
 

 
 شاپور   ي آموزش جندي توسعه                             

 ي آموزش علوم پزشکی     توسعهو  مرکز مطالعات يفصلنامه                                                                                                                                          

     95 زمستان، 4ي ، شمارههفتمسال                                                                                                                                                             

 

علّی فشارزاهای آموزشی و حمایت اجتماعی با  فرسودگی تحصیلی با توجه به  یبررسی رابطه

کارشناسی دانشگاه شهید چمران  یدانشجویان دورهگری استرس ادراک شده در نقش میانجی

 اهواز

 
 ایران. ،تهران ،ناتهر )ره(دکتري روانشناسی تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی :*ابرقوئی محسن عزیزی

 ایران. ،تهران ،ناتهر)ره( دانشگاه عالمه طباطبایی ،عضو هیأت علمی :محمدرضا فلسفی نژاد

 ایران. ،تهران ،ناتهر)ره( دانشگاه عالمه طباطبایی ،عضو هیأت علمی صغری ابراهیمی قوام آبادی:

 ایران. ،تهران ،ناتهر)ره( دانشگاه عالمه طباطبایی ،عضو هیأت علمی  فریبرز درتاج:
 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ایران. ،تهران ،ناتهر )ره(دانشگاه عالمه طباطباییدانشجوي دکتري روانشناسی تربیتی،  ی مسؤول: سندهینو*
 
 

   )          Email: mohsenazizi1986@gmail.com  (  

 با تحصیلی فرسودگی با اجتماعی حمایت و آموزشی فشارزاي عوامل علّی يهدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه چكیده:

آماري پژوهش،  ياهواز بود. جامعه چمران شهید دانشگاه کارشناسی يدوره دانشجویان در شده ادراک استرس گريمیانجی

به باال این بود که  5به باالي دانشگاه شهید چمران اهواز بودند. دلیل انتخاب دانشجویان ترم  5دانشجویان ترم  يکلیه

اي گیري طبقهنمونه ياي و سپس شیوهگیري، ابتدا از روش خوشهنهشود. براي نموفرسودگی تحصیلی در طی زمان ایجاد می

نمونه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. براي سنجش متغیرهاي پژوهش از  493در نهایت  نسبی استفاده شد و مجموعاً

دانشجویان، حمایت اجتماعی ملکی، دماراي و الیوت، عوامل فشارزاي دانشجویی  يهاي فرسودگی تحصیلی نسخهپرسشنامه

ها، روش تحلیل مسیر به کار برده شد. پوالدي ریشهري و استرس ادراک شده کوهن استفاده شد و براي تجزیه و تحلیل داده

هاي مربوط به فرضیات و الگوي پیشنهادي باشد. تبیینخوبی برخوردار می برازشداد که مدل ارائه شده از نتایج پژوهش نشان

 ها بیان شد، و پیشنهادات کاربردي نیز ارائه گردید.بحث شده، محدودیت
 

 .فشارزاهاي آموزشی، حمایت اجتماعی، استرس ادراک شده، فرسودگی تحصیلی: واژگان کلیدی
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 مقدمه

هاي کاري، کنار آمدن با استرس مفهومی در محیط      

شان هاي شغلیکلیدي در درک سازگاري افراد با نقش

بار، هاي شغلی نظیر اضافهاست. فشارزاهاي معمول محیط

مشکالت مربوط به نقش، کنترل شغلی ضعیف، فقدان 

و تعارضات بین حمایت از جانب سرپرستان و همکاران، 

 توانند منجر به پیامدهاي منفی روانشناختیفردي می

انی)مانند سردرد و )مثل افسردگی و فرسودگی(، جسم

)نظیر غیبت و ترک شغل(  و رفتاريمشکالت قلبی( 

هاي شغلی، در (. مشابه با محیط2015)شائوفلی،  گردند

هاي آموزشی نیز فشارزاهاي آموزشی بر فراگیران محیط

توان گفت که  گذارند. میت گوناگونی بر جاي میاثرا

هاي آموزشی به عنوان محل کار فراگیران موقعیت

هاي شود، اگرچه فراگیران در موقعیت محسوب می

کنند یا شغل خاصی در  آموزشی به عنوان کارمند، کار نمی

هاي آنجا ندارند، اما از دیدگاه روانشناختی، فعالیت

در « کار»توان به عنوان یک  یآموزشی و درسی آنها را م

(. 1388؛ به نقل از نعامی، 2008آرو، -نظر گرفت )سالمال

کنند و مجموعه تکالیفی را  آنها در کالس حضور پیدا می

قبولی انجام  يبراي موفقیت در امتحانات و کسب نمره

شوند دانشجویان همه روزه با تجاربی مواجه می  دهند. می

مانی، هیجانی، و یا روانشناختی تواند به صورت جسکه می

هاي ارتباطی نشان برایشان چالش برانگیز باشد. پژوهش

تواند منجر به استرس دهند که حضور در دانشگاه، میمی

(، بنابراین 2005)مک جرج، سمتر و گیلیهان  مزمن شود

اي حائز کشف عوامل فشارزاي محیط دانشجویی مساله

تغییر در سبک  .(2006)کاشمن و وست،  اهمیت است

زندگی، امتحانات، نمره، فشار بیش از حد دروس، یافتن 

 يدوستان جدید، کمرویی و ... از جمله فشارزاهاي عمده

شوند. یکی از پیامدهاي دانشجویی محسوب می يدوره

مهم عوامل فشارزا بر دانشجویان ایجاد استرس است؛ 

اند توشود، که این میاسترس اغلب منجر به فرسودگی می

دوران دانشجویی را به شکل جدّي، به مخاطره  يتجربه

فرسودگی حالتی از (. 2002)شائوفلی و همکاران،  بیندازد

خستگی ذهنی و هیجانی است که حاصل سندرم استرس 

مزمن مانند گرانباري نقش، فشار و محدودیت زمانی و 

فقدان منابع الزم براي انجام دادن وظایف و تکالیف محوله 

 ؛1996 لی و آشفورث ؛2001 مروتی و همکاراناست)د

 ؛2001 ماسالچ و همکاران ؛2003و همکاران الکاویدس

(. اکثر تحقیقات انجام شده 2005 توپینن تانر و همکاران

 هایی مانند فروشندگانفرسودگی در موقعیت يدرباره

)گرینگلس و  (، معلمان2000)سند و میازکی،

(، 2000و همکاران، )زالرس (، پرستاران2001همکاران،

 )سندوا ( و روانشناسان1989 )روس و همکاران، مشاوران

 ( بود که با عنوان فرسودگی شغلی معروف است1993

(. فرسودگی شغلی یکی از 1984)ماسالچ و جکسون،

هاي مهم سالمت روانشناختی در میان کارمندان و شاخص

عالقگی و شاغالن است که با سه بعد خستگی، بی

 )ماسالچ، شائوفلی و لیتر، شود.ي تعریف میناکارآمد

ها و ( با این وجود، متغیرفرسودگی به موقعیت2001

هاي آموزشی گسترش پیدا کرده که از آن با عنوان بافت

آرو و -)سالمال شود.فرسودگی تحصیلی نام برده می

(. فرسودگی 1388 ؛ به نقل از نعامی2008 همکاران

)کالج(، اشاره به  نشکدهتحصیلی در میان دانشجویان دا

 احساس خستگی به خاطر تقاضاها و الزامات تحصیل

)خستگی(، داشتن یک حس بدبینانه و بدون عالقه به 

تکالیف درسی فرد)بی عالقگی(، و احساس عدم شایستگی 

)شائوفلی و  )کارامدي پایین( دارد. به عنوان یک دانشجو

نیومن  (2007؛به نقل از ژانگ و همکاران،2002همکاران،

( معتقد است که فرسودگی 1388)به نقل از نعامی، 

تحصیلی در دانشجویان، بنا به دالیل مختلف، یکی از 

هاي مهم تحقیقاتی دانشگاه است. دلیل اول این  عرصه

تواند کلید مهم درک  است که فرسودگی تحصیلی می

رفتارهاي مختلف دانشجویان، مانند عملکرد تحصیلی در 

د. دلیل دوم این است که فرسودگی دوران تحصیل باش

با دانشکده و دانشگاه خود، دانشجویان را  يتحصیلی رابطه

دهد. سوم اینکه، فرسودگی تحصیلی ثیر قرار میتحت تأ

تحصیل،  يتواند شوق و اشتیاق دانشجویان را به ادامه می

هاي انجام شده در تحت تاثیر قرار دهد. شواهد و پژوهش

حاکی از این مطلب است که افرادي داخل و خارج ایران 

             عالئمی مانند  که فرسودگی تحصیلی دارند، معموالً

 ياشتیاقی نسبت به مطالب درسی، ناتوانی در ادامهبی

هاي درس، مشارکت نکردن در حضور مستمر در کالس

هاي معنایی در فعالیتهاي کالسی، احساس بیفعالیت

فراگیري مطالب درسی را درسی و احساس ناتوانی در 

 يها در زمینه(. پژوهش1388)نعامی، کنندتجربه می

اند که عوامل درونی و بیرونی روانشناسی تربیتی نشان داده

حمایت  متعددي بر فرسودگی تحصیلی اثرگذار هستند.

ایی است که نسبت به فراگیران اجتماعی، یکی از متغیره

فرسودگی و عملکرد تواند بر  بیرونی داشته و می يجنبه

تحصیلی اثرگذار باشد. منظور از حمایت اجتماعی، قابلیت 

و کیفیت ارتباط با دیگران است که منابعی را در مواقع 

کنند. حمایت اجتماعی یک کمک  موردنیاز فراهم می

مثبت،  يدوجانبه است که سبب ایجاد خودپنداره
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 شود خویشتن پذیري، احساس عشق، و احترام به خود می

این موارد به فرد فرصت خودشکوفایی و رشد  يو در همه

، به نقل از 1985(. میر و شماک )1390دهد )پورسید،  می

اند که دانش آموزانی که دچار ( اشاره کرده2004یانگ، 

فاقد توجه هستند و از  فرسودگی تحصیلی هستند، غالباً

، به نقل 1987اند. راسل )جریان عادي کالس خسته شده

است که افرادي که فاقد ( تشریح کرده2004انگ، از ی

استرس  يحمایت اجتماعی هستند، به آسانی به وسیله

گیرند. در پژوهش حاضر، حمایت  ثیر قرار میتحت تأ

براي فرسودگی  یبیناجتماعی به عنوان یک متغیر پیش

گرفت. فرسودگی، یکی از تحصیلی مورد بررسی قرار خواهد

استرس است. استرس ادراک شده ترین پیامدهاي عمده

عبارتست از واکنش بدن به تغییري که مستلزم سازگاري 

تواند  یا پاسخ جسمی، ذهنی یا هیجانی باشد. استرس می

یک عامل یا محرک تنش زا ایجاد شود.  يبه وسیله

سروکار داشتن با یک بیماري خطرناک یا مراقبت از فردي 

تواند  ، میتواند علت یک استرس بزرگ باشد که می

؛ به نقل از 2011ماررو،   استرس باشد ) يایجادکننده

افتد که یک  (. فرسودگی هنگامی اتفاق می1390پورسید، 

زمانی طوالنی استرس را تجربه کند.  يفرد براي یک دوره

در پژوهش حاضر، استرس ادارک شده به عنوان یک متغیر 

رد فرسودگی تحصیلی مو يگر در تبیین پدیده میانجی

گرچه شواهد پژوهشی بسیاري وجود گیرد. بررسی قرار می

دارد که روابط میان، متغیرهاي پیشایند )عوامل فشارزا، 

حمایت اجتماعی( و پیامدهاي آن )فرسودگی تحصیلی( و 

گر )استرس ادراک شده( و نقش همچنین متغیر میانجی

ند و پیامدها را به میانجی آن در روابط میان متغیر پیشای

کنند و توجیه نظري کافی براي این یید میرت مجزا  تأصو

به دست  يرسد در پیشینهروابط وجود دارد، اما به نظر می

آمده پژوهشی که روابط این الگو را به طور همزمان و به 

عنوان یک الگوي کلی مد نظر قرار داده باشد، وجود ندارد. 

ی در هاي زیادي در رابطه با متغیر فرسودگبه ویژه مدل

هاي شغلی وجود دارد، اما در فضاي تحصیلی و محیط

آموزشی نیاز به تبیین روابط بین متغیرها از طریق مدل 

، الگوي پیشنهادي در 1شود. شکلیابی احساس می

 دهد.پژوهش حاضر را نشان می

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر، روابط میان  -1شکل شماره

 متغیرهای پیشایند، میانجی گر و پیامد

بنابراین، مدل پژوهش حاضر، به بررسی اثرات مستقیم و 

غیرمستقیم فشارزاهاي آموزشی، و حمایت اجتماعی بر 

گري فرسودگی تحصیلی)با در نظر گرفتن نقش میانجی

پژوهش حاضر از نوع  پردازد.استرس ادراک شده( می

هایی هاي غیرآزمایشی و همبستگی است. در پژوهشطرح

که هدف آزمودن مدلی از روابط بین متغیرهاست، از 

شود. تحلیل مسیر یا مدل معادالت ساختاري استفاده می

طرح پژوهش حاضر، مدل یابی علّی توسط تحلیلِ مسیر 

          است که  هاییهاي مسیر یکی از انواع مدلاست. مدل

هاي مختلف از آنها بینی پدیدهتوان در تبیین و پیشمی

 بهره برد.

 گیریآماری و روش نمونهجامعه
دانشجویان  يآماري تحقیق، عبارت از کلیهي جامعه      

به باالي دانشگاه شهید چمران  5مقطع کارشناسی ترم 

بود. علت انتخاب  91-92اهواز در سال تحصیلی

به باال، این است که فرسودگی تحصیلی  5جویان ترم دانش

ثر در ایجاد شود و عوامل مؤ طی زمان ایجاد می در

فرسودگی، باید مدتی بر فرد اثرگذار بوده باشند. جهت 

هاي  گیري، ابتدا چهار دانشکده از مجموع دانشکدهنمونه

هاي دانشگاه  دانشگاه شهید چمران اهواز )تعداد دانشکده

باشد(، به  ن واحد اهواز، یازده دانشکده میشهید چمرا

ها عبارتند صورت تصادفی ساده انتخاب شد)این دانشکده

 از ادبیات، اقتصاد، علوم تربیتی، و علوم(؛ 

فشارزاهای 

 آموزشی

حمایت 

 اجتماعی

استرس 

-ادراک

 شده

فرسودگی 

 تحصیلی
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اي نسبی، گیري طبقهسپس با استفاده از روش نمونه 

هاي شنفر دختر و پسر )با در نظر گرفتن ریز 550تعداد 

هاي منتخب، به ترتیب به نسبت در دانشکده احتمالی(

درصد )با توجه به درصد دختران و  30به   70تقریبی 

 منظور پژوهش(، انتخاب شدند. به يپسران در جامعه

مبناي جدول کرجسی و مورگان،  نمونه بر تعیین حجم

تعداد نمونه با توجه به تعداد افراد جامعه باید عددي بین 

نفر باشد. اما از آنجا که پژوهش حاضر چندین  380تا 360

 داد، و برخی صاحب نظرانمتغیر را مورد بررسی قرار

( معتقدند که 1387؛ به نقل از بیابانگرد، 1971)کامري، 

در چنین مطالعاتی حجم نمونه باید بیش از مطالعات با 

هاي متغیرهاي کم باشد، و نیز با در نظر گرفتن ریزش

نفر گزینش شدند که با ریزش نمونه  550تعداد احتمالی، 

 نفر بودند.  493تعداد اعضاي نهایی 

 گیریابزار اندازه

 یفرسودگی تحصیلی مسلش نسخه یپرسشنامه
فرسودگی  يسه حیطه ،این پرسشنامه دانشجویان:

تحصیلی یعنی خستگی تحصیلی، بی عالقگی تحصیلی، و 

سنجد. مقیاس فرسودگی  ناکارآمدي تحصیلی را می

مقیاس عمومی  يشدهتحصیلی دانشجویان اصالح

باشد که توسط ( میMBI-GSفرسودگی مسلش )

)شائوفلی و  ( ساخته شده است1996شائوفلی و همکاران)

ماده دارد. البته  15کور مذ ي(.  پرسشنامه2002همکاران، 

هاي آن مقیاس در اصل شانزده ماده داشته که یکی از ماده

( حذف شده است 2000به پیشنهاد شاته و همکاران )

گذاري پرسشنامه، از طریق مقیاس لیکرت نمره يشیوه

باشد. خستگی ( می6( تا همیشه)0اي از هرگز)هفت درجه

 هستند(،  ماده )مطالب درسی خسته کننده 5تحصیلی 

کنم نسبت به  ماده ) احساس می 4عالقگی تحصیلی بی

 6اي ندارم( و ناکارآمدي تحصیلی  مطالب درسی عالقه

مشکالت درسی  يتوانم از عهده کنم نمی ماده )احساس می

بربیایم( دارد. پایایی پرسشنامه را سازندگان آن به ترتیب 

لی فرسودگی تحصی ي/  براي سه حیطه75/، و 82/، 70

اند. اعتبار پرسشنامه را محققان با روش محاسبه کرده

هاي  تحلیل عامل تاییدي محاسبه شده که شاخص

برازندگی تطبیق، شاخص برازندگی افزایشی و شاخص 

مطلوب گزارش  جذر میانگین مجذورات خطاي تقریب

( پایایی این پرسشنامه را براي 1388اند. نعامی ) کرده

/ و 82عالقگی تحصیلی ي بی/ ، برا79خستگی تحصیلی 

است. وي / محاسبه کرده75براي ناکارآمدي تحصیلی 

ضرایب اعتبار این پرسشنامه را از طریق همبسته کردن آن 

فشارزاهاي دانشجویی )پوالدي ري شهري،  يبا پرسشنامه

/، 42/، 38( به دست آورده است که به ترتیب برابر1374

دار است. امعن P >/ 001/  محاسبه شده که در سطح 45

( آلفاي کرونباخ 1389در پژوهش عزیزي ابرقوئی )

هاي  / و براي حیطه85محاسبه شده براي کل پرسشنامه 

خستگی هیجانی، بدبینی و ناکارآمدي درسی به ترتیب 

شیخ شبانی،  هاشمی /  به دست آمد.66/ ، و 82/ ، 77

هاي روان ویژگی ( به بررسی1392بذرافکن، و عزیزي)

            سلشفرسودگی تحصیلی م يپرسشنامهسنجی 

(MBI-SS)  در دانشجویان دختر داراي مدرک

با  پرداختند. بنا به نظر این پژوهشگرانکارشناسی ارشد 

         توجه به روایی و پایایی مقیاس فرسودگی تحصیلی 

توان از این مقیاس براي سنجش فرسودگی تحصیلی می

ر، ضریب همسانی درونی در پژوهش حاض .استفاده کرد

/ و از 88آلفاي کرونباخ  يپرسشنامه از طریق محاسبه

 / به دست آمد.88طریق ضریب گاتمن)تنصیف( نیز 

: این مقیاس حمایت اجتماعی کودکان و بزرگساالن

( 2000( را که ملکی، دماراي و الیوت )CASSSمقیاس )

 يخرده مولفه 5باشد که  سوال می 60اند، حاوي  ساخته

ها عبارتند از:  سنجد. این خرده مولفه مایتی را میح

ها، دوستان نزدیک، و کارکنان  والدین، معلمان، همکالسی

و افراد حاضر در مدرسه. مولفان شاخص آلفاي پرسشنامه 

اند.  / محاسبه کرده97آموزان دبیرستانی معادل  را در دانش

هفته بعد  10تا  8همچنین پایایی بازآزمایی را که بین 

/ تا 75تر بین هاي پایینآموزان رده اجرا شده، در دانش

دست آوردن روایی، سازندگان  اند. براي به/ گزارش کرده78

هاي  مهارت يهمبستگی بین این پرسشنامه و پرسشنامه

؛ نقل از سازندگان 1990( گرشام و الیوت )ssrsاجتماعی )

طح اند که در س/ محاسبه کرده64پرسشنامه( را معادل با 

P<001  روایی پرسشنامه،  يمعنادار است. براي محاسبه

حمایت اجتماعی  يبین این پرسشنامه و پرسشنامه

/ به دست 48فیلیپس همبستگی گرفته شد که میزان آن 

ضریب معنادار است. همچنین    P<005آمد که در سطح 

حاضر، از طریق  همسانی درونی پرسشنامه در پژوهش

/ و از طریق ضریب 94آلفاي کرونباخ  يمحاسبه

/ به دست آمد. در پژوهش حاضر، 89گاتمن)تنصیف( نیز 

 از خرده مقیاس حمایت همکالسی این ابزار استفاده شد.

فشارزاهای دانشجویی)عوامل فشارزای  یپرسشنامه
این پرسشنامه که توسط پوالدي ریشهري  دانشجویی( :

خرده مولفه دارد.  4سوال و  54( ساخته شده، 1374)

زاهاي شرایط  هاي فرعی عبارتند از: استرس مقیاس

التحصیلی و محیط خوابگاه. تحصیلی، محیط آموزشی، فارغ

پایایی این پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ براي عوامل 
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/ و براي کل 74/، و 79/، 83/، 84اول تا چهارم به ترتیب 

ه دست آمده است. روایی این مقیاس با / ب81مقیاس 

)نجاریان، عطاري، و مکوندي،   ANQمقیاس اضطراب 

( برابر 1376؛ به نقل از ثامتی، نجاریان و شکرکن، 1374

معنادار است. پیوستار  P</05/ بوده که در سطح 17با 

ز طیف هرگز، به ندرت، گاهی ها در این پرسشنامه ا نمره

ترتیب از نمرات صفر تا سه رتبه و اغلب اوقات و به  اوقات

(. در پژوهش 1388ست )فوالدوند و همکاران، بندي 

 حاضر ضریب همسانی درونی پرسشنامه از طریق 

 / و از طریق ضریب گاتمن86آلفاي کرونباخ  يمحاسبه

/ به دست آمد. در پژوهش حاضر، از 80)تنصیف( نیز 

استفاده خرده مقیاس عوامل فشارزاي آموزشی این ابزار 

 شد.

 1983در سال  استرس ادراک شده: یپرسشنامه

 10، 4 يتوسط کوهن و همکاران تهیه و داراي سه نسخه

اي است، براي سنجش استرس عمومی درک  ماده 14و 

رود. کوهن و همکاران  شده در یک ماه گذشته به کار می

( ضریب آلفاي کرونباخ 1390؛ به نقل از پورسید، 1983)

ها )دو گروه مقیاس در سه گروه آزمودنی را براي این

/ 86/ تا 84دانشجو و یک گروه نامتجانس دیگر(، بین 

روایی مالک این  ياند. آنها براي محاسبهمحاسبه کرده

هاي نشانه  آن را با اندازه مقیاس، ضریب همبستگی

اند )نقل از پورسید، / محاسبه کرده76/ تا 52شناختی بین 

ر ضریب همسانی درونی (. در پژوهش حاض1390

/ و از 80آلفاي کرونباخ  يپرسشنامه از طریق محاسبه

 / به دست آمد.79طریق ضریب گاتمن)تنصیف( نیز 

 هاداده
هاي اصلی، چند تحلیل اولیه پیش از انجام تحلیل     

ها انجام هاي مقدماتی در ارتباط با دادهجهت کسب بینش

متغیرهاي الگوي گرفت. در این پژوهش در مجموع روابط 

هاي توصیفی پیشنهادي مورد بررسی قرار گرفتند. یافته

مربوط به  میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمرات 

و ماتریس  1هاي پژوهش در جدول ها روي متغیرآزمودنی

        نشان داده  2همبستگی متغیرهاي الگو در جدول 

 است. شده

 

 

 

 

 

یافته های توصیفی مربوط به  -1  شماره جدول

 متغیرهای پژوهش برای کل آزمودنی ها

       دهندنشان می 1گونه که مندرجات جدول همان

معیار، هاي توصیفی از جمله میانگین و انحرافشاخص

هاي، کمالگرایی، حمایت براي کل نمونه در متغیر

بین و خودکارآمدي به همکالسی به عنوان متغیرهاي پیش

تحصیلی به گر و متغیر فرسودگیمتغیرهاي میانجی عنوان

 عنوان متغیر وابسته آورده شده است.

ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای  -2شماره  جدول

 الگو

01/0**p<           05/0 *p< 

 يدهد انگارهنشان می2گونه که مندرجات جدول همان

مفروض روابط میان متغیرهاي به مقدار زیادي مطابق با 

 باشند.دار میاو روابط معن باشندمسیرهاي مورد انتظار می

 رگرسیونی سه متغیر پیش بین يهمچنین مدل رابطه

)عوامل فشارزاي آموزشی، حمایت همکالسی، و استرس 

ادراک شده( با متغیر مالک)فرسودگی تحصیلی( با روش 

Enter  مورد آزمون قرار گرفت و نتایج گزارش شده در

 به دست آمد: 3جدول شماره 

رابطه رگرسیونی بین عوامل  -3جدول شماره 

فشارزای آموزشی، حمایت همکالسی، و استرس ادراک 

 ا فرسودگی تحصیلیشده ب
 SS DF MS F معناداری R 

 رگرسیون
واریانس 

 مشترک

مقدار 

 رگرسیون
570/32495 

3 857/10831 390/84 000/ 584/ 341/ 

مقدار 

 باقیمانده

494/62765 489 355/128     

 

 

 آماره ها                      

 متغیرها

انحراف  میانگین

 معیار

حداقل 

 نمره

حداکثر 

 نمره

 60 15 978/7 440/44 عوامل فشارزای آموزشی

 72 2 993/11 803/42 حمایت همکالسی

 48 11 593/5 504/28 استرس ادراک شده

 85 00 879/14 0169/39 فرسودگی تحصیلی

  2 3 4 

عوامل فشارزای  1

 آموزشی

08/0- ** 27/0 ** 26/0 

 - 24/0 ** -27/0 ** - حمایت همکالسی 2

 61/0 ** - - شده ادراک استرس 3

 - - - فرسودگی 4
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شود، آزمون آماري با مقدار همانگونه که مالحظه می

390/84F=  99در سطح  489و  3با ضرایب آزادي /

معنادار است؛ به این معنا که متغیرهاي عوامل فشارزاي 

      آموزشی، حمایت همکالسی، و استرس ادراک شده 

هاي فرسودگی تحصیلی به کار بینتوانند به عنوان پیشمی

هاي همبستگی بینشی در ارتباط با برده شوند. این تحلیل

اند. جهت پژوهش را فراهم آورده روابط بین متغیرهاي

روابط مفروض در پژوهش حاضر،  يآزمودن همزمان انگاره

 روش تحلیل مسیر اعمال گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شود، مشاهده می 3 يهمانگونه که در جدول شماره

است، که هاي برازش بسیار خوبی بدست آمدهشاخص

جهت باشد. ها با این الگو میحاکی از برازش مناسب داده

( 1986کنی )واي از روش بارونبررسی روابط واسطه

بودن استفاده شد. شرایط اساسی این شیوه، معنادار

هاي ساده میان متغیرهاي موجود در روابط همبستگی

ضرایب همبستگی  2مورد آزمون است. مطابق با جدول 

باشد. این ساده میان متغیرهاي مورد بحث معنادار می

نیازهاي اساسی مورد نظر بارون و کنی روابط پیش

سازند. گام بعدي استفاده از روش ( را برآورده می1986)

رگرسیون سلسله مراتبی براي بررسی روابط میانجی میان 

باشد. فشارزاهاي آموزشی و استرس هر دو، متغیرها می

بین فرسودگی تحصیلی همزمان به عنوان متغیرهاي پیش

رگرسیون قرار گرفتند. وقتی متغیر استرس به  يدر معادله

بین دوم به متغیر فشارزاهاي آموزشی عنوان متغیر پیش

بین گردد، مقدار ضریب رگرسیون متغیر پیشاضافه می

یابد / کاهش می101/ به 258اول )فشارزاهاي آموزشی( از 

این حالت اثر  .مانددار باقی میاو ضریب آن همچنان معن

قرار  تأییدا در این رابطه مورد ر ص استرساي ناقواسطه

 هد.دمی

 

در پژوهش حاضر جهت تعیین  :ازندگی مدل پژوهشبر

ها، ترکیبی از کفایت برازش الگوي پیشنهادي با داده

هاي برازندگی به شرح زیر مورد استفاده قرار شاخص

 ي( شاخص هنجار شده2(مقدار مجذور کاي 1گرفت: 

( 3مجذور کاي )نسبت مجذور کاي بر درجات آزادي( 

( شاخص نیکویی برازش 4( GFIشاخص نیکویی برازش )

( شاخص برازندگی هنجار شده 5( AGFIتعدیل یافته )

(NFI )6( شاخص برازندگی تطبیقی )CFI )7 شاخص )

( و TLIلویس )-( شاخص توکر8( IFIبرازندگی افزایشی )

 (.RMSEAي تقریب )( جذر میانگین مجذورات خطا9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتایج ضرایب رگرسیون سلسله مراتبی  -5 شماره جدول

 در دو مرحله در بررسی نقش متغیر میانجی گر
ضرایب  ضرایب غیراستاندارد  مدل

 استاندارد

t داریمعنا R 

B  خطای

 معیار

Beta 

258 001/0 096/9 - 576/3 521/32 ثابت  1

/0 
 یفشارزاها

 آموزشی

482/0 079/0 258/0 084/6 001/0 

613 616/0 501/0 - 503/3 757/1 ثابت 2

/0 
فشارزاهای 

 آموزشی

188/0 067/0 101/0 794/2 005/0 

 001/0 988/15 578/0 096/0 537/1 استرس 

همزمان به همچنین حمایت همکالسی و استرس هر دو، 

 يبین فرسودگی تحصیلی در معادلهعنوان متغیرهاي پیش

رگرسیون قرار گرفتند. وقتی متغیر استرس به عنوان 

متغیر پیش بین دوم به متغیر فشارزاهاي آموزشی اضافه 

بین اول گردد مقدار ضریب رگرسیون متغیر پیشمی

به مقدار قابل  -/079به  -/237)حمایت همکالسی( از 

ماند. دار باقی میایابد و ضریب آن معنکاهش میتوجهی 

اي کامل استرس را در این رابطه مورد این حالت اثر واسطه

 .هددقرار می تأیید

 ها بر اساس شاخصهای برازندگیبرازش الگوی پیشنهادی و نهایی با داده -4 شماره جدول
 

 برازندگی شاخص          

 

 

 الگو

2 df 
df

2

 

P 

 

GFI AGFI IFI TLI CFI NFI RMSE

A 

 047/0 992/0 996/0 974/0 996/0 979/0 /998 /151 067/2 1 067/2 پیشنهادیالگوی 
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نتایج ضرایب رگرسیون سلسله مراتبی -6 شماره جدول

 در دو مرحله در بررسی نقش متغیر میانجی گر
ضرایب  ضرایب غیراستاندارد  مدل

 استاندارد

t معنا 

 داری

R 

B  خطای

 معیار

Beta 

 237/0 001/0 241/28 - 355/2 504/66 ثابت  1

حمایت 

 همکالسی

294/0- 053/0 237/0- 544/5- 001/0 

 610/0 001/0 649/3 - 791/3 835/13 ثابت 2

حمایت 

 همکالسی

098/0- 045/0 079/0- 173/2- 030/0 

 001/0 120/16 584/0 096/0 553/1 استرس 

 متغیر مالک: فرسودگی تحصیلی

 بحث و نتیجه گیری
علّی عوامل  يپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه

و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی  آموزيفشارزاي 

ي گري استرس ادراک شده در دانشجویان دورهبا میانجی

کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت. 

الگوي پیشنهادي از برازش  همانگونه که مشاهده شد،

خوبی برخوردار بوده و فرضیات مربوط به روابط مستقیم و 

گرفتند. یکی از فرضیات غیرمستقیم مورد تایید قرار

بین عوامل فشارزاي آموزشی با  يپژوهش حاضر، رابطه

فرسودگی تحصیلی بود. عوامل فشارزاي آموزشی و وظایف 

ي فرسودگی تواند زمینه را براتحصیلی سنگین می

تحصیلی فراهم آورد؛ به این معنا که دانشجو تحت تاثیر 

ها و الزامات مربوط به تحصیل است. یک دانشجو خواسته

باید تکالیف و وظایف متعددي را انجام دهد، که انجام 

دادن آنها مستلزم داشتن امکانات و منابع کافی است. 

زم را در چنانچه تکالیف تحصیلی زیاد باشند و فرد منابع ال

گیرد و اختیار نداشته باشد در معرض استرس قرار می

 توانایی و انگیزش او براي انجام تکالیف درسی کاهش 

(. از جمله مدلهاي موجود براي 1388)نعامی، یابدمی

کنترل)دي النگ و -مدل الزامات، تبیین این موضوع

منابع)دمروتی و همکاران، -( و مدل الزامات2004همکاران،

ست. در این پژوهش، الزامات به عنوان الزامات ( ا2001

تحصیلی است؛ یعنی مجموعه تکالیف و وظایفی که 

تحصیلی به انجام دادن آنها مکلف  يدانشجویان در دوره

ها، زمانی فرد در معرض هستند. بر اساس این مدل

گیرد که قادر به کنترل و فرسودگی تحصیلی قرار می

باشد. یکی از روشهاي مهم مدیریت این الزامات تحصیلی ن

کنترل و مدیریت این الزامات، داشتن منابع الزم است. در 

منابع مهمی که دانشجویان براي  يها از جملهدانشگاه

انجام دادن وظایف تحصیلی باید داشته باشند، کتابخانه و 

اي و دسترسی به اساتید است. این عوامل هاي رایانهسایت

دکافی در دسترس نباشند، اگر به شکل مناسب و در ح

کنند. این دانشجویان را با استرس بیشتري مواجه می

تواند زمینه را براي بروز فرسودگی هاي مستمر میاسترس

اي واسطه يهمچنین رابطهتحصیلی فراهم کند. 

فشارزاهاي آموزشی به فرسودگی تحصیلی از طریق 

است، و استرس دار بدست آمدهاشده معن استرس ادراک

گر ناقص توانسته است این شده به عنوان میانجی ادراک

عوامل فشارزاي دانشجویی با  يرابطه را متاثر کند. رابطه

          عملکرد تحصیلی و همچنین با اضطراب و سالمت 

 جسمانی در مطالعات پیشین چون پوالدي ریشهري-روانی

(، 1383(، ابوالقاسمی)1376(، ثامتی و همکاران)1374)

( مورد بررسی قرار گرفته است. 1388ران)فوالدوند و همکا

( با انجام پژوهشی بر روي 1991چایر و موریس )

روانشناسی نشان دادند که محدودیت  يدانشجویان رشته

زمانی، مشکالت آموزشی، مالی، شرایط تحصیلی، حمایت 

عاطفی محدود از طرف دوستان، مشکالت پیرامون 

گیري در تصمیمموقعیت فرد در محیط دانشکده و ناتوانی 

از مهمترین استرسورهاي دانشجویی است. پژوهش 

( بر 1383؛ به نقل از ابوالقاسمی، 2001پترسون و آرنتز )

داد که مشکالت آموزشی، امتحانات، روي دانشجویان نشان

هاي عاطفی از مهمترین کنار آمدن با دوستان و حمایت

( 1374باشند. پوالدي ریشهري)استرسورهاي آنها می

وامل استرس زاي تحصیلی، محیط آموزشی، مسائل ع

مربوط به فارغ التحصیلی و مشکالت خوابگاهی را 

منابع دمروتی و -است. مطابق با مدل الزماتشناسایی کرده

توان نتیجه گرفت، در صورتی که الزامات و همکاران می

زا زیاد باشد و منابع نیز به صورت مکفی در  عوامل استرس

شوند. افراد با استرس بیشتري مواجه میدسترس نباشد، 

تواند زمینه را براي بروز هاي مستمر میاین استرس

پژوهش، اثر حمایت  يدیگر فرضیهفرسودگی فراهم کند. 

اجتماعی بر فرسودگی تحصیلی بود. در خصوص نقش 

      حمایت اجتماعی در رابطه با استرس و فرسودگی، 

گر، و میانجی هاي مختلفی چون نقش سپر داشتن،تبیین

اند. پیشگیري کننده و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفته

دار میان این دو متغیر، اهمبستگی معن يعلی رغم رابطه

احتماالً، در الگوي پیشنهادي، متغیر میانجی پژوهش 

 ،گر کامل رابطهشده( که به عنوان میانجی )استرس ادراک

است مسیر مشخص گردیده است، به طور معقولی توانسته

مستقیم حمایت همکالسی به فرسودگی تحصیلی را غیر 

دار کند. اما اثر غیرمستقیم حمایت اجتماعی بر امعن

از طریق استرس ادراک شده، مورد فرسودگی تحصیلی، 

بین حمایت اجتماعی و  يیید قرار گرفت. رابطهتأ

(، 2004فرسودگی تحصیلی در مطالعاتی چون یانگ)
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( مورد بررسی قرار گرفته و 1392ی)( و تراب1391ساویز)

 در را فرد که استی مفهومی اجتماع تیحمااند.  تایید شده

 محققان. کندیمي اری یطیمحي هااسترس با برخورد

ي دارا شتر،یبی اجتماع ارتباطات با افراد که اندکردهثابت

یی آنجا از پربارتر و دتریمف ،یطوالنی زندگ وی سالمت

 تحت کهي افراد. محرومند روابط نیا از که هستند

 تیحما کردن فراهم با دارند قراری طیمحي فشارها

 را دیشدي فشارها شوندیم قادر گر،یکدي یبرای اجتماع

 و کوهن به. بکاهند هاآن شدت ازي حد تا و کنند کنترل

 طیشرا دري افراد نکهیا ادراکی حت( 1985) میس

 حاالت بر کنندیم تیحما و مساعدت را فرد زیآماسترس

 تیحما. بگذارد تواندیمی مثبت اثراتی شناختروان

         حوادث شدت کاهش موجب تواندیمی اجتماع

        ينحوه بر مهم اثرات نیا بنابر و گردد زیآماسترس

 حس با تواندیمی اجتماع تیحما. دارد حوادث يتجربه

 حس و فسنعزتي باال سطوح با همراه شدن رفتهیپذ

 طور به زیآماسترس حوادث با تا سازد قادر را فرد کنترل،

 استرسی فمني رخدادها جینتا از و دینما مقابلهي مؤثر

 باال نفس عزت و کنترل حس داشتن. دینماي ریشگیپ

 زانیم و گرددیم زیآم استرس منبع تیاهم کاهش موجب

 نقل به ؛1981 هاوس،)دهدیم شیافزا را استرس با مقابله

. استرس منبع اصلی فرسودگی (1988 کتور،یو و ترسگن از

در پژوهش حاضر روشن شد که این  شود.محسوب می

گر استرس  تواند از طریق متغیر میانجی ثیر میتأ

شده صورت بپذیرد. حمایت اجتماعی یکی از عوامل  ادراک

هاي محیطی مهم در تبیین فرسودگی است که در پژوهش

اجتماعی  است. حمایتمتعددي مورد بررسی قرار گرفته

توانیم به آنها معموال به وجود یا دسترسی افرادي که می

دهند بدانیم که از تکیه کنیم، و کسانی که به ما اجازه می

کنند، برایمان ارزش قائل هستند و به ما ما مراقبت می

 بر(. 1983شود)ساراسون، ورزند، تعریف میعشق می

 ،(1390)به نقل از شه بخش، کسل يهیاولي کارها اساس

 تیحما مفهوم گسترش به( 1974) کاپالن جرالد

 او .پرداختي ماریب مقابل دری محافظ عنوان بهی اجتماع

           مؤثري افراد به قائم رای اجتماع تیحماي هایژگیو

 مشکالت حل منظور به فرد به کهی کسانی عنی دانستیم

 ها،مهارت پول، يهیته با و رسانندیمي اری مانهیصم

 فرد به زیآم استرس طیشرا در حینصا و اطالعات امکانات،

 از روانشناسان امروز. رسانندیم مساعدت وي اری مشکلمند

 وی روان سالمتي رو بری اجتماع تیحما متقابل اثرات

 به ؛1982 موس و نگزیلیب شل،یم)کنندیم بحثی جسمان

 .(1992گراث، هرویب از نقل

عزیزان و  حمایت اجتماعی، اطالعات و بازخوردهایی که

گیریم و قرار گرفتن در اطرافیان محترم و ارزشمندمان می

 .مندي متقابل استشبکه ارتباطی و وظیفه

کمک محسوس، اطالعات :حمایت اجتماعی سه فایده دارد

 .و حمایت هیجانی

فشارهاي  در توانندو دوستان می خانواده: سکمک محسو

روانی، خدمات و امکانات خوبی در اختیارمان بگذارند. به 

         هاي داغدار پیشکشی به خانواده عنوان مثال، معموالً

ها در فکر تهیه غذا دهیم تا اعضاي داغدار آن خانوادهمی

ها در حالی که انرژي نباشند. همچنین اعضاي این خانواده

دن بستگانشان توانند به دیشان تحلیل رفته میو انگیزه

 .بروند

هاي پیشنهادي حمایت کنندگان با اعمال و راه :اطالعات

کنند با خود به شخصی که زیر فشار روانی است کمک می

بینند تر کنار بیاید. کسانی که میروانی موثر فشار

کنند راهی همکارشان زیر فشار کار است به او کمک می

 .تر انجام بدهدبراي تنظیم وقتش بیابد تا وظایفش را به

آدم ها هنگام فشار روانی ممکن است :حمایت هیجانی

و افت عزت نفس  ، اضطراب ناراحت شده و دچار افسردگی

توانند به آنان اطمینان خاطر می شوند. دوستان و خانواده

هاي ارزشمندي هستند و دیگران هواي آنها بدهند که آدم

شخص با شود را دارند. همچنین حضور دیگران باعث می

دلگرمی بیشتري به استقبال فشار روانی برود و با دلگرمی 

؛ 2003)سانتراک، بیشتري با فشار روانی کنار بیاید

اند محققان به دفعات دریافته(. 1385فیروزبخت،  يترجمه

که حمایت اجتماعی ، در کنار آمدن با فشار روانی به افراد 

 (.2003سانتراک، ؛ به نقل از 2001)تیلور، کندکمک می

روابط اجتماعی متنوع ، اهمیت زیادي در کنار آمدن با 

تر هاي اجتماع متنوعفشار روانی دارد. کسانی که در شبکه

همسري صمیمی دارند، با اعضاي  حضور دارند مثالً

، دوستان و همسایگان و همکاران خود تعامل  خانواده

یشتر هاي دینی و اجتماعی هستند؛ بدارند و عضو گروه

؛ وگت و دیگران، 1979)برکمن و سایم، کنندعمر می

حمایت اجتماعی به  .(2003؛ به نقل از سانتراک، 1992

عنوان منبعی که افراد را جهت سازگار شدن و مقابله با 

و همکاران،  است)راسلسازد، مشخص شدهاسترس قادر می

( نشان 1987(. راسل و همکاران)1981؛ هوس، 1987

افرادي که فاقد حمایت اجتماعی هستند، به اند که داده

هاي گیرند. پژوهشمیراحتی تحت تاثیر استرس قرار

اند که افراد داراي حمایت تجربی قبلی همچنین نشان داده

اجتماعی باالتر، کمتر درگیر مشکالت سالمتی یا 

؛ کمپاس و1985شوند)واکس و همکاران، روانشناختی می
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 حس با تواندیمی تماعاج تیحما(. 1986همکاران،  

 حس و نفس عزتي باال سطوح با همراه شدن رفتهیپذ

 طور به زیآماسترس حوادث با تا سازد قادر را فرد کنترل،

 استرسی منفي رخدادها جینتا از و دینما مقابلهي مؤثر

 االب نفس عزت و کنترل سح داشتن. دینماي ریشگیپ

 زانیم و گرددیم زیآم استرس منبع تیاهم کاهش موجب

 نقل به ؛1981 هاوس،) دهدیم شیافزا را استرس با مقابله

در پژوهش حاضر مشخص  .(1988 کتور،یو و گنستر از

شد که حمایت اجتماعی از طریق کاهش استرس 

تواند در کاهش فرسودگی تحصیلی نقش شده، می ادراک

با توجه به نقش عوامل فشارزاي تحصیلی در  داشته باشد.

شود این عوامل تحصیلی، پیشنهاد میایجاد فرسودگی 

متناسب با موقعیت، و متناسب با توان دانشجویان، تحت 

کنترل بیشتري در بیایند. تغییر در سبک زندگی، نمرات، 

هاي تحصیلی، یافتن دوستان امتحانات، فشردگی دوره

 يجدید، انتظارات بسیار باالي برخی اساتید و ... از جمله

به دانشجویان هستند. بنابراین، با عوامل فشارزاي مربوط 

مطالعه، مدیریت و  يهایی چون شیوهآموزش مهارت

توان تنظیم وقت، ارتباط برقرار کردن با دوستان و ... می

در جهت کاهش عوامل استرس زا گام برداشت. نیز انتظار 

میزان تکالیفی که به  يرود اساتید محترم هم دربارهمی

نمایند، به توانایی و شرایط دانشجویان محول می

با توجه به  دانشجویان و امکانات آنها توجه نشان دهند.

نقش دریافت حمایت اجتماعی از جانب همکالسی ها در 

کاهش فرسودگی تحصیلی، به دانشجویان عزیز پیشنهاد 

تفاوت نباشند هاي خود بیکنیم که نسبت به همکالسیمی

خود کمک کنند و  و در انجام تکالیف درسی به دوستان

هم انجام بدهند. هاي مشارکتی باحتی االمکان فعالیت

 دیگر به رفتارهاي حمایتی اساتید دانشگاه بر  يمساله

گردد. ارتباطی که در آن اساتید نسبت به احساسات و می

خودپنداره فراگیران خود حساس باشند، بیان انتقادات به 

یران، همدلی شکل محرمانه و سازنده و تقدیر از فراگ

نسبت به مشکالت آنها، رفتارهاي حمایتی و دوستانه که 

تواند در کاهش محیط آموزش را لذت بخش کند، می

ثر داشته باشد برخی محققان ؤفرسودگی تحصیلی نقشی م

دادند که معلمانی که دلسوز، حمایتگر و صمیمی نشان

کنند، هستند و بدون سختگیري زیاد اعمال رهبري می

شوند و هاي شناختی و عاطفی را باعث می موقیتافزایش 

دهند. بنابراین احتمال فرسودگی تحصیلی را کاهش می

ساتید محترم، نقش حمایتی خود و شود اپیشنهاد می

ثیرات مهم آن در کاهش استرس و فرسودگی تحصیلی تأ

همچنین با توجه به نقش مهم استرس  را مهم تلقی کنند.

شود ودگی تحصیلی، پیشنهاد میادراک شده در ایجاد فرس

لین از طرف مسؤومربوط به دانشجویان،  اوال استرس زاهاي

هاي آموزشی مدیریت دوره و ثانیاً دانشگاه کنترل شوند

ثر در این باره ؤهاي ماسترس براي دانشجویان، و آموزش

هاي ارتباطی، ابراز وجود سالم، تغذیه مناسب چون مهارت

 رگزار گردد.و ... براي دانشجویان ب
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Abstract: The aim of this was to investigate the causal relationship between student 

instructional stressors and social support with academic burnout, considering mediating role of 

perceived stress among B.A. students of Shahid Chamran University of Ahvaz. The statistical 

population was composed of the students at 5th semester and later of university. The reason of 

such selection was that academic burnout develops during the time. At first, cluster sampling and 

then, relative stratified sampling method were used; and finally 493 members were analyzed to 

measure the study variables such as academic burnout questionnaire (MBI-SS), social support 

questionnaire of Maleki, Demarai and Eliott (CASSS), student stressors questionnaire of Pooladi 

Reyshahri, and perceived stress scale of Cohen were utilized. In addition, data analysis was 

performed by path analysis method. Finally, explanation, constraints and suggestions have been 

presented, and the results showed fitted perfectly for model. . 

Keywords : Student Instructional Stressors, Social Support, Academic Burnout, Perceived 

Stress. 
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