تحصیلي را پیش بیني ست کا کننده بینيمتغیر پیش

استاندارد در نمره  کند و با افزایش یک واحد انحرافمي

کاهش پیدا   61/0نمره فرسودگي تحصیلي ، احساس تنهایي

 کند.مي

 بحث 

هدف پژوهش حاضر بررسي نقش نگرش به  تحصیل و 

بیني ي شغلي، احساس تنهایي و کیفیت خواب در پیشآینده

نگرش که نشان داد  نتایجبود و فرسودگي تحصیلي دانشجویان 

با فرسودگي تحصیلي ي شغلي ي تحصیلي و آیندهبه رشته

به عبارتي زماني که  دارد.ي معكوس  و معناداري رابطه

ي شغلي نگرش ي تحصیلي و آیندهدانشجویان نسبت به رشته

تر تلقي کرده و کمتر را سودمندداشته باشند کالس درس  ثبتيم

 . این یافته باو بالعكس شوندبه فرسودگي تحصیلي دچار مي

 که به این  نتیجه همخواني دارد این حوزهنتایج پژوهش 

 آینده و رشته تحصیلي به عالقه ،هاکالسي هم روابط رسیدند

  .(69) است مؤثر تحصیلي دانشجویان عملكرد در شغلي

 اهواز نشان دادشاپور  در دانشگاه جندي نیز دیگري پژوهش

و عالقه  ي خود رضایت که دانشجویان مشروطي از رشته

رسد که بررسي انتظارات به نظر مي  .(68اند )کمتري داشته

ي ي تحصیلي یا نگرش آنها نسبت به آیندهدانشجویان از رشته

حصیلي دانشجویان کمک بیني افت تتواند به پیششغلي، مي

ي تحصیلي رشتهنشان داد که  وه بر این مطالعه حاضرعال. کند

هاي است که در ایجاد و امید به اشتغال نیز یكي دیگر از عامل

که با نتایج موجود در این زمینه  ثر استؤفرسودگي تحصیلي م

 .(80و  11همخوان است)

 ناشي تحصیلي فرسودگي با تحصیلي رشته است ارتباط ممكن 

 هايتنش کاري،رواني ناشي از  بار تحصیلي، رشته از ماهیت

 سختي و شمار و رشته با مرتبط مسائل و هابه مسؤلیت مربوط

 به عالقه .باشد تحصیل طول در شده ارائه درسي هايواحد

 علمي ارتقاي و پیشرفت تواند موجبمي انتخابي رشته

 خستگي و ناامیدي و دلزدگي به برعكس منجر یا و دانشجویان

ي نگرش مثبت نسبت به آینده (.9) تحصیل گردد  ادامه از

-فرد در آینده مي و تحصیلي شغلي، منجر به انگیزش شغلي

ي خود شود فرد در واقعیت نیز در شغل آیندهگردد و باعث مي

 با عوامل این گرفت که نتیجه توانمي بنابراین(. 11موفق باشد )

 دانشجویان فرسودگي تحصیلي در توانندمي عملكرد بر تأثیر

 .تأثیرگذار باشد نیز خاص رشته یک در

 همواره که است مسائلي ترینمهمدانشجویان از  شاغل شرن

 بوده مختلف گذارانسیاست و ریزانبرنامه توجه مورد

مشكل  یک به عنوان دانشجویان بیكاري همچنین (.81)است

 به و شده التحصیلفارغ مدتي از پس آید کهمي شمار به جدي

 رشد که شرایطي است در این. شوندمي روانه کار بازار سمت
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دانش  رشد با سازگار جامعه زایياشتغال ظرفیت و اقتصادي 

 دست به در دانشجویان ناراحتي (.86) نیستآموختگان ن

 تحصیل در مؤثر علل جمله از شغلي يشغل و آینده آوردن

 وارد دانشجویان زیادي از تعداد ساله هر و است دانشجویان

 خود تا شوندمي اي تحصیلي خودغیر مرتبط به رشته هايشغل

 کمتري فرصت موقعیتيچنین  در. کنند اداره را شانخانواده و

 توجه کنند خود تحصیلي دروس يمطالعه به تا داشت خواهند

 افت هاآن یادگیري و شده روحي_جسمي دچار خستگي و

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

 موجود همواره شرایط در دانشجویان به این معني است که

 در خود اشتغال وضعیت به را خود ذهني هايدغدغه از بخشي

 (.88) دهنداختصاص مي آینده

نشان داد همچنین عالوه بر موارد ذکر شده نتایج این پژوهش 

رابطه مثبت و  تحصیليکه احساس تنهایي با فرسودگي 

میزان احساس تنهایي  رمعناداري دارد به این معنا که هر چقد

افزایش یابد امكان به دنبال داشتن فرسودگي تحصیلي نیز باالتر 

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

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

کرد  بینيپیش توانمي آنها تنهایي احساس روي از را آموزان

 هايپژوهش همچنین این یافته با نتایج در .باشدمي همسو

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

 تحصیلي با فرسودگي تنهایي احساس شد باشد که مشخص

  دارد. معنادار مثبت رابطة

 تنهایي احساس و تحصیلي پیشرفتعدم  با باال تنهایي احساس

 به سبب. اسـت در ارتباط بـاالتر تحصـیلي سطح با پایین

 و آشفتگي ازفرد  ادراکات از مشخصي معیارتنهـایي  احسـاس

 وجود احتمال این شود،مي حساب همساالن گروه در نارضایتي

 بـا غیرمسـتقیم یا مستقیم است ممكن عواطف این که دارد

. کنـد ایجـاد مشكل تحصـیلي هايبرنامه در توانـایي اثربخش

 از منـديرضـایت احسـاس مورد این در دیگر از عوامل مهم

-مـي تنهـایي احسـاس کـه افـرادي؛ اسـت  بین فردي روابـط

. ندارند رضایتهمسـاالن  بـا خـود روابط بیت فردي از کننـد

                                                           
1-  Stoliker & Lafreniere 
2-  Lin & Huang 

 ابتدا در احتمال دارد اجتماعي نارضایتي و تنهایي احساس این

  باعـث تـدریج بـه و تداخل داشته باشد پیشـرفت تحصیلي بـا

  تحصـیل تـرک و گیـريکنـاره ،فرسودگي تحصیلي

  (.85)شـود

فیت که بین کی این بوداین پژوهش  هايیكي دیگر از یافته

به  ؛وجود دارد يي مثبتخواب و فرسودگي تحصیلي رابطه

کیفیت خواب در دانشجویان امكان بروز  کاهشعبارتي با 

 این یافته با نتایج مطالعه شود.فرسودگي تحصیلي نیز بیشتر مي

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

ترین دالیل اختالل در یادگیري و حافظه و عقب ماندگي مهم

 از یكي خواب آنجایي که همخواني دارد. ازگردد تحصیلي مي

 است، خو و خلق در تنظیم مهم شناختي زیست هايمكانیسم

 گردد،مي آشفتگي دچار دالیلي به آنها خواب که دانشجویاني

در  دشواري مانند اساسي افسردگي عالئم بیشتري به احتمال

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

 .دهندمي بروز

وز مشكالتي تواند باعث برمي يخوابکه بي داده شدهنشان   

گیري در موارد بحراني، نارضایتي  مثل ناتواني در تصمیم

شخصي، کاهش عملكرد شناختي، اختالل حافظه و کاهش 

توجه گردد. دانشجویان با توجه به محیط دانشگاه و خوابگاهي 

ممكن است کیفیت خواب نامطلوب را تجربه کرده که پیامد 

(. بدین ترتیب 89)  روزانه استآن، کاهش عملكرد کیفیت 

تواند در بروز فرسودگي توان گفت موارد ذکر شده ميمي

 از محروم شدن و ناکافي تحصیلي نقش داشته باشند. خواب

 گرددمي فیزیولوژیک و کرداري عصبي، تغییرات باعث خواب

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

 هاي کالس در آنها شرکت مانع و است همراه دانشجویان

ها ودگي آنها در هنگام شرکت در کالسآل خواب و سودر

 (.88) شودمي

 گیرینتیجه

ي تحصیلي و پژوهش نشان داد که نگرش به رشته نتایج

، میزان احساس تنهایي باال و کیفیت خواب پایین ي شغليآینده

 کیفیت براي مناسبي بینپیش هايعامل نامطلوب به عنوان
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 .آیدمي حساب به دانشجویان بین در فرسودگي تحصیلي

 با توجه، قابل نتایج به دستیابي رغمعلي مطالعه حاضر

 مقطعي ها،محدودیت این از یكي. بود هایي همراهمحدودیت

 سردرگميتوان به هاي دیگر مياز محدودیت .است آن بودن

اشاره امه پیترزبورگ پرسشنهاي تشریحي گویه دانشجویان به 

 جهت نیز طولي آینده، مطالعاتي در که شودمي پیشنهادکرد. 

فرسودگي تحصیلي انجام  يکنندهبینيپیش عوامل شناسایي

 گردد.

 تأثیر تحت تواندمي تحصیلي رشته نگرش به که جایي آن از 

 با شودپیشنهاد ميباشد  آموزشي و مشكالت تحصیلي مقطع

 و علمي برگزاري اردوهاي آموزشي، دقیق هايریزيبرنامه

 و مقررات و با قوانین دانشجویان آشنایي عرصه در کارآموزي

 نگرش تقویت به هاي مؤثرمشاوره هارائ و شغلي آینده جزییات

هاي آموزش گیري برنامهو همچنین با به کار پرداخت هاآن

توان از فرسودگي هاي کاهش احساس تنهایي ميمهارت

گردد یه ميجلوگیري کرد. عالوه بر این توصتحصیلي 

اي با هدف ارتقاي کیفیت خواب دانشجویان هاي مداخلهبرنامه

 با تكیه بر پیشگیري و کاهش فرسودگي تحصیلي اجرا گردد.

 تقدیر و تشکر

از معاونت پژوهشي دانشگاه محقق اردبیلي، دانشجویان دانشگاه 

ا در اجراي این ر چنین سایر کساني که مامحقق اردبیلي و هم

 شوداند تقدیر و تشكر ميپژوهش یاري نموده
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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 descriptive-

correlational study. The statistical population of were all the Students of 

Mohaghegh Ardabili university in the academic year of 2019. 

Materials and Methods:  Among them, 181 people were selected by using 

available sampling method. The data were collected by using the Maslach 

academic exhaustion questionnaire, the attitude toward career future of 

Tarvirdizadeh, the feeling of social and emotional loneliness and the quality 

of sleeping in Petersburg. The data were analyzed by SPSS 25 software 

using correlation coefficient and multiple regression analysis. 

Results: The results showed that educational exhaustion had a positive 

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 

toward the field of education and career future (p <0.05, r = -0.15). Also, the 

results of regression showed that the combination of variables such as 

sleeping quality, Role of attitude toward the field of education and career 

future and loneliness explain 10% of the variance of educational exhaustion. 

 Conclusion: Due to the results,authorities are required to prevent educational 

exhaustion in higher education by planning  intervening programs, holding 

workshops and presenting counseling to reduce these factors in order to 

prevent students' academic exhaustion.  

 Key words: attitude toward the field of education and career future, 

Loneliness, Sleep quality,        educational exhaustion, Students.                                                                                                                 
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