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Abstract 

This study aimed to investigate the role of social support and life 

satisfaction in academic burnout. The research method was 

correlation. From Islamic Azad University of Tehran, 393 students 

selected by cluster sampling method and responded to Maslach 

Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS, Schaufeli et al., 2002), 

Satisfaction with Life Scale (SWLS, Diner et al., 1985) and 

Multidimensional Scale of Perceived Social Support (Zimet et al., 

1988). Data were analyzed using regression analysis. The results 

showed that social support (β = -0.131, P≥0.020) and life satisfaction 

(β = -0.229, P≥0,000) had a significant and inverse effect on 

academic burnout. The findings also showed that Social support and 

life satisfaction explained 14% of the variance in academic burnout. 

According to the findings, academic burnout decreases with 

increasing social support and life satisfaction. Therefore, supporting 

student by family, friends, and the educational environment, as well 

as strategies that increase life satisfaction, can reduce students' 

academic burnout, which is an important factor in dropout. 
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 بینیپیش در زندگی از رضایت و اجتماعی حمایت نقش
یلیتحص فرسودگی
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 چکیده

 یلیتحص فرسودگی در زندگی از رضایت و اجتماعی حمایت نقش بررسی هدف با، حاضر هشپژو

 آزاد دانشگاه دانشجویان را پژوهش جامعه. بود همبستگی نوع از پژوهش روش. گرفت صورت

 انتخاب ایخوشه گیرینمونه روش با دانشجو 393، جامعه ینا از. دادندمی تشکیل، تهران اسالمی

، (Schaufeli et al., 2002( )دانشجویان نسخه) تحصیلی فرسودگی سیاهه هاینامهپرسش به و شدند

 شدهادراک اجتماعی حمایت چندبعدی مقیاس و( Diner et al., 1985) زندگی از رضایت مقیاس

(Zimet et al., 1988 )جنتای. شدند تحلیل رگرسیون آماری روش از استفاده با هاداده. دادند پاسخ 

 و معکوس تأثیر زندگی از رضایت و( β ،020/0  P= -131/0) اجتماعی حمایت دادند نشان

 ایتحم دادند نشان هایافته همچنین. دارند تحصیلی فرسودگی بر( β ،000/0 P= -293/0) معنادار

. نندکمی تبیین را تحصیلی فرسودگی واریانس درصد 14، درمجموع زندگی از رضایت و اجتماعی

 کاهش یلیتحص فرسودگی زندگی از رضایت و اجتماعی حمایت میزان افزایش با، هاهیافت به توجه با

 ارگیریکبه همچنین، آموزشی محیط و دوستان، خانواده سوی از دانشجویان حمایت بنابراین؛ یابدمی

 جویاندانش تحصیلی فرسودگی تواندمی، شودمی زندگی از رضایت افزایش موجب که راهبردهایی

 .دهد کاهش، شودمی محسوب تحصیل ترک در مهمی عامل که را

 

 :های کلیدیواژه
 تحصیلی فرسودگی، زندگی از رضایت، اجتماعی حمایت

 
 است تحقیقات و علوم واحداسالمی  آزاد دانشگاه عمومی یشناسروان رشته دکتری رساله از برگرفته حاضر مقاله.
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 مقدمه

 برخی از، نشگاهیاهمیت تحصیالت دا رغمبهدر دنیای امروز 
ها و در دوران آموزش با چالش به این دلیل که دانشجویان

شوند و روانی خسته می ازنظر، اندهای متعددی مواجهبحران
خستگی روانی گاه موجب  کنند. اینمی 1احساس فرسودگی

، یشناسرواندر  شود دوره تحصیل خود را تکمیل نکنند.می
مطرح شده است  2یلیفرسودگی تحص عنوانبهاین مفهوم 

(Bask & Salmela-Aro, 2013 مفهوم فرسودگی تحصیلی .)
از زمینه شغلی به  Kafry & Pinesتوسط ، 1980در سال 

های خود دریافتند که تحصیل راه یافت. آنان در بررسی
دانشجویان دانشگاه بیش از کارگران خدماتی از فرسودگی 

ن ه سبب داشتبرند. به عبارتی دانشجویان بشغلی رنج می
شوند و مستعد تکالیف درسی نوعی شاغل محسوب می

 (.Young, 2004فرسودگی هستند )
تحصیلی به معنای عدم عالقه یادگیرندگان به  فرسودگی

فقدان انگیزه و خسته بودن از درس خواندن است ، مطالعه
(Schaufeli et al., 2002 به همین دلیل گاه این مفهوم را .)

 این دو مفهوم کامالً از کهدرحالی، اندل دانستهبا افسردگی معاد
، درواقع (.Koutsimani et al., 2019یکدیگر متمایزند )
ه بنوعی خستگی ذهنی و روانی است که ، فرسودگی تحصیلی

عدم ارتباط و بدبینی نسبت  3بازخورد، تحصیل الزامات یلدل
 و گیردبه تحصیل و احساس ناشایستگی تحصیلی شکل می

 و 5عالقگی تحصیلیبی، 4تحصیلی ه حیطه: خستگیشامل س
(. 2013et al. Aro-Salmela ,است ) 6ناکارآمدی تحصیلی

، تحصیل است الزامات و از تقاضاها تحصیلی ناشی خستگی
 به عالقگی نسبتبی و حس بدبینی، عالقگی تحصیلیبی

 و ناکارآمدی تحصیلی احساس گیرددر برمیرا  درسی تکالیف

 Zhang etشود )را شامل می یادگیرنده عنوانبه شایستگی عدم

al., 2007ابطه تواند رفرسودگی تحصیلی می، (. به همین دلیل
دانشجویان را با دانشگاه تحت تأثیر قرار دهد و انگیزه آنان را 

 ,Brouwers & Tomicبرای ادامه تحصیل کاهش دهد )

فرسودگی تحصیلی با عملکرد  کهاین(. با توجه به 2000

                                                                                                                                                                                                            
1. burnout 
2. academic burnout 
3. attitude 
4. academic exhaustion 
5. academic cynicism 
6. academic Inefficacy 

شناسایی ، (Moneta, 2011حصیلی رابطه معکوس دارد )ت
ب تواند موجعوامل مؤثر بر فرسودگی تحصیلی و مهار آن می

پیشرفت تحصیلی بیشتر و افزایش انگیزش یادگیری شود و از 
 .برخوردار استاهمیت خاصی 

گیرد. فرسودگی تحصیلی به دلیل عوامل متعددی شکل می
ه عوامل بیرونی و درونی مجموعه این عوامل را به دو دست

مواردی مانند افزایش ، اند. از عوامل بیرونیتقسیم کرده
 ساعات، (Salmela-Aro & Reada, 2017) های تحصیلسال

، (Boudreau et al., 2004) تحصیل با همراه کردن کار طوالنی
و حمایت  (2013et al. Aro-Salmela ,) 7فراوانی تنیدگی

( Kutsal & Bilge, 2012؛ Kim et al., 2017اجتماعی )
 اند.قرار گرفته موردبررسی

حمایت اجتماعی یک پشتیبانی بیرونی است که از 
مانند کار یا خانواده نشأت ، های مختلف زندگی انسانحوزه

(. به عبارتی این Brummelhuis & Bakker, 2012گیرد )می
اطالعاتی و ابزاری ارائه شده توسط ، مفهوم نوعی کمک عاطفی

سرپرستان یا اعضای خانواده ، سایر افراد مهم مانند همکاران
 (.Thoits, 2011) گیرددر برمیرا 

آورد که افراد را قادر حمایت اجتماعی منبعی را فراهم می
(. Huurre et al., 2007ها مقابله کنند )سازد با تنیدگیمی

، افراد به هنگام از دست دادن حمایت اجتماعی کهدرحالی
نشان ، ای را که با فرسودگی مشارکت داردمنفیعواطف 

 (.Maslach & Leiter, 1997دهند )می
چگونگی تأثیر حمایت اجتماعی  دربارههای متعددی نظریه

یا  9اثر اصلی، یا غیرمستقیم 8گیراند. الگوی اثر ضربهمطرح شده
الگوهایی  ترینمهماز ، حمایت اجتماعی 10ایمستقیم و اثر واسطه

اند. در در توجیه اثر حمایت اجتماعی مطرح شده هستند که
، ت اجتماعیحمای، غیرمستقیمگیر یا الگوی تأثیر الگوی اثر ضربه

مل کنند عبرای افرادی که تنیدگی را تجربه می، سپر عنوانبه
(. به Kreivinienė, 2011دهد )کند و تنیدگی را کاهش میمی

نظم دهی به  ( حمایت اجتماعی برای1986) Thoitsاعتقاد 
 شود.ای برای مقابله ارائه میتنیدگی و زمینه

7. stress 
8. buffering effect model 
9. main effect model 
10. mediating model 
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، بر این اساس است که حمایت اجتماعی 1الگوی اثر اصلی
 ،در زندگی افراد تنیدگی وجود داشته باشد یا خیر کهآنعلیرغم 

 Cohenپیامدهای مهمی را برای بهزیستی افراد به همراه دارد )

et al., 2000حمایت اجتماعی ، لی(. بر مبنای مدل اثر اص
راد فعلیرغم وجود یا عدم وجود تنیدگی در زندگی بر بهزیستی ا

و ( 2006و همکاران ) Theranهای گذارد. بررسیتأثیر می
Cohen ( از این نظریه حمایت می2000و همکاران ).کند 

داند حمایت اجتماعی را متغیری می، 2ایالگوی اثر واسطه
یر بر سالمت فرد تأث، ی دیگراز طریق متغیر غیرمستقیمکه 
ای حمایت اجتماعی گذارد. این الگو مبتنی بر نقش واسطهمی

 (.Lepore et al., 1991عدم تنیدگی است ) –در ارتباط تنیدگی 
ر متغی، حمایت اجتماعی، هاها و پیشینهبر مبنای نظریه

محسوب ، در درس شدهتجربهزای مهمی در وقایع تنیدگی
 سطح( و فرسودگی تحصیلی با Guplerud, 1980شود )می

 مرتبط، و دوستان الناهمسسوی  از حمایت دریافت پایین

 ,Halbesleben؛ Kim, 2017؛ Kutsal & Bilge, 2012) است

گاه انتظارات ، درواقع. (Boudreau et al., 2004؛ 2006
شود دانشجویان فشار مداوم و افراد موجب می ازحدبیش

و فاعلی ادراک کنند که موجب عینی  صورتبهشدیدی را 
اضطراب و خسته شدن آنان از درس خواندن یا به عبارتی 

تواند حمایت افراد می کهدرحالیشود. فرسودگی تحصیلی می
در مقابل احساس فرسودگی قرار گیرد و امکان ترک تحصیل 

 (.Silver et al., 2008را به حداقل برساند )
 ،سودگی تحصیلیدر زمینه عوامل درونی مرتبط با فر

جویی و باورهای فراشناختی به نقش خود نظم هاپژوهش
های خود هسته ارزشیابی، (1395، )نریمانی و همکاران

(Jacobs & Dodd, 2003 و )ای )نعمت مقابله هایسبک
های پیشرفت هیجان، (1396، و قهری صارمی یطاووس

( و رضایت از زندگی 1397، و همکاران )هاشمی چیلچه
(Lian et al., 2014اشاره کرده ).اند 

Diener (1984 رضایت از زندگی را )ارزشیابی  عنوانبه
ایت رض، کند. به عبارتیخود تعریف می کلی افراد از زندگی

از زندگی ارزشیابی فاعلی افراد از این امر است که تا چه حد 
اند اهداف و آرزوهایشان به تحقق درآمده، نیازها ترینمهم

(Frisch et al., 2005.) 

                                                                                                                                                                                                            
1. main effect model 

های مختلفی ارائه مدل، یاز زندگ یتدرک رضا منظوربه
های یین. بر مبنای گزارشباال به پا یکردمدل رو، مانند؛ اندشده

بهزیستی  تغییرات ٪80حدود  یکیژنت هایمؤلفه، پژوهشی
 ینا(. Lykken & Tellegen, 1996) گیرنددر برمیرا  ذهنی
 افراد یاز زندگ یتاوت در رضادهد که تفیها نشان میافته

به  یینپا یگرمدل د .ستهاآن یستیز یهاتفاوت ناشی از
سطح ، آن اهدافو  یزندگ یطشرا، ست. در این مدلباال

 (.Ho et al., 2008) دنکنیم یینرا تع یاز زندگ یترضا

 یزندگ یاصل یهاحوزه یت ازرضا حاصل رضایت از زندگی
و  درآمد استو  یالتتحص، ازدواج، سالمت، مانند شغل

ارتباط معکوس آن با فرسودگی تحصیلی تأیید شده است 
(Çapri et al., 2013 ؛Çapri et al., 2012.)Çapri  و همکاران
با ، ( رابطه رضایت از زندگی را در دانشجویان2012)

های فرسودگی تحصیلی منفی و با شایستگی تحصیلی مؤلفه
شده است که رضایت اند. همچنین تأیید مثبت گزارش کرده

با فرسودگی تحصیلی ارتباط منفی دارد بلکه  تنهانهاز زندگی 
 (.Frisch et al., 2005بینی کند )تواند ادامه تحصیل را پیشمی

 در ابتدا به تحصیل افراد، شدهانجام هایپژوهشبر مبنای 
 هکهنگامی، آورندها روی میو انتظار هاآرماناز  ییبا سطح باال

به دلیل عدم وجود شرایط مطلوب از بین  هاآن یزشانگ
یابد و به دنبال آن کاهش می هاآن یزندگ یترضا، رودمی

 Pınar et؛ Çalıkoğlu et al., 2017) دهدفرسودگی رخ می

al., 2015 ؛Çapri et al., 2012زا نیز (. شرایط تنیدگی
 Danish) تواند رضایت از زندگی را کاهش دهدمی طورکلیبه

et al., 2019) شرایط تحصیلی  کهآنبر مبنای ، بنابراین؛
 ،های باال تنیدگی را افزایش دهدتواند به دلیل خواستهمی

 Yildirim & Shalalیابد )رضایت از زندگی کاهش می

Alanazi, 2018 و پیامد آن فرسودگی تحصیلی است. این امر )
افراد در محیط تحصیل از حمایت اجتماعی  کهدرصورتی

 Nunes El Achkar etاسبی برخوردار نباشند بیشتر است )من

al., 2019.) 
اط که در تأیید ارتب با وجود به دست آمدن تمامی این نتایج
از  اثر رضایت، اندرضایت از زندگی با فرسودگی تحصیلی

ها تمامی پژوهش موردتوافقزندگی بر فرسودگی تحصیلی 
برای  ،ست آمده استنیست و در این زمینه نتایج متناقضی به د

2. mediating model 
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( بر روی نمونه 2012) Rostami & Abediمثال پژوهش 
بینی این در تأیید دوسویه بودن توان پیش، دانشجویان دانشگاه

 دو متغیر نسبت به یکدیگر بوده است.
، ر ایراند کهآنو با در نظر گرفتن  با توجه به آنچه گفته شد

صیلی بر سودگی تحبینی فرپژوهشی در زمینه توان پیش حالتابه
 هایپژوهشمبنای حمایت اجتماعی صورت نگرفته است و 

ایت بینی فرسودگی تحصیلی بر مبنای رضدر زمینه پیش شدهانجام
 پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به، هستند متناقضاز زندگی 

این سؤال است که آیا حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی 
 بینی کنند؟پیشتوانند فرسودگی تحصیلی را می

 روش

روابط بین  کهاینبه دلیل ، روش پژوهش در این بررسی
از نوع همبستگی بود. جامعه ، قرار گرفت موردبررسیمتغیرها 

آماری شامل دانشجویان رشته علوم انسانی دانشگاه آزاد 
ای بود. بدین گیری خوشهاسالمی تهران بود. روش نمونه

علوم ، مرکز، جنوب کشی واحدهایمنظور ابتدا با قرعه
 ،تحقیقات و واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسالمی تهران

انتخاب شدند. سپس با مراجعه به این واحدها از بین 
 صورتبهدرس  هایکالس، های علوم انسانیدانشکده

مبنای  بر، تعیین حجم نمونه منظوربهتصادفی انتخاب شدند. 
تغیر )حمایت های هر ممجموع ماده، Kline (2010)نظر 

ماده و فرسودگی  5رضایت از زندگی ، ماده 12اجتماعی 
برابر شد و حداقل حجم  10، ماده( 32جمعاً ، ماده 15تحصیلی 

ر برای افزایش اعتبا وجودباایننفر تخمین زده شد.  320نمونه 
گروه نمونه انتخاب شدند که  عنوانبهنفر  407، و روایی طرح

رد ای که مونمونه، هاز پرسشنامهبه دلیل مخدوش بودن برخی ا
 هشدگرفتهنفر بود. ابزارهای به کار  393، قرار گرفتتحلیل 

سیاهه فرسودگی تحصیلی )نسخه ، در این پژوهش شامل
مقیاس رضایت از ، (Schaufeli et al., 2002) 1دانشجویان(

حمایت  چندبعدی( و مقیاس Diner et al., 1985) 2زندگی
 بود. (et al., 1988 Zimet) 3شدهادراکاجتماعی 

                                                                                                                                                                                                            
1. Maslach burnout inventory-student survey(MBI-SS) 
2. Satisfaction with life scale (SWLS) 
3. Multidimensional Scale of Perceived Social Support 
4. Comparative Fit Index 

 سیاهه فرسودگی تحصیلی )نسخه دانشجویان( 

(Schaufeli et al., 2002) ، ماده است که برای 15شامل 
ل شام و شدهیطراحدانشجویان  فرسودگی سطح گیریاندازه

در پایان یک روز : مثال ماده برای 5عاطفی ) خستگی سه بعد
 برای، ماده 4نی )بدبی، (درسی در محل تحصیل خسته هستم.

، (ام.تر شدههایم بدبیننسبت به مفید بودن درس: مثال
به عقیده خودم : مثال برای، ماده 6شایستگی تحصیلی )

افق تو سطح باید دانشجویان .است (دانشجوی خوبی هستم.
ای درجه 7که بر مبنای مقیاس لیکرت  ماده هر با خود را

. یشه مشخص کنندهم 6هرگز تا  0 از، شودگذاری مینمره
گذاری نمره برعکس های فرد در شایستگی تحصیلینمره
 در خستگی عاطفی و باال هاینمره، شود. بدین ترتیبمی

 دهندهاننش شایستگی تحصیلی در پایین هاینمره و بدبینی
 است. 0 - 90ها فرسودگی تحصیلی است. دامنه نمره

Breso  ش تحلیل ( روایی سیاهه را با رو2007) همکارانو
، 4های برازندگی تطبیقیمحاسبه کردند و شاخص تأییدیعامل 

 6و جذر میانگین مجذورات خطای تقریب 5برازندگی افزایشی
ابزار نیز با استفاده از ضریب  7را مطلوب گزارش کردند. اعتبار

 به، یلیبدبینی و شایستگی تحص، برای خستگی کرونباخ آلفای
 Schaufeliه شده است )محاسب 84/0 و 90/0، 88/0 ترتیب

et al., 2002 همچنین .)Azimi  ( آلفای 2014) همکارانو
فایتی کبدبینی و بی، کرونباخ محاسبه شده برای خستگی

 اند.گزارش کرده 64/0و  72/0، 70/0تحصیلی را به ترتیب 
ی و بدبین، در این پژوهش آلفای کرونباخ برای خستگی

و برای  83/0، 86/0، 85/0تحصیلی به ترتیب  کفایتیبی
 به دست آمد. 88/0 طورکلیبهفرسودگی تحصیلی 

 منظوربه (.Diner et al., 1985) مقیاس رضایت از زندگی
ارزیابی قضاوت کلی شخص از رضایت زندگی به وجود آمد. 

 ،ای مرتبط با رضایت از زندگیماده 48دهی  خود گزارشآنان 
، کندرزشیابی میمشتمل بر موادی که عاطفه مثبت و منفی را ا

عامل:  3ارائه کردند. تحلیل عوامل برای مشخص کردن 
عاطفه منفی و عاطفه مثبت به کار گرفته ، رضایت از زندگی

حذف  60/0شد. تمام مواد عاطفی به دلیل بار عاملی کمتر از 

5. Incremental Fit Index 
6. Root – Mean – Square Error of Approximation 
7. reliability 
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نیز بر اساس شباهت معنایی به  ماندهیباقشدند. ده مورد 
ن مقیاس یک رویکرد کلی ماده کاهش یافت. ای 5به ، یکدیگر

برای ارزشیابی است. به این دلیل که هیچ محدوده خاصی 
 ،درون مقیاس مشخص نشده است و مواد ماهیتاً خاص نیستند

آزاد هستند تا قلمروی زندگی یا عناصر  دهندگانپاسخ
کنند بیشترین شادی را برای آنان ای را که احساس میعاطفی

 (.Diner et al., 1985مشخص سازند )، کندایجاد می
 1ای از درجه 7مبنای لیکرت  بر، مقیاس رضایت از زندگی

شود. گذاری میموافق( نمره شدتبه) 7مخالف( تا  شدتبه)
بر مبنای نمره کلی که حاصل جمع ، رضایت افراد از زندگی

 گیرد.قرار می 5 – 35شود و در دامنه تعیین می، هاستتمامی نمره

 رضایت از زندگی با استفاده از بررسی روایی مقیاس
که یک عامل را  1عناصر اصلی، تحلیل عاملی نشان داده است

کنند. این عامل از واریانس را تبیین می %66، دهندتشکیل می
 Diner etکرد )( را بارگیری می1/. )ماده 84( تا 5/. )ماده 61

al., 1985.) Diner  آزمون  ( با استفاده از1985) همکارانو– 
ه ب جهت تعیین اعتبار مقیاس، آزمون مجدد با فاصله دو ماه

Jafari & Hesampour (2017 )ند. یافت دست 82/0همبستگی 
 گزارش کردند. 80/0اعتبار مقیاس را بر مبنای آلفای کرونباخ 

اعتبار مقیاس بر مبنای محاسبه آلفای ، در پژوهش حاضر
 به دست آمد. 86/0، کرونباخ
 Zimet et) 2شدهادراکیت اجتماعی حما چندبعدیمقیاس 

al., 1988 سؤال است که حمایت اجتماعی دریافت  12( شامل

 گیریاندازهفامیل و سایر افراد مهم ، شده از سوی دوستان
 7گذاری این مقیاس بر مبنای مقیاس لیکرت کند. نمرهمی

و  84ای تنظیم شده است. حداکثر نمره در این مقیاس درجه
 است. 12حداقل نمره 

Shumaker (2016 در تحلیل عاملی سه عامل را به دست )
 یکرد. در بررسواریانس این مقیاس را تفسیر می 83/0آورد که 
Ekbäck حمایت  چندبعدی( اعتبار مقیاس 2013) و همکاران
 یکیچهبرای ، با استفاده از آلفای کرونباخ، شدهادراکاجتماعی 
امد. محاسبه اعتبار با به دست نی 9/0ها کمتر از از مقیاس

 سه بعد حمایتبرای ضریب آلفای کرونباخ استفاده از 
 دوستان و افراد مهم، اجتماعی دریافت شده از سوی خانواده

محاسبه شده است  82/0و  86/0، 89/0به ترتیب ، زندگی
 (.1388، و همکاران )سلیمی

در پژوهش حاضر اعتبار مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ 
، 90/0 به ترتیب، زندگی دوستان و افراد مهم، خانوادهی برا
کرونباخ برای کل  یآلفامحاسبه شد. ضریب  83/0و  90/0

 به دست آمد. 90/0مقیاس نیز 

رابطه بین متغیرها با استفاده از روش رگرسیون مورد تحلیل 
 قرار گرفتند.

 هایافته

 گزارش شده است. 1ها در جدول خالصه توصیف داده

 .1 جدول

 هاخالصه توصیف داده

 خطای استاندارد کشیدگی کشیدگی خطای استاندارد کجی کجی انحراف استاندارد میانگین متغیرها
 246/0 419/0 123/0 -876/0 129/6 22/63 حمایت اجتماعی

 246/0 675/0 123/0 -786/0 585/5 56/23 رضایت از زندگی

 246/0 -157/0 123/0 454/0 312/13 35/24 فرسودگی تحصیلی

کجی و کشیدگی ، آمده است 1که در جدول  طورهمان
بهنجار بودن  دهندهنشانقرار دارد که  -1+ و 1ها بین داده

ها ضریب همبستگی بین داده، بنابراین؛ هاستتوزیع داده
 (.2محاسبه شد )جدول 

                                                                                                                                                                                                            
1. Principal components factor analysis (PCA) 

  

2. Multidimensional Scale of Perceived Social Support 
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 .2جدول 

 ضریب همبستگی بین متغیرها
 رضایت از زندگی حمایت اجتماعی 

  1 یت اجتماعیحما

 1 547/0** رضایت از زندگی

 -365/0** -291/0** فرسودگی تحصیلی

ی بین همبستگ، بر مبنای ضرایب همبستگی بین متغیرها
( و r=-291/0فرسودگی تحصیلی با حمایت اجتماعی )

 001/0( هر دو منفی و در سطح r=-365/0رضایت از زندگی )
، هان همبستگی بین متغیر. با توجه به معنادار بودمعنادار است

مبنای  بینی فرسودگی تحصیلی برتحلیل رگرسیون برای پیش
حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی صورت گرفت. نتایج 

 گزارش شده است. 3در جدول 

 .3جدول 

 فرسودگی تحصیلی بر مبنای حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی بینیپیشتحلیل رگرسیون 
B β t sig VIF R adj متغیرهای مستقل

2R F P 

 000/0 058/33 141/0 381/0  000/0 895/14   عدد ثابت

     427/1 020/0 -345/2 -131/0 134/0 حمایت اجتماعی

     427/1 000/0 -234/5 -293/0 665/0 رضایت از زندگی

 
حمایت ، گزارش شده است 3که در جدول  طورهمان

درصد واریانس  14 درمجموعاجتماعی و رضایت از زندگی 
ثیر کنند. حمایت اجتماعی تأفرسودگی تحصیلی را تبیین می

و رضایت از  (β ،020/0≥ P= -131/0معکوس و معنادار )
( β ،000/0≥ P= -293/0زندگی نیز تأثیر معکوس و معنادار )

 بر فرسودگی تحصیلی دارد.

 بحث

 ،ها نشان دادند که حمایت اجتماعی و رضایت از زندگییافته
کنند. در بینی میمعکوس پیش صورتبهدگی تحصیلی را فرسو
معکوس فرسودگی تحصیلی بر مبنای حمایت  بینیپیشمورد 

 ,Guplerud هایپژوهشهای پژوهش حاضر با یافته، اجتماعی

؛ Kutsal & Bilge, 2012؛ Kim et al., 2017؛ 1980
Boudreau et al., 2004  فرسودگی تحصیلی با  کهاینمبنی بر

 ست.ا همسو، است مرتبط حمایت دریافت پایین سطح
ت بینی منفی فرسودگی با حمایدر توجیه این همسویی و پیش

گیر یا الگوی تأثیر توان به الگوی اثر ضربهاجتماعی می
حمایت اجتماعی اشاره کرد. بر مبنای این الگوی ، غیرمستقیم

در حین تنیدگی عمل ، سپر عنوانبهحمایت اجتماعی ، اثر
 ,.Cohen et alدهد )های فرد را کاهش میکند و تنیدگیمی

تنیدگی را در ، انتظارات آموزشی کهدرحالی (.2000
دهد و موجب اضطراب و خسته شدن دانشجویان افزایش می

دانشجویانی که از درس خواندن شود. آنان از درس خواندن می
 کمتر کنندفکر می، رسدبه نظر می، کننداحساس فرسودگی می

در مقابل حمایت اجتماعی شوند. توسط دیگران حمایت می
کند و فردی که حمایت سپری را علیه تنیدگی ایجاد می

 تنیدگی کمتری را احساس، کنداجتماعی بیشتری دریافت می
تحصیلی کمتری را نیز تجربه فرسودگی  درنتیجهکند و می
 (.Kreivinienė, 2011؛ Cohen et al., 2000کند )می

( وجود 2017) همکارانو   Kimدر پژوهش ، بر آن افزون
 عدم شایستگی در فرسودگی ارتباط معکوس بین زیر مقیاس

این امر  دهندهنشان، تحصیلی و نمره کلی حمایت اجتماعی
کنند از است که دانشجویانی که در تحصیل احساس می

تماعی از حمایت اج ندرتبه، شایستگی کافی برخوردار نیستند
حقق ت، شوند. عدم شایستگیتحصیلی برخوردار میدر محیط 

( در بررسی 2006) Halbeslebenشود. نامیده میشخصی نیز 
خود به ارتباط مستقیم بین تحقق شخصی )احساس ارزشمند 
بودن( و حمایت اجتماعی از سوی دوستان و خانواده 

ابله فرد توانایی کافی برای مق کههنگامی، بنابراین؛ یافتدست
ز کمک از دیگران را نی دگی را ندارد و توانایی درخواستبا تنی
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حمایت اجتماعی منابعی را در اختیار فرد برای مقابله با ، ندارد
 کند.دهد و مانند سپر از وی محافظت میتنیدگی قرار می

Thoits (1986 ) در این زمینه معتقد است که اصوالً حمایت
 ،ای برای مقابلهبه تنیدگی و زمینهاجتماعی برای نظم دهی 

 شود.ارائه می
بینی معکوس فرسودگی تحصیلی بر مبنای در مورد پیش
 Lian های پژوهش حاضر با پژوهشیافته، رضایت از زندگی

و   Çapri، (2013) همکارانو  Çapri، (2014) همکارانو 
( که دریافتند 2015) همکارانو  Pınar( و 2012) همکاران

تر همراه ا فرسودگی تحصیلی پایینب، رضایت از زندگی باالتر
راد اف، توان گفتهمسوست. در توجیه این همسویی می، است
از رضایت باالتری برخوردارند ، زندگی به مثبت دیدگاه دارای

به  تری نسبتدید مثبت، و به دلیل رضایت کلی از زندگی
کنند زا درک میمسائل دارند و شرایط محیطی را کمتر تنیدگی

(Lian et al., 2014 به همین دلیل این افراد فرسودگی .)
کنند. در مورد شیوه اثر تحصیلی کمتری را نیز تجربه می

ت فرض بر آن اس، رضایت از زندگی بر فرسودگی تحصیلی
شرایط تحصیل فرد را در معرض تنیدگی قرار  طورکلیبهکه 
دهد و تنیدگی از عواملی است که رضایت از زندگی را می

(. Yildirim & Shalal Alanazi, 2018د )دهکاهش می
تواند مانند سپر دفاعی از فرد رضایت از زندگی می کهدرحالی

، (Çapri et al., 2012در زمینه فرسودگی محافظت کند )
واند تبهتر می، بنابراین فردی که از زندگی خود رضایت دارد

 کهدرحالیبا مشکالت ناشی از تحصیل مقابله کند. 
شرایط ، که از زندگی خود رضایت ندارند دانشجویانی

دهد و تحصیلی آنان را در معرض تجربه تنیدگی قرار می
؛ Pınar et al., 2015کنند )فرسودگی بیشتری را تجربه می

Yildirim & Shalal Alanazi, 2018 کههنگامی(. افزون بر آن 
پیامدهای منفی مانند ، یابدرضایت از زندگی افزایش می

یابد و این تبط با سالمت و کار نیز کاهش میمشکالت مر
 Çapri etکند )تواند جلوگیری از بروز فرسودگی می، کاهش

al., 2013.) 
عی حمایت اجتما، آمدهدستبهبا توجه به نتایج  طورکلیبه

بینی توانند فرسودگی تحصیلی را پیشو رضایت از زندگی می

د رضایت تواننیی که میراهبردها کارگیریبهلزوم ، بنابراین؛ کنند
استفاده از ، از زندگی را در دانشجویان افزایش دهند و همچنین

های اجتماعی درک شده راهبردهایی در جهت افزایش حمایت
تواند گام مثبتی در جهت کاهش می، از سوی دانشجویان

ش توان با کاهفرسودگی تحصیلی باشد. بدین ترتیب می
یل گیری دانشجویان از تحصرهاز میزان کنا، فرسودگی تحصیلی

 تری در اختیار جامعه قرار داد.کاست و نیروهای کارآزموده
را  موردنظردر پژوهش حاضر نمونه  کهآنبا توجه به 

، ندداددانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران تشکیل می
عایت ر، در تعمیم نتایج به سایر دانشجویان در سراسر کشور

نمونه پژوهش شامل ، ت. افزون بر آناس احتیاط الزامی
بررسی قدرت ، به همین دلیل، دانشجویان دانشگاه بود

بینی فرسودگی تحصیلی بر مبنای حمایت اجتماعی و پیش
 یهانهیزمیکی از  تواندیمآموزان از زندگی در دانش رضایت

 بعدی پژوهشی باشد.

 تعارض منافع

 .متعارض منافع ندار

 منابع

(. ارتباطات اینترنتی 1388ر. )، نیک پور و .ب، رجوکا، ع.، سلیمی
اجتماعی و احساس  یتحمادر زندگی: بررسی نقش ادراک 
، (5)3 ،شناختیروانمطالعات تنهایی در استفاده از اینترنت. 

81-102. 

 فرسودگی رابطه(. 1393ت. )، زوار و .م، پیری، م.، عظیمی

 تحصیلی عملکرد با پیشرفت انگیزش و تحصیلی

، (27) 7، ارزشیابی و آموزش دوره متوسطه. آموزاندانش
87-98. 

(. نقش 1395ت. )، موسی زاده و .ز، رستم اوغلی، م.، ریمانین
گری و باورهای فراشناختی در خود تنظیم، ورزیتعلل
بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره پیش

 .72-51، (33)10، های آموزشیپژوهش در نظاممتوسطه. 

هسته (. 1396ز. )، قهری صارمی و .م، طاووسیت نعم
ای های خود و فرسودگی تحصیلی: نقش واسطهارزشیابی

، های آموزشیپژوهش در نظام ای.مقابله هایسبک
11(38) ،81-101. 
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 نقش(. 1397ز. )، نقش و .ز، هاشمی، س.، هاشمی چیلچه

-روانی جو میان رابطه در پیشرفت هایهیجان ایواسطه

ی هانظامپژوهش در  .تحصیلی فرسودگی و کالس یاجتماع
 .136-121، (43)12، آموزشی
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