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امید به اشتغال بینی فرسودگی تحصیلی براساس کیفیت زندگی دانشگاهی و پیشبا هدف  پژوهش حاضر

تمام  پژوهش راآماری  یجامعه روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. انجام گرفت.در دانشجویان 

 4934-39تحصیلی در سال های دانشگاه محقق اردبیلیدر خوابگاه ساکندانشجویان تحصیالت تکمیلی 

انتخاب عنوان نمونه به نفر 242دسترس،  گیری دربا استفاده از روش نمونه هااز میان آن که دادندتشکیل می

 یپرسشنامه، سیرجی و همکاران دانشگاهیکیفیت زندگی  یها از پرسشنامهآوری دادهبرای جمعشدند. 

دست های بهاستفاده شد. داده سودگی تحصیلی برسو و همکارانفر یپرسشنامهو  رادامید به اشتغال قریشی

 .بستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدندماری ضریب همهای آآمده با آزمون

سودگی تحصیلی دانشجویان با فر و امید به اشتغال دانشگاهی بین کیفیت زندگی که نشان داد هایافته

 کیفیت زندگیکه  آشکار کرد رگرسیونتحلیل نتایج همچنین وجود دارد.  یدارمنفی و معنای رابطه

فرسودگی تحصیلی را در جهت منفی  بینیپیشتوان  ،درصد 43با ضریب تعیین  تغالو امید به اش دانشگاهی

توان نتیجه گرفت که کیفیت زندگی دانشگاهی و امید به اشتغال از متغیرهای مهم و بنابراین، می دارند.

 باشند.مرتبط با فرسودگی تحصیلی دانشجویان می

 ی تحصیلی، کیفیت زندگی دانشگاهیدگفرسوامید به اشتغال، دانشجویان، : واژگان کلیدی

 

                                                                 
 a_sheikholslamy@yahoo.comعلوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی )نویسندۀ مسئول(  استادیار .4

 karimiangh@uma.ac.irدانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی  .2

 veysi.1369@gmail.com ئی، دانشگاه عالمه طباطبامدیریت آموزشی اسی ارشدارشنک .9



 95 بهار، نهمو ی سشماره ، دوازدهمسال  ،ی تربیتیشناسرواننامه فصل                                                    22  

 مقدمه

 هایبافت و هاموقعیت که به آموزش بر تأثیرگذار عوامل از یکی اخیر هایالس در

 فرسودگی یرمتغ ،است گرفته قرار توجه مورد کمترو  کرده پیدا گسترش آموزشی

 فرسودگی (.2221، 4سالمال) است آموزش مخل عوامل از یکیکه  باشدمی تحصیلی

یك  ینتیجه ،است یادگیرندگان رویمسیر پیش هایدشواری به پاسخی که حصیلیت

 باشدمی تحصیلی برای موفقیت دیگران و خود انتظارات و آموزشی منابع میان ناهمخوانی

در واقع، فرسودگی تحصیلی پاسخ و واکنش منفی  (.2223، 2نینلسک و و، کیورسالما)

های زیاد و دلیل خواستهاغلب به ،ست که در آنهای حاد و شدیدی انسبت به استرس

ها ایجاد شود، احساس خستگی هیجانی و جسمانی در آنخارج از توانی که از افراد می

 شناختیروان ذهنی، بهزیستی لحاظ از منفی تأثیرات و همراه با (2242، 9)مازرولیشود می

(. 2244، 4و سندل مادین، استنبرگبود )خواهد  یادگیرندگان جسمانی برای و

به  اشتیاقی نسبتکه فرسودگی تحصیلی دارند معموالً عالیمی مانند بی یادگیرندگانی

های درس، مشارکت نکردن در حضور مستمر در کالس یی در ادامهمطالب درسی، ناتوان

های درسی و احساس ناتوانی در معنایی در فعالیتهای کالسی، احساس بیفعالیت

فرسودگی تحصیلی، . کننددرسی و در نهایت افت تحصیلی را تجربه میفراگیری مطالب 

 شودعالقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی میخستگی تحصیلی، بی یشامل سه حیطه

از  ویژه خستگی مزمن ناشیگی تحصیلی به صورت احساس فشار بهخست (.4911)نعامی، 

صورت گی تحصیلی یا بدبینی بهعالقبی ؛های درسی استکار بیش از اندازه در فعالیت

تفاوتی نسبت به کارهای مدرسه، فقدان عالقه نسبت به امور مربوط به نگرش بدبینانه و بی

و ناکارآمدی تحصیلی مربوط به مدرسه به حاالتی  هاستمعنی پنداشتن آنتحصیل و بی

 اس موفقیت در تکالیفمانند احساس شایستگی پایین، پیشرفت پایین و فقدان احس

 (.2222، 9آهوال و هاکانینشود )طور کلّی مدرسه بروز داده میتحصیلی و به
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 پیامدهای آن رنج و باال تحصیلی فرسودگی از دانشجویان که اندداده نشان مطالعات

تحصیلی در دانشجویان به معنی فرسودگی (. 2242، 4چانگ، ادین و کاوردالبرند )می

م تکالیف درسی و مطالعه، داشتن نگرش بدبینانه نسبت ایجاد احساس خستگی نسبت به انجا

نیومن (. 2242، 2)داوید باشدمیکفایتی تحصیلی به تحصیل و مطالب درسی و احساس بی

فرسودگی تحصیلی در دانشجویان موضوع بسیار مهمی  ی( معتقد است که مطالعه4332)

دانشجویان با دانشگاه و  یزیرا کلید فهم عملکرد تحصیلی ضعیف دانشجویان، رابطه ؛است

، افروز میکائیلی .(4911 نعامی،به نقل از ) ها نسبت به ادامه تحصیل استشوق و اشتیاق آن

 تحصیلی عملکرد با تحصیلی فرسودگی نمودند مشخص ایهمطالع در (4939زاده )و قلی

 رندگانیادگی در تحصیلی فرسودگی هرچه که معنا این به .دارد معناداری و منفی یرابطه

( در پژوهش 2242) 9کاتسال و بیلیگ .داشت خواهد ترییفضع عملکرد باشد باالتر

ی منفی و معناداری با خود دریافتند که عملکرد تحصیلی و موفقیت دانشجویان رابطه

 4222ی رو را ایمطالعه( 2242) 4فرسودگی تحصلی آنان دارد. رادمن و گوستاسن

 از پس سالیک پیگیری در که ندداد نشان و داد مانجا سوئد در پرستاری دانشجوی

 به کمتر شوندمی فرسودگی دچار تحصیل طی در که دانشجویانی تحصیل، از فراغت

 . داشتند باالتری خدمت ترك به تمایل و بوده مسلط شغلی وظایف

 مؤثردانشجویان  تحصیلی فرسودگی افزایش یا کاهش بر توانندمی زیادی عوامل

، عدم آموزشی ،رهای اثرگذار بر فرسودگی تحصیلی، شرایط محیطیه متغیجمل از. باشند

تواند است که می ی کیفیت زندگی دانشگاهیطور کلّو به رضایت از شرایط آموزشگاهی

تحصیلی  یباعث کاهش انگیزش برای یادگیری و تحصیل شده و موفقیت فردی در رشته

کیفیت زندگی با  یواژه(. 2249، 9ادولگو و شکاا، دتوکاو) دهدرا تحت شعاع قرار 

کتاب اقتصاد و رفاه مورد  در 4322بار توسط پیگو در سال نخستینرویکرد آکادمیك، 

شادمانی و کیفیت  یسیستماتیك در حوزه یهاستفاده قرار گرفت که آغازی بر مطالع
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برای  (2222) 4راثو  ، ژیسکویكسیرجی(. 4934بیات و بیات، به نقل از ) بود زندگی

عنوان رضایت از زندگی در دوران فهوم کیفیت زندگی دانشگاهی را بهبار ماولین

کیفیت ای را طراحی نمودند. دانشجویی تعریف نموده و برای سنجش آن نیز مقیاس ویژه

شدن نیازها و یا میزان رضایت افراد از برآوردهزندگی به معنای میزان شادمانی افراد و 

ترین تعاریف در این حوزه، (. یکی از جامع2222رجی و همکاران، یس) آرزوهایشان است

کیفیت زندگی را درك افراد از موقعیت خود در  تعریف سازمان بهداشت جهانی است که

شان کنند و روابطهای سیستمی که در آن زندگی میهای فرهنگی، ارزشزندگی در حیطه

رشد  (.4934 و بیات، بیاتبه نقل از د )کنهایشان عنوان میبا اهداف، آرزوها و دغدغه

و عدم تناسب  دانشجویان و از سوی دیگر محدودیت بودجه و امکانات گیر تعدادچشم

ها در ها با تعداد دانشجویان، باعث شده است که دانشگاهاعضای هیات علمی دانشگاه

اثیر شك تفراهم آوردن امکانات مناسب برای دانشجویان دچار مشکل شوند که بی

بررسی کیفیت زندگی (. 4932ایرانمنش، )بر کیفیت زندگی دانشجویان دارد  مستقیمی

زندگی مورد توجه قرار دانشگاهی از جمله مباحث نوینی است که در مطالعات کیفیت 

التحصیلی دارند، بلکه نیاز در دانشگاه تا زمان فارغ ءتنها نیاز به بقادانشجویان نه گرفته است.

، رنتیس) دارنددر مسائل فرهنگی چه در درون و چه در بیرون از دانشگاه  به مشارکت

( معتقدند که دانشگاه 2221) 9(. بر این اساس سورینز و ولف2242، 2گرانت و باسرت

و  ءها و نتایج تحصیلی همچون پیشرفت تحصیلی و بقاتواند در کسب دستاوردمی

طور سزایی داشته باشد. بهویان تاثیر بهسودگی تحصیلی دانشجماندگاری یا بالعکس فر

محیط دانشگاه محیطی است که در بروز و استعدادهای درخشان شخصیت انسانی  ،یکلّ

دهد ی مطالعاتی کیفیت زندگی دانشگاهی در ایران نشان میبررسی پیشینه ارد.ذگتاثیر می

ویکردهای رایج در که بیشتر مطالعات صورت گرفته بر روی کیفیت زندگی با استفاده از ر

ی سالمت روان و یا سالمت عمومی استفاده شده است. محمدی، کشاورزی و حوزه

ی الگوی علّی کیفیت محیط دانشگاه، انسجام تحصیلی و ( با بررسی ارائه4939حیدری )
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که کیفیت محیط  اجتماعی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان، به این نتیجه دست یافتند

ی بینی کنندهی منفی و معنادار فرسودگی تحصیلی و همچنین پیشندهکنبینیدانشگاه پیش

باشد. انسجام تحصیلی و مثبت و معنادار انسجام تحصیلی و اجتماعی دانشجویان می

ای در ارتباط بین کیفیت محیط دانشگاه و فرسودگی تحصیلی اجتماعی نقش واسطه

طور مستقیم موجب فرسودگی د بهتواناساس محیط دانشگاه نمی دانشجویان دارد. بر این

های ی موردی دانشگاهمطالعه"در پژوهشی با عنوان ( 4932) فالحتیدانشجویان گردد. 

است. در این پرداخته دانشگاهی دانشجویانبه بررسی کیفیت زندگی  "تهران و کردستان

ی تحقیق کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان در سه بعد رضایت از آموزش، بعد اجتماع

و تسهیالت و امکانات دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه، بیانگر 

تاثیر میزان رضایت از تسهیالت و امکانات دانشگاه در رضایت از بعد آموزشی و بعد 

اجتماعی زندگی دانشگاهی بود. همچنین، نتایج نشان داد رضایت از کیفیت زندگی 

 رضایت از کیفیت زندگی کلّی دانشجویان دارد.دانشگاهی تاثیر معناداری در 

عوامل  ،که عالوه بر کیفیت زندگی دانشگاهی در دانشگاه اندها نشان دادهپژوهش

توان به ها میی آنکه از جمله ند بر فرسودگی تحصیلی تاثیر داشته باشدنتوامینیز دیگری 

 است شده پرداخته آن به کمتر گذشتههای امید به اشتغال اشاره نمود که در پژوهش

ها ساختن راهمشتق امید به عنوان ظرفیت و توانایی ادراك از طریق .(4939اکرامی، )عجمی

سازد تا با انگیزه می ،که برای شخص شده استبرای رسیدن به اهداف مورد نظر تعریف 

 ،دامی .(2229اشنایدر، ) استفاده از این ادراك به تغییرات مورد نظر دست پیدا کند

 انرژی گوناگون، منابع از ناشی موفقیت احساس بر مبتنی که است شناختی ایمجموعه

 بنابراین. است اهداف به دستیابی برای ریزیبرنامه عبارتیبه یا مسیرها و هدف به معطوف

 تفکر، منابع و تفکر مسیرهای یعنی هم به مرتبط یمؤلفه دو از دار،هدف تفکر یا امید

توانایی ذهنی میزان  ،امید به اشتغال (.2242 ،4کامرا و اولیور، کارگناتو) است شده تشکیل

های نیل به این هدف و میزان فعالیت او را در این ده و توسعه راهدر رسیدن به شغل آین

اشتغال دانشجویان از  (.4932، نیاشامخ ، موسوی، زینلی ومسعودی) دهدمیمسیر نشان 
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 گذاران مختلف بوده استریزان و سیاسته مورد نظر برنامهی است که هموارجمله مسائل

د آیعنوان یك معضل به شمار مین بهاز طرف دیگر بیکاری دانشجویا .(4914)ذوالفقاری، 

شوند. این در شرایطی التحصیل شده و به سوی بازار کار روانه میکه پس از مدتی فارغ

آموختگان ه متناسب با رشد دانشزایی جامعو ظرفیت اشتغالاست که رشد اقتصادی 

 و شغل آوردن دستبه در دانشجویان نگرانی .(4939، میرزایی و کالنتر ،حسینی) باشدنمی

ساله تعداد زیادی  هرو  دباشمی دانشجویان تحصیل در مؤثر عوامل جمله از شغلی یآینده

ند. در چنین ناداره کرا  شانشوند تا خود و خانوادهاز دانشجویان وارد مشاغل جانبی می

د و دچار نی خود بپردازتحصیل دروس ید داشت تا به مطالعهنفرصت کمتری خواه حالتی

منجر به افت  یابد که در نهایتکاهش می یادگیریشانروحی شده و -خستگی جسمی

(. یعنی دانشجویان در شرایط موجود 4919، ایمانی و پور، ملكقوام) تحصیلی خواهد شد

های فکری خود را به وضعیت اشتغال خود در آینده اختصاص ی از دغدغههمواره بخش

ی امید به کار و ( در بررسی رابطه4939اکرامی )عجمی (.4912، رادقریشی) دهندمی

انگیزش تحصیلی با فرسودگی، به این نتیجه دست یافت که بین متغیرهای امید به کار و 

اط معناداری وجود دارد و بین انگیزش انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی ارتب

 در( 2223اسچافلی )هاگی معکوس بوده است. تحصیلی و فرسودگی تحصیلی رابطه

به  ایحرفه و شغلی ساختار و رفتار انگیزش مهم عامل کار به امید عنوان تحت پژوهشی

 فرد یندهآ شغلی ساختار و رفتار انگیزش بر یمثبت تأثیر کار به امیدرسید که  نتیجهاین 

 .دارد

های اخیر باعث گسترش آموزش عالی در دههدهد طور که بررسی پیشینه نشان میهمان

ی کیفیت زندگی دانشگاهی و امید به اشتغال دانشجویان مورد توجه لها مسأشده است ت

بنابراین، پژوهش است. منسجمی در این مورد انجام نگرفتهقرار گیرد. اما تاکنون پژوهش 

بینی فرسودگی تحصیلی براساس کیفیت زندگی دانشگاهی و امید به پیش هدفحاضر با 

 اشتغال در دانشجویان انجام گرفت.
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 پژوهش روش
ی آماری روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه کنندگان:شرکت

های دانشگاه محقق پژوهش را تمامی دانشجویان تحصیالت تکمیلی ساکن خوابگاه

دادند. برای انتخاب نمونه، ابتدا از میان تشکیل می 4934-39تحصیلی در سال اردبیلی

های دانشجویان تحصیالت تکمیلی، دو خوابگاه دخترانه و دو خوابگاه پسرانه خوابگاه

تعداد کل دانشجویان ساکن در این چهار خوابگاه  .صورت در دسترس انتخاب شدندهب

سپس . باشدمینفر  242مطلوب برابر با  ین نمونهنفر بود که بر اساس جدول مورگا 492

های پسرانه های دخترانه و یك پرسشگر آقا به خوابگاهیك پرسشگر خانم به خوابگاه

پرسشنامه توزیع نمودند که در نهایت،  222ها مراجعه کردند و جمعاً جهت توزیع پرسشنامه

ها از ابزارهای ذیل ی دادهآوری و تحلیل شد. برای گردآورجمع سالم یپرسشنامه 242

 استفاده گردید.

ی این پرسشنامه (:0202ی کیفیت زندگی دانشگاهی سیرجی و همکاران )پرسشنامه -

از بعد آموزشی ند از رضایت عبارت. ابعاد این پرسشنامه باشدمی بعد 4دارای  سوالی 29

نشگاهی (، رضایت از بعد اجتماعی زندگی دا42تا  4واالت زندگی دانشگاهی )س

( و 22تا  44واالت س(، رضایت از تسهیالت و امکانات دانشگاه )49تا  44)سئواالت 

گذاری پرسشنامه براساس مقیاس نمره(. 29 تا 24)سئواالت  رضایت از زندگی دانشگاهی

. روایی باشد( می9=زیاد، خیلی4=، زیاد9=، متوسط2=، کم4=کم)خیلی ایگزینه 9لیکرت 

و ازندگان آن با استفاده از روش همسانی درونی مورد تایید قرار گرفته توسط س پرسشنامه

، رضایت از تسهیالت 12/2، رضایت از بعد اجتماعی 22/2پایایی رضایت از بعد آموزشی 

، گزارش شده است 29/2، و رضایت از زندگی دانشگاهی 27/2و امکانات دانشگاه 

 ،12/2رضایت از بعد آموزشی را یایی پا( 4932(. فالحتی )2242سیرجی و همکاران، )

و  19/2رضایت از امکانات و تسهیالت دانشگاه را  ،14/2رضایت از بعد اجتماعی را 

 پایایی در پژوهش حاضر نیز گزارش کرده است. 12/2رضایت از زندگی دانشگاهی را 

 به دست آمد. 14/2پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ  ی کلنمره
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سوال بوده و  22این پرسشنامه دارای  (:0831راد )ی امید به اشتغال قریشینامهپرسش -

زیرمقیاسِ  9اشتغال و عوامل موثر بر آن است که دارای  به هدف آن ارزیابی میزان امید

( 49-49(، زمان )42-42(، منزلت اجتماعی )9-3(، درآمد )4-4ی تحصیلی )عالقه به رشته

براساس طیف  این پرسشنامهگذاری نمرهباشد. ( می47-22ه )و امکانات موجود در جامع

 (4=مخالفم کامالً و 2=، مخالفم9=نظر، بی4=، موافقم9=موافقم ای )کامالًگزینه 9لیکرت 

و پایایی آن را  قرار گرفتهنظر پرسشنامه مورد تایید اساتید صاحبباشد. روایی محتوایی می

ی کل در پژوهش حاضر نیز پایایی نمره. ستاگزارش کرده  19/2( 4912راد )قریشی

 به دست آمد. 21/2پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

 49ی این پرسشنامه (:0991ی فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران )پرسشنامه -

 عالقگی تحصیلی(، بی49، 42، 2، 4، 4واالت )س دارای سه بعد خستگی تحصیلی سوالی

گذاری نمرهباشد. ( می49، 42، 3، 1، 7، 9( و ناکارآمدی تحصیلی )44، 44، 9، 2واالت س)

، 9=نظر، بی4=، موافقم9=موافقم )کامالً ایگزینه 9لیکرت پرسشنامه براساس مقیاس 

توسط سازندگان آن با استفاده از باشد. روایی پرسشنامه می (4=مخالفم و کامالً 2=مخالفم

( به 4332و پایایی ابعاد آن را برسو و همکاران ) ر گرفتهروش تحلیل عامل مورد تایید قرا

( پایایی این پرسشنامه را برای 4911اند. نعامی)گزارش کرده 29/2و ، 12/2، 22/2ترتیب 

 29/2و برای ناکارآمدی تحصیلی  12/2عالقگی تحصیلی ، برای بی23/2خستگی تحصیلی 

گزارش کرده  12/2یی کل پرسشنامه را پایا نیز (4913ابرقوئی) گزارش کرده است. عزیزی

ی کل پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر نیز پایایی نمرهاست.  

 به دست آمد. 14/2

 های پژوهشیافته

 های توصیفی متغیرهای پژوهش. آماره1جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر

 92/44 42/74 کیفیت زندگی دانشگاهی

 92/7 24/23 موزشیبعد آ

 42/9 23/1 بعد اجتماعی
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 انحراف معیار میانگین متغیر

 39/4 92/47 بعد امکانات و تسهیالت

 29/2 92/2 بعد زندگی دانشگاهی

 22/41 27/72 امید به اشتغال

 99/7 29/42 ی تحصیلیبعد عالقه به رشته

 99/4 21/44 بعد درآمد

 47/4 43/42 بعد منزلت اجتماعی

 39/4 44/1 بعد زمان

 49/9 92/44 موجود در جامعهبعد امکانات 

 42/44 21/44 فرسودگی تحصیلی

شود، میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی مشاهده می 4همانطور که در جدول 

، میانگین و انحراف معیار امید به اشتغال به 92/44و  42/74ترتیب برابر با به دانشگاهی

ف معیار فرسودگی تحصیلی به ترتیب ، و میانگین و انحرا22/41و  27/72ترتیب برابر با 

 باشد.می 42/44و  21/44برابر با 

ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده برای تجزیه و تحلیل داده

 شمارند،را مجاز می هاآن ی که استفاده ازهایمفروضه ،هاقبل استفاده از این آزمونشد. 

بین و مالك ی خطی بین متغیرهای پیشجود رابطهی ومفروضهمورد بررسی قرار گرفت. 

بین و بین متغیرهای پیش ی خطیرابطهوجود )نشانگر  با توجه به نمودار پراکنش متغیرها

اسمیرنوف -ها با استفاده از آزمون کالموگروفدادهی نرمال بودن توزیع مفروضه (،مالك

(p>0/05مفروضه ،)واتسون -ی دوربیناز آمارهها با استفاده ی استقالل باقیمانده

خطی بین متغیرهای مستقل با ی نبود چند هم( و مفروضه9/2تا  9/4ی گیری در بازه)قراری

از ضریب  ،مورد تایید قرار گرفت. بنابراین(، 4/2استفاده از شاخص تولرانس )بزرگتر از 

شد که نتایج  ها استفادههمبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه برای تجزیه و تحلیل داده

 ها در جداول ذیل ارائه شده است.آن
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 پیرسون کیفیت زندگی دانشگاهی و ابعاد آن با فرسودگی تحصیلی . ضرایب همبستگی2جدول 

 متغیرها
فرسودگی 

 تحصیلی

بعد کیفیت 

 زندگی

بعدامکانات و 

 تسهیالت

بعد 

 اجتماعی

بعد 

 آموزشی

کیفیت زندگی 

 دانشگاهی

کیفیت زندگی 

 دانشگاهی
**94/2- **24/2 **94/2 **99/2 **92/2 4 

  4 29/2** 99/2** 92/2** -42/2** بعد آموزشی

   4 94/2** 99/2** -222/2 بعد اجتماعی

بعد امکانات و 

 تسهیالت
43/2- **94/2 4    

بعد زندگی 

 دانشگاهی
**92/2- 4     

فرسودگی 

 تحصیلی
4      

** p  10/1> ,    * p  10/1>  

بین کیفیت زندگی دانشگاهی با فرسودگی  شود،مشاهده می 2دول همانطور که در ج

( p ،42/2-=r<24/2)(، بین بعد آموزشی با فرسودگی تحصیلی p ،94/2-=r<24/2)تحصیلی 

ی منفی (، رابطهp ،92/2-=r<24/2)و بین بعد زندگی دانشگاهی با فرسودگی تحصیلی 

 معناداری وجود دارد.

 امید به اشتغال و ابعاد آن با فرسودگی تحصیلی نپیرسو . ضرایب همبستگی3جدول 
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 4 29/2** 14/2** 93/2** 79/2** 22/2** -97/2** امید به اشتغال

  4 99/2** 23/2** 24/2 42/2** -22/2* عالقه به رشتۀ تحصیلی

   4 44/2** 92/2** 91/2** -42/2** درآمد

    4 24/2** 92/2** -29/2* منزلت اجتماعی

     4 47/2** -44/2 زمان

      4 -21/2* امکانات موجود در جامعه
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       4 فرسودگی تحصیلی

** p  10/1> ,    * p  10/1>  

ه اشتغال با فرسودگی تحصیلی بین امید ب شود،مشاهده می 9همانطور که در جدول 

(24/2>p ،97/2-=r بین بعد عالقه به رشتۀ تحصیلی با فرسودگی تحصیلی ،)(29/2>p 

،22/2-=r بین بعد درآمد با فرسودگی تحصیلی ،)(24/2>p ،42/2-=r بین بعد منزلت ،)

 ( و بین بعد امکانات موجود در جامعه باp ،29/2-=r<29/2)اجتماعی با فرسودگی تحصیلی 

 ی منفی معناداری وجود دارد.رابطه (،p ،21/2-=r<29/2)فرسودگی تحصیلی 

فرسودگی تحصیلی براساس کیفیت زندگی دانشگاهی بینی نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیش. 4جدول 

 و امید به اشتغال

 F Sig تعدیل شده R 2R R مدل

4 44/2 43/2 42/2 21/3 24/2>p  

 بینبرای متغیرهای پیش tضرایب بتا و آزمون معناداری 

 B STE β T Sig بینمتغیرهای پیش متغیر مالك

 فرسودگی تحصیلی

 p<24/2 29/44 - 29/9 23/72 مقدار ثابت

 p<29/2 -49/2 -29/2 21/2 -43/2 کیفیت زندگی دانشگاهی

 p<24/2 -29/9 -92/2 27/2 -43/2 امیده به اشتغال

درصد از واریانس فرسودگی  43تقریباً  ،شودمشاهده می 4طور که در جدول همان

 Fبینی است. نسبت تحصیلی براساس کیفیت زندگی دانشگاهی و امید به اشتغال قابل پیش

نیز بیانگر این است که رگرسیون متغیر فرسودگی تحصیلی براساس کیفیت زندگی 

 -29/2 کیفیت زندگی دانشگاهی با بتایباشد. دانشگاهی و امید به اشتغال معنادار می

(29/2>p ،49/2-=t و امید به اشتغال با بتای )92/2- (24/2>p ،29/9-=tبه ) طور منفی
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بینی فرسودگی تحصیلی را دارند. همچنین، بتاهای به دست آمده معناداری قدرت پیش

 بینی کنندگی بیشتری دارد.دهند که امید به اشتغال قدرت پیشنشان می

فرسودگی تحصیلی براساس ابعاد کیفیت زندگی بینی ت پیشنتایج تحلیل رگرسیون جه. 5جدول 

 دانشگاهی

 F Sig تعدیل شده R 2R R مدل

4 47/2 24/2 42/2 34/4 24/2>p 

 بینبرای متغیرهای پیش tضرایب بتا و آزمون معناداری 

 B STE β T Sig بینمتغیرهای پیش متغیر مالك

 فرسودگی تحصیلی

 p<24/2 24/42 - 42/9 32/79 مقدار ثابت

 p<24/2 -42/9 -42/2 24/2 -72/2 بعد آموزشی

 p>29/2 43/4 49/2 24/2 29/2 بعد اجتماعی

 p>29/2 43/2 27/2 23/2 44/2 بعد امکانات و تسهیالت

 p>29/2 -44/4 -43/2 79/2 -39/2 بعد زندگی دانشگاهی

انس فرسودگی درصد از واری 24تقریباً  شود،مشاهده می 9طور که در جدول همان

نیز بیانگر  Fبینی است. نسبت اساس ابعاد کیفیت زندگی دانشگاهی قابل پیشتحصیلی بر

اساس ابعاد کیفیت زندگی دانشگاهی این است که رگرسیون متغیر فرسودگی تحصیلی بر

 -42/2از بین ابعاد کیفیت زندگی دانشگاهی، بعد آموزشی با بتای  باشد.معنادار می

(24/2>p ،42/9-=tبه )بینی فرسودگی تحصیلی را دارد. اما طور منفی معناداری قدرت پیش

 بینی فرسودگی تحصیلی را ندارند.سایر ابعاد کیفیت زندگی دانشگاهی قدرت پیش

 فرسودگی تحصیلی براساس ابعاد امید به اشتغالبینی نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیش. 6جدول 

 F Sig تعدیل شده R 2R R مدل

4 49/2 22/2 49/2 24/9 229/2 

 بینبرای متغیرهای پیش tضرایب بتا و آزمون معناداری 

 B STE β T Sig بینمتغیرهای پیش متغیر مالك

 فرسودگی تحصیلی

 p<24/2 42/44 - 44/4 11/93 مقدار ثابت

 p>29/2 -42/2 -24/2 22/2 -22/2 ی تحصیلیعالقه به رشته

 p<24/2 -22/2 -49/2 91/2 -29/4 درآمد

 p>29/2 -91/2 -27/2 92/2 -42/2 منزلت اجتماعی
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 p>29/2 42/4 41/2 92/2 44/2 زمان

 p>29/2 -71/2 -23/2 21/2 -43/2 امکانات موجود در جامعه

درصد از واریانس فرسودگی  22تقریباً  شود،مشاهده می 7طور که در جدول همان

نیز بیانگر این است که  Fبینی است. نسبت پیش تحصیلی براساس ابعاد امید به اشتغال قابل

از بین باشد. رگرسیون متغیر فرسودگی تحصیلی براساس ابعاد امید به اشتغال معنادار می

طور منفی معناداری ( بهp ،22/2-=t<24/2) -49/2ابعاد امید به اشتغال، بعد درآمد با بتای 

بینی ابعاد امید به اشتغال قدرت پیش بینی فرسودگی تحصیلی را دارد. اما سایرقدرت پیش

 فرسودگی تحصیلی را ندارند.

 گیریو نتیجه بحث
بینی فرسودگی تحصیلی براساس کیفیت زندگی دانشگاهی و هدف پیشپژوهش حاضر با 

بین که ها نشان داد تجزیه و تحلیل دادهنتایج  انجام گرفت. امید به اشتغال در دانشجویان

با فرسودگی تحصیلی دانشگاهی آموزشی و زندگی  ابعادو  کیفیت زندگی دانشگاهی

بعد  فقط کیفیت زندگی دانشگاهی، ابعادی منفی معناداری وجود دارد و از بین رابطه

های پژوهش حاضر در این افتهی. بودمنفی فرسودگی تحصیلی  یکنندهبینیپیشآموزشی 

هایزانگ و ( و 2244اران )کمپوس و همک (،4911های نعامی )نوعی با یافتهزمینه به

 باشد.همسو می (،2222همکاران )

 هایو مالك هابهترین معیار اما یکی از ؛ای پیچیده استکیفیت زندگی مقوله

واقعی  دنیای های موجود درآمیز با چالشبرای سازگاری موفقیت گیری توان فرداندازه

های شکوفایی توانایی یزمینه، فرآیندی است که عالوه بر ارضاء نیازهای حیاتی و باشدمی

نشان  (4339آستین )پژوهش (. 4911جاوید، کاظمی و مومنیشعاع) دهدفرد را رشد می

یند آو فر داد کیفیت زندگی مناسب دوران دانشجویی نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی

 که دانشجویان دادنشان  (2222) کیهانهمچنین نتایج پژوهش . دانشجویان دارد یادگیری

ها و وجود استرس .دارای کیفیت زندگی بهتر دارای عملکرد تحصیلی بهتری نیز هستند

توانند سایر می دانشگاهی کیفیت پایین محیط زندگی و های دوران دانشجوییاضطراب

عملکردهای دانشجویان از جمله پیشرفت تحصیلی آنان را تحت تأثیر قرار داده و سبب 
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به طور (. 2227فالمینگ و همکاران، )شوند رندگان افت تحصیلی دانشجویان و یادگی

توانند با برقراری دانشجویان با برخورداری از سطح کیفیت زندگی مناسب می ،یکلّ

بینی اهداف مطلوب در تر، حمایت اجتماعی، ثبات عاطفی، پیشهای اجتماعی قویشبکه

دگی تحصیلی دور شده از فرسو زای محیطییافتگی مؤثر با عوامل تنیدگیآینده و سازش

فرسودگی تحصیلی در دانشجویان به معنی ایجاد . به پیشرفت تحصیلی مناسبی دست یابند و

احساس خستگی نسبت به انجام تکالیف درسی و مطالعه، داشتن نگرش بدبینانه نسبت به 

 و پیامدهایی (2242داوید، فایتی تحصیلی است )تحصیل و مطالب درسی و احساس بی ک

های حضور مستمر در کالس یدر ادامه یبه مطالب درسی، ناتوان اشتیاقی نسبتیب همچون

های درسی و معنایی در فعالیتهای کالسی، احساس بیدرس، مشارکت نکردن در فعالیت

را به همراه در نهایت افت تحصیلی  باشد کهمی احساس ناتوانی در فراگیری مطالب درسی

ز کیفیت زندگی کیفیت زندگی دانشگاهی و درك افراد ا ،بنابراین(. 4911نعامی، ) دارد

عنوان یکی از عوامل موثر در کاهش یا افزایش فرسودگی تواند بهخود در دانشگاه می

میزان  ،چنانچه کیفیت زندگی دانشگاهی در دانشجویان باال باشدتحصیلی عمل کند. 

ت زندگی دانشگاهی کیفی اگرکند و در دانشجویان کاهش پیدا میتحصیلی  فرسودگی

تواند یلی تجربه شده توسط دانشجویان میتحص فرسودگیمیزان  ،دانشجویان پایین باشد

بر این اساس، هرچه محیط دانشگاه از کیفیت زندگی باالتری برخوردار باشد،  افزایش یابد.

ی بیشتری تالش و کوشش کرده و با شور و اشتیاق بیشتری اهدافشان دانشجویان با انگیزه

 شوند. کنند و دچار فرسودگی تحصیلی نمیرا دنبال می

عالقه به  ابعادها نشان داد که بین امید به اشتغال و همچنین نتایج تجزیه و تحلیل داده

با فرسودگی تحصیلی، درآمد، منزلت اجتماعی و امکانات موجود در جامعه  یرشته

 درآمد بعدفقط امید به اشتغال،  ادابعی منفی معناداری وجود دارد و از بین تحصیلی رابطه

های پژوهش حاضر در این زمینه به افتهی. بودی منفی فرسودگی تحصیلی کنندهبینیپیش

 . باشدمیهمسو  ،(2222) ژانگ( و 4939اکرامی و همکاران )عجمی هاینوعی با یافته

ناشی از یت د که بر احساس موفقدانای شناختی می( امید را مجموعه2229شنایدر )ا

( شده برای نیل به هدفبانتخا یشیوه) ( و مسیرهامدارهای هدفتصمیممنابع گوناگون )
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های شناختی ی ظرفیت فرد برای تولید کانالدهندهمسیرهای تفکر، انعکاس .استوار است

 یبرای رسیدن به اهداف است و منابع تفکر هم عبارتند از افکاری که افراد درباره

اند تا به اهدافشان ر از مسیرهای برگزیده تعریف کردههایشان برای عبوا و قابلیتهتوانایی

ها در وجود انسان است و دوار بودن یکی از مهمترین انگیزهامی(. 2229، اشنایدربرسند )

 ه باشدزیرا اگر کسی امید به چیزی داشت باشد؛میپویایی و پیشرفت در زندگی انسان  ءمنشا

علیزاده، ) کندمیهای دستیابی به آن هدف را برای خود مهیا ابد و زمینهیمیبه آن دست 

تصورات و توجه افراد به آینده است و با این تصور که احتمال  ی(. امید دربردارنده4934

 ؛2221کلمنت و چوکنیوف، مك) شودمیدارد نتایج مثبت حاصل گردد باعث تالش فرد 

 در پژوهشی به این نتیجه رسید که( 2229)نایدرشا(. 4932بالجانی و همکاران،  به نقل از

ری داامعن هیجانات منفی همبستگی بین امیدواری باال و هیجانات مثبت و امیدواری پایین و

گوید سطوح باالی امید با میمربوط به امید  در مرور مطالعات( 2227بنسون )د. وجود دار

العاده اجتماعی فوق تفکر مثبت و روابطارزشی باال، شناختی، خودجسمی و روان سالمت

ها یکی از مهمترین عوامل انگیزشی دانشجویان میزان امید به اشتغال آن. مثبت دارد یهرابط

و منجر به کارکرد بهتر دهد میفرسودگی تحصیلی را کاهش  ،باال اشتغالامید به  .باشدمی

ر د ،امید به اشتغال در آیندههرچقدر میزان  .دشومیدانشجویان  های آموزشیدر فعالیت

 یهای تحصیلی نگریسته و عالقهتری به فعالیتبا نگرش مثبت هادانشجویان بیشتر باشد، آن

کنند و در این زمینه تالش بیشتری خواهند میهای کالسی و علمی پیدا بیشتری به فعالیت

در  ی کند.ها جلوگیرتواند از فرسودگی تحصیلی آنی این عوامل میکه همه داشت

 یخود هدایت شوند و دغدغه یرشتهصورتی که دانشجویان به سمت مشاغل مرتبط با 

ها منجر به کاهش فرسودگی تحصیلی آن مدتدر بلندتواند می ،ها حذف شوداشتغال آن

 .گردد

در کل، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین کیفیت زندگی دانشگاهی و امید به 

داد و این دو حصیلی دانشجویان همبستگی منفی معناداری وجود اشتغال با فرسودگی ت

بینی کنند. طور منفی معناداری فرسودگی تحصیلی دانشجویان را پیشتوانند بهمتغیر می

آوردن کیفیت زندگی دانشگاهی اندکاران با فراهمشود تا دستمیپیشنهاد بنابراین، 
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ید به اشتغال دانشجویان، فرسودگی تحصیلی مطلوب و ایجاد زمینه برای اشتغال و افزایش ام

ی آماری آن های پژوهش حاضر مربوط به جامعهها را کاهش دهند. از جمله محدودیتآن

است که فقط متشکل از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی بود و تعمیم نتایج به دانشجویان 

شود هشگران دیگر توصیه میرو، به پژوکند. از اینها را با مشکل مواجه میسایر دانشگاه

دانشجویان سایر  یرا رو از این نوع هاییپذیری بیشتر نتایج، پژوهشکه جهت تعمیم

 ها نیز انجام دهند.دانشگاه

 منابع
(. بررسی ارتباط بین 4932). عظیمی، نداپور، الهام و بالجانی، اسفندیار؛ خشابی، جواد؛ امان

ی دانشکده پرستاری و مجلهمبتال به سرطان.  امبد در بیماران سالمت معنوی، مذهب و

 .22-92، 42(9، )مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

(. بررسی کیفیت زندگی زنان در شهر مشهد. 4932) محبوبه.، بیات بیات، معصومه و

های . تهران: دبیرخانه نشت اندیشههای راهبردی زن و خانوادههمایش اندیشه

 .929 -912 .راهبردی

(. بررسی نقش 4939فندخت، امید. )محمد و میرزاییسیدمحمد؛ کالنترکوشه، سید، حسینی

ی میان بحران وجودی و امید به زندگی دانشجویان جنسیت و اشتغال در رابطه

-93، 9(42، )ی فرهنگ مشاوره و رواندرمانیفصلنامهدانشگاه عالمه طباطبایی تهران. 

29. 

ی گروهی بر افزایش ی رواندرمانی وجودی به شیوهاثربخش(. 4932). سنگه، جوادخدادادی

 ی کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه تهران.نامه. پایانکیفیت زندگی دانشجویان

التحصیالن دانشگاهی در (. نگاهی به طرح کارورزی فارغ4914ذوالفقاری، مهدی. )

شگاه تربیت ی دومین همایش اشتغال و نظام آموزشی عالی کشور. تهران: دانبرنامه

 مدرس.

بین کیفیت  یهبررسی رابط(. 4911جاوید، مهرآور. )کاظمی، مهرانگیز و مومنیشعاع

 یهفصلنام. جراحی امید به زندگی در بیماران مبتال به سرطان بعد از عمل زندگی و

 .22-22 ،2(94، )های پستان ایرانبیماری
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امید به  ی(. بررسی رابطه4934). اصغربیانی، علی اکرامی، آسیه؛ رضایی؛ طاهره وعجمی

، 42(4) ،ی دانش و تندرستیمجلهکار و انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی. 

92-44. 

ی بین خودکارآمدی و کیفیت تجارب یادگیری با (. رابطه4913ابرقویی، محسن. )عزیزی

طباطبایی )ره(. فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه

 طباطبایی.  دانشگاه عالمه ی کارشناسی ارشد چاپ نشده،نامهانپای

(. بررسی کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان: مطالعه موردی 4932). ی، لیالتحفال

 .494 -422 ،7(9) ،ی تحقیقات فرهنگی ایرانفصلنامههای تهران و کردستان. دانشگاه

بر کیفیت زندگی دانشجویان.  (. بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی4913فتوت، هدی. )

 ی کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه تهران.نامهپایان

اشتغال در آینده دانشجویان  (. بررسی میزان امیدواری به4912). ساداتل، فخرارادقریشی
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الگوی علی کیفیت  ی(. ارائه4939). حیدری، الهام محمدی، مهدی؛ کشاورزی، فهیمه و

حیط دانشگاه، انسجام تحصیلی و اجتماعی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان. م
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لّی همایش مهای علوم کشاورزی. اشتغال در آینده دانشجویان رشته امیدواری به

 دانشگاه تربیت مدرس. . تهران:آموختگان کشاورزی و منابع طبیعیدانش
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