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. پژوهش را به دنبال دارد انیدانشجو یلیو عملکرد تحص اقیاشت زه،یهمچون کاهش انگ یمتعدد یمنف یامدهایپ یلیتحص یفرسودگ زمینه و هدف:

 .شدانجام  یلیتحص یبا فرسودگ یشناخت روان یاساس یازهایرابطه ن یحاضر با هدف بررس

 دوم سال میپسر( در ن 93دختر و  140کاشان ) یدانشگاه علوم پزشک یدانشجونفر  233. بود یبا طرح همبستگ یفیاز نوع توصاین مطالعه  کار: روش

 یاساس یازهایننامه  ، پرسشیلیتحص یفرسودگ  نامه انتخاب شدند و به پرسش یا مرحله چند یریگ با استفاده از روش نمونه 1395-96 سال تحصیلی

قرار  لیو تحل هیمورد تجز SPSSافزار  نرمدر  یکانون یهمبستگ لیتحل از ها با استفاده دند. دادهپاسخ دا کیاالت دموگرافؤو س Gagné یشناخت روان

 گرفت.

( و r ،01/0 > P = -548/0) یستگیشا ازی(، نr ،01/0 > P = -296/0) یخودمختار ازیبا ن یلیتحص یفرسودگبین  یدار یمعن یمنف یهمبستگ ها: افتهی

 عهمجمو کینشان داد که تنها  یکانون لیتحل جی. نتابه دست آمد 61/0، یکانون یهمبستگ بی. ضرمشاهده گردید( r، 01/0 > P=  -290/0ارتباط ) ازین

احتمال  ،ارضا شود یستگیشا ازین ژهیبه و یشناخت روان یازهایو هرقدر ن شتوجود دا یفرسودگ یها لفهؤو م یشناخت روان یاساس یازهاین نیدار ب یمعن

 .ابدی یکاهش م یلیتحص یفرسودگ یلفه اصلؤبه عنوان م یلیتحص یمداه ویژه در بعد ناکارب یلیتحص یفرسودگ

 یلیتحص یفرسودگ یمدالفه ناکارؤاز م یریشگینقش مهمی در پ ،یستگیشا ازیشناختی به ویژه ن برآورده شدن نیازهای اساسی روان: یریگ جهینت

 یلیتحص یفرسودگ رابردر ب ای کننده  عامل محافظت تواند یم ،یآموزش یها در برنامه یناختش روان یاساس یازهاین یدارد. توجه به ارضا انیدانشجو

 آنان باشد. یلیتحص تیو بهبود وضع انیدانشجو

 یعلوم پزشک انیدانشجو ،یلیتحص یشناختی، فرسودگ نیازهای اساسی روان: ها کلید واژه
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 مقدمه
 طیمح در یریادگی اهداف به یابیدست یراستا در رانیفراگ

 صورت در که هستند رو هروب یمتعدد یها چالش با ،یآموزش

 و یلیتحص عملکرد زش،یانگ بر یانباریز تاثرا بودن، یمنف

 نیا نیتر مهم از داشت. خواهد رانیفراگ یشناخت روان یستیبهز

 (.1) اشاره نمود یلیتحص یفرسودگ به توان یم ها چالش

 آموزش ای گریاری افراد به ابتدا در یفرسودگ مطالعه هرچند

 محدود مدرسه( معلمان ای بهداشت کارکنان )مانند یا حرفه

 به یفرسودگ موضوع گذشته، دهه چند در اما ،شد یم

 با آن از که است کرده دایپ گسترش زین یآموزش یها تیموقع

 عمل، و هینظر در و شود می برده نام یلیتحص یفرسودگ عنوان

 نیهم تا (.2) است کرده جلب خود به را پژوهشگران توجه

 به محدود ان،یدانشجو یفرسودگ یرو بر پژوهش اواخر

 ارانیدست مانند یمشورت و ینظارت یها نقش در انیدانشجو

 (.3) بود آموزش و پژوهش

 احساس به ان،یدانشجو انیم در یلیتحص یفرسودگ

 ینیبدب (،ی)خستگ یلیتحص الزامات و تقاضاها دلیل به یخستگ

 احساس و (یعالقگ ی)ب خود یدرس فیتکال به عالقه عدم و

 کند می اشاره (یمدا)ناکار دانشجو کی عنوان به یستگیشا عدم

 در مزمن استرس واکنش نوعی یلیتحص یفرسودگ (.4)

 نیا که است یلیتحص الزامات وجود لیدل به انیدانشجو

 انتظارات با انیودانشج عملکرد نیب تفاوت از یناش واکنش

 لهأمس (.5) است یلیتحص تیموفق درباره گرانید ای خودشان

 و افتهی شیافزا گذشته یها سال یط ها دانشگاه در یفرسودگ

... و یافسردگ ،یلیتحص افت همچون یاریبس یمنف یامدهایپ

 یلیتحص یفرسودگ که جا آن از (.6) است داشته دنبال به را

 با رانیفراگ رابطه و لیتحص ادامه به رانیفراگ اقیاشت و شوق

 یانباریز یامدهایپ و دهد می قرار ریثأت تحت را یآموزش طیمح

 ،(7) دارد همراه به را آنان یلیصتح عملکرد کاهش مانند

 یها عرصه جمله از آن کننده دیتشد و ساز نهیزم عوامل یبررس

 و رود می شمار به یآموزش یها طیمح در یقاتیتحق مهم

 عملکرد همچون ییرفتارها درک به یانیشا کمک تواند یم

 .دینما انیدانشجو یلیتحص

 ،ییاگر کمال جمله از یمختلف عوامل نیشیپ یها پژوهش

 ،یجانیه هوش ،یاجتماع تیحما شرفت،یپ هدف یریگ جهت

 سطح و نفس عزت ،یجانیه یینارسا و اضطراب ،یآور تاب

 یلیتحص یفرسودگ زانیم با مرتبط عوامل عنوان به را یدواریام

 توجه عدم رسد یم نظر به که یموارد جمله از اند. کرده یبررس

 در چه و فاوتمت مشاغل در چه یفرسودگ شیافزا باعث آن به

 شده پرداخته آن به کمتر و شود یم یآموزش یها طیمح سطح

 .باشد می یشناخت روان یاساس یازهاین یارضا بحث است،

 جهان یروان ازین سه ،یشناخت روان یاساس یازهاین هینظر

 ،یخودمختار شامل که کند یم مطرح را یذات و شمول

 فرد ازین یمعنا به یخودمختار به ازین .است ارتباط و یستگیشا

 شدن ریدرگ رفتارها، و تجارب یخودسازمانده ،یتیخودهدا به

 و انتخاب حق به فرد ازین ،نیهمچن و یشخص یها تیفعال با

 امور انجام در شدن مهار ای اجبار عدم احساس و یخودآغازگر

 از نانیاطم ساحسا یمعنا به ارتباط به ازین و است فیتکال و

 و عشق سزاوار یفرد عنوان به خود هتجرب و گرانید با ارتباط

 رگذاریثأت به ازین یمعنا به یستگیشا به ازین .(8) است احترام

 از استفاده به لیم انگریب که طیمح با ارتباط و ها تعامل در بودن

 بر تسلط و نهیبه یها حل راه کردن دنبال ها، مهارت و استعدادها

 سالمت و سالم شدر یبرا ازهاین نیا یارضا (.9) باشد می ها آن

 یازهاینچنانچه  .است یضرور ها فرهنگ همه در افراد یروان

 و نفس به اعتماد احساس ،شود برآورده یشناخت روان یاساس

 ممانعت صورت در اما ،ردیگ یم شکل افراد در یخودارزشمند

 و ینفم شکننده، یدرک فرد ازها،ین نیا شدن برآورده عدم و

 (.10) شتدا خواهد خود از زیانتقادآم

 ارتباط منفی بین که دهد یم نشان گذشته نتایج مطالعات

 عنوان به .شود مشاهده می یفرسودگ با یاساس یازهاین یارضا

 که این نتیجه رسیدند به همکاران و Van den Broeck ،مثال

 یمنف رابطه یفرسودگ و یخستگ با یاساس یازهاین یارضا نیب

 به ها دانشگاه به ویژه و یعلم یها طیمح در .(11) دارد وجود

 به توجه عدم و یلیتحص ادیز یتقاضا و رقابت وجود لیدل
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 قرار ریثأت تحت انیدانشجو روان سالمت ،یشناخت روان عوامل

 یفرسودگ .شود یم آنان یفرسودگ به منجر جیتدر به و گیرد می

 در انیدانشجو زهیانگ کاهش باعث که است یعوامل جمله از

 عامل ،زشیانگ .شود یم امتحانات یبرا یدگآما و فیتکال انجام

 قاتیتحقنتایج  طبق و است یلیتحص شرفتیپ یراب یمهم

 یلیتحص یفرسودگ ،یدرون زهیانگ یدارا افرادصورت گرفته، 

 در یفرد یژگیو نیا تیتقو ،نیبنابرا. کنند یم تجربه را یکمتر

 شود یلیتحص یفرسودگ کاهش به منجر تواند یم انیدانشجو

 یشناخت روان یاساس یازهاین به پرداختن دیگر، طرف زا .(12)

 و دارد یثرؤم نقش انیدانشجو یروند زهیانگ سطح یارتقا در

 (13) یابد می شیافزا یدرون زهیانگ افراد در ازهاین نیا یارضا با

 یفرسودگ کاهش جمله از آن مثبت اثرات از انیدانشجو و

 .باشند می برخوردار یلیتحص

 نقش و انیدانشجو یلیتحص یفرسودگ تیاهم به توجه با

 به توجه با و آنان یروان سالمت و یعلم سرنوشت در آن

 یفرسودگ یمنف اثرات نهیزم در که یمتعدد یها پژوهش

 اقیاشت شرفت،یپ جمله از یلیتحص یرهایمتغ یرو بر یلیتحص

 سالمت به مربوط یرهایمتغ زین و (5) یلیتحص یریدرگ و

 شده ادراک استرس و (14) روان تسالم جمله از انیدانشجو

 یفرسودگ موضوع که است یضرور است، گرفته انجام (15)

 در یگوناگون یها پژوهش و یردگ قرار توجه مورد انیدانشجو

 بر مؤثر عوامل گرید ییشناسا ضمن تا شود انجام راستا نیا

 نیا با .ردیگ قرار نظر مد زین آن با مقابله یها راه ،یفرسودگ

 یاندک مطالعات که دهد یم نشان پژوهش نهیشیپ مرور ود،وج

 در یشناخت روان یاساس یازهاین شدن برآورده نقش یبررس به

 در به طور عمده شده انجام قاتیتحق و پرداخته لیتحص حوزه

 به که رانیا در یپژوهش و گرفته صورت یشغل یها نهیزم

 یفرسودگ در یشناخت روان یاساس یازهاین نقش یبررس

 لزوم ن،یبنابرا نشد. مشاهده ،باشد پرداخته انیانشجود یلیتحص

 ،اساس نیا بر .شود یم احساس نهیزم نیا درتحقیق  انجام

 یاساس یازهاین نیب رابطه یبررسبا هدف  حاضر مطالعه

 .انجام شد انیدانشجو در یلیتحص یفرسودگ با یشناخت روان

 کار روش
 چرا کهبود؛  یادیبن یهمبستگ نوع از یفیتوص این تحقیق

 مالک ریمتغ نیچند راتییتغ به بردن یپ ،از انجام آن هدف

 یازهاین» نیب شیپ یرهایمتغ اساس بر «یفرسودگ یها لفهؤم»

 سه مجموعه کی مالک ریمتغ که ییجا آن از بود. «یشناخت روان

 لحاظ از که است شده لیتشک یفرسودگ یها لفهؤم از یریمتغ

 یفرسودگ نام به جموعهم کی و رددا ارتباط گریکدی با ینظر

 روش از استفاده حالت نیا در دهد، یم لیتشک را یلیتحص

 رابطه یبررس یبرا ن،یبنابرا .(16) ستین ریپذ امکان ونیرگرس

 لیتحل از ،یلیتحص یفرسودگ با یشناخت روان یازهاین

  .دش استفاده یکانون یهمبستگ

 علوم دانشگاه انیدانشجو هیکل شامل مطالعه یآمار جامعه

 در یعموم یدکتر و یکارشناس مقطع در کاشان یپزشک

 فرمول اساس بر بود. 1395-96 یلیتحص سال دوم سال مین

Cochran ،233  دانشگاه پسر( 93 و دختر 140) دانشجونفر 

 چند یریگ نمونه روش از استفاده با کاشان یپزشک علوم

 نیا به شدند. انتخاب (تیجنس با )متناسب یا طبقه یا رحلهم

 یپزشک علوم دانشگاه یها دانشکده نیب از ابتدا که بیتتر

 از سپس و یپزشک و ییماما و یپرستار دانشکده دو ،کاشان

ه ب نفر 12 تا 10 نیب کالس هر از و کالس 10 دانشکده هر

 درصد 60 حدود که جا آن از شدند. انتخاب یتصادف صورت

 نیا ،دادند یم لیتشک پسران را بقیه و دختران را انیدانشجو

 به کنندگان شرکت .دیگرد حفظ یانتخاب های نمونه در نسبت

  Gagné یشناخت روان یاساس یازهاین یها نامه پرسش

(Basic Needs Satisfaction in General Scale  یا

BNSG-S ،)تا کل معدل و یلیتحص یفرسودگ نامه پرسش 

 یاجرا دادند. پاسخ کیدموگراف االتؤس و قبل ترم انیپا

 یتمام یشفاه تیرضا و بود یفرد صورته ب اه مهنا پرسش

 داده نانیاطم ها آن به و شد گرفته پژوهش در کنندگان شرکت

ه ب ها داده و باشد می محرمانه و نام بدون ها نامه پرسش که شد

 زمان مدت شد. خواهد لیتحل و هیتجز یگروه صورت

 در ها داده شد. گرفته نظر در ها نامه پرسش یاجرا یبرا مناسب
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 یهمبستگ لیتحل از استفاده با و شد یآور جمع فتهه سه مدت

 ,version 22) 22نسخه  SPSS رازاف نرمدر  (نیادی)بن یکانون

IBM Corporation, Armonk, NY )لیتحل و هیتجز مورد  

 ت.گرف قرار

 از ،انیدانشجو یلیتحص یفرسودگ سنجش منظور به

 در نامه پرسش نیا شد. استفاده یلیتحص یفرسودگ نامه پرسش

 لفهؤم سه و گردید هیته همکاران و Bresó توسط 1997 سال

 یمداناکار و یلیتحص (ینی)بدب یعالقگ یب ،یلیتحص یخستگ

 15 از مذکور مقیاس .دهد مورد سنجش قرار می را «یلیتحص

 کامالً تا مخالف کامالً از یا درجه پنج کرتیل فیط در هماد

 یفرسودگ نامه پرسش اتنمر دامنه است. تشکیل شده موافق

 یلیتحص یخستگ نامه پرسش نیا در .بود 75 تا 15 از یلیتحص

 کننده خسته یدرس مطالب ،نمونه ی)برا ماده پنج شامل

 نمونه: ی)برا ماده چهار شامل یلیتحص یعالقگ یب هستند(،

 و (دارمن یا عالقه یدرس مطالب به نسبت کنم یم احساس

 احساس نمونه: ی)برا ماده شش شامل یلیتحص یمداناکار

 ییایپا .بود (میایبرب یدرس مشکالت عهده از توانم ینم کنم یم

 ،یخستگ طهیح سه یبرا بیترت به آن سازندگان را نامه پرسش

 محاسبه 75/0 و 82/0 ،70/0 یلیتحص یمداناکار و یعالقگ یب

 تحقیق خود در و همکاران یمیعظ ،نیهمچن (.17) ندنمود

 و 85/0 نامه پرسش کل یبرارا  Cronbachs alphaضریب 

 بیترت به یمداناکار و یعالقگ یب ،یخستگ یها لفهؤم یبرا

 حاضر مطالعه در .(18) گزارش کردند 58/0 و 68/0 ،61/0

 شامل یلیتحص یفرسودگ یها لفهؤم از کی هر اعتبار بیضرا

 از یلیتحص یمداناکار و یلیتحص یعالقگ یب ،یجانیه یخستگ

 و 82/0 ،79/0 بیترت به Cronbachs alphaضریب  قیطر

 د.آم دسته ب 72/0

 نامه پرسش از یشناخت روان یاساس یازهاین یبررس منظور به

 شد. استفاده Gagné یعموم یشناخت روان یاساس یازهاین

Gagné از را یعموم یشناخت روان یاساس یازهاین اسیمق 

 ملشا اسیمق نیا کرد. اقتباس کار در نیادیبن یازهاین اسیمق

 و باشد می «ارتباط و شایستگی ،یخودمختار» زیرمقیاس سه

 عمومی سطح در را شناختی روان بنیادین نیازهای رضایا

 یا درجه هفت اسیمق کی در گویه 21 از و کند می گیری اندازه

 نشان مقیاسریز هر در باالتر هنمر است. شده تشکیل کرتیل

 نیا رنجبر و بشارت است. نیاز آن ارضای باالتر سطح هدهند

 انیدانشجو از یگروه یرو بر یرانیا جامعه در را اسیمق

 در یکاف ییایپا و اعتباربیانگر  جینتا که نمودند یابیاعتبار

 Cronbachs alpha بیضر و بود یرانیا یها نمونه

 بیترت به ارتباط و یستگیشا ،یخودمختار های اسیمقریز

 قیق حاضرتح در .(19) آمد دست به 91/0 و 87/0 ،89/0

 ،یخودمختار اسیمقریز سه Cronbachs alpha بیضر

محاسبه  67/0 و 71/0 ،77/0 بیترت به ارتباط و یستگیشا

 جمله از یرانیا ریغ مطالعات جینتا با ها افتهی نیا .گردید

Johnston  وFinney (9) پژوهش در داشت. یهمخوان 

 Cronbachs alpha ق ضریبیطر از اعتبار بیضرا حاضر،

 ،63/0 بیترت به ارتباط و یستگیشا ،یخودمختار ازین سه یراب

 .محاسبه گردید 70/0 و 67/0
 

 ها یافته
و پسر به  دختر انیدانشجو یلیتحص یفرسودگ نیانگیم

 نیب در .بود 19/41 ± 51/10 و 13/41 ± 80/9 ترتیب

 ،18/34 ± 35/6 یخودمختار ازین نیانگیم دختر، انیدانشجو

 ارتباط ازین نیانگمی و 84/27± 57/5 یگستیشا ازین نیانگمی

 ازین نیانگیم نیز پسر انیدانشجو نبی در و 37/38 ± 57/6

  یستگیشا ازین نیانگمی ،26/34 ± 51/5 یخودمختار

به دست  53/39 ± 67/6 ارتباط ازین نیانگمی و 65/29 ± 17/5

 در یدار یمعن تفاوت ،Independent t آزمونبر اساس  .آمد

 ازین (،t، 966/0  =P=  437/0) یلیتحص یودگفرس یرهایمتغ

  ارتباط ازین و (t، 918/0  =P=  103/0) یخودمختار

(315/1  =t، 190/0  =P) وجود  پسر و دختر انیدانشجو نیب

 طوره ب دختران نیب در یستگیشا ازین نیانگیم امانداشت، 

 بود. پسران از باالتر (t، 013/0  =P=  490/2) یدار یمعن

 یخودمختار ازین با انیدانشجو سن نیبداری  معنیارتباط 
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(044/0 = r، 500/0  =P،) یستگیشا (050/0 = r، 450/0  =P) 

 و سن نیب اما، نشد مشاهده (r، 950/0  =P = -003/0) ارتباط و

 یدار یمعن رابطه (r، 020/0  =P = 153/0) یلیتحص یفرسودگ

 و نیانگی)م یفیتوص یها صشاخ 1 جدول در داشت. وجود

 ،یخودمختار یازهاین یهمبستگ بیضرا و (معیار انحراف

 یها لفهؤم و یلیتحص یفرسودگ کل نمره و ارتباط و یستگیشا

 یمداناکار و یعالقگ یب ،یخستگ شامل یلیتحص یفرسودگ

 است. شده هیارا انیدانشجو نیب در یلیتحص

 
 ژوهشپ متغیرهای همبستگی ضرایب ماتریس و توصیفی های شاخص :1 جدول

 6 5 4 3 2 1 معیار انحراف ± میانگین متغیر

      1 21/34 ± 02/6 خودمختاری نیاز -1

     1 **615/0 56/28 ± 47/5 شایستگی نیاز -2

    1 **492/0 **497/0 84/38 ± 62/6 ارتباط نیاز -3

   1 *-167/0 **-352/0 *-151/0 61/13 ± 15/4 تحصیلی خستگی -4

  1 **725/0 **-203/0 **-387/0 **-199/0 69/10 ± 00/4 لیتحصی عالقگی بی -5

 1 **418/0 **334/0 **-332/0 **-590/0 **-366/0 84/6 ± 24/4 تحصیلی مدیاناکار -6

 **726/0 **873/0 **841/0 **-290/0 **-548/0 **-296/0 15/41 ± 07/10 تحصیلی فرسودگی کل نمره -7
*05/0 > P ،**01/0 > P 

 

 ،یخودمختار یازهاین نیب، 1 جدول های داده بر اساس

 آن یها لفهؤم و یلیتحص یفرسودگ با ارتباط و یستگیشا

 دهد یم نشان که شتدا وجود یدار یمعن یمنف یهمبستگ

 در انیدانشجو یشناخت روان یاساس یازهاین یارضا هرچه

  داشت. خواهند یکمتر یلیتحص یفرسودگ باشد، یباالتر سطح

 یاساس یازهاین همجموع نیب هرابط یبررس جهت

 یفرسودگ با ارتباط(و  یستگیشا ،ی)خودمختار یشناخت روان

 از (یلیتحص یمداناکار و یعالقگ یب ،ی)خستگ یلیتحص

 لیتحل جینتا 2 جدول در شد. استفاده یادیبن یهمبستگ لیتحل

 است. شده ارایه یکانون
 

 

 

 

 

 تحصیلی فرسودگی مجموعه با شناختی روان اساسی زهاینیا مجموعه رابطه کانونی همبستگی نتایج :2 جدول

Wilks' lambda 2 یکانون گیهمبست ژهیو ارزش اول هعمجمو
 یآزاد هجدر P 

1 6140/0 617/0 614/0 600/13 9 001/0 > 

2 0080/0 089/0 992/0 450/0 4 766/0 

3 0004/0 006/0 999/0 008/0 1 926/0 

 

2 ارهآم، 2 جدولهای  بر اساس یافته
 یرهایمتغ یبرا تنها 

 اول همجموع و بود دار یمعن اول مجموعه وابسته و مستقل

 61/0 یدار یمعن شکل به تواند یم یشناخت روان یاساس یازهاین

 3 جدول کند. نییتب را یلیتحص یفرسودگ همجموع انسیوار از

 .دهد یم نشان را اول دار یمعن همجموع یکانون یها وزن

 یفرسودگ یها لفهؤم نیب در و یستگیشا ازین اول، مجموعه در

 زانیم .داشت را تیاهم نیشتریب یلیتحص یمداناکار ،یلیتحص

 یازهاین اول مجموعه یکانون ریمتغ شده استخراج انسیوار

 استخراج انسیوار زانیم و درصد 6/54 ،یشناخت روان یاساس

و بود صددر 9/54 ،یلیتحص یفرسودگ یکانون ریمتغ شده
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 مالک و بین پیش متغیرهای ولا مجموعه شده نییتب انسیوار و یکانون شده استاندارد بیضر ،یهمبستگ :3 جدول

 استاندارد ضرایب همبستگی ضریب  

 بین پیش متغیرهای

 -07/0 58/0 خودمختاری نیاز

 99/0 99/0 شایستگی نیاز

 09/0 54/0 ارتباط نیاز

 60/54 واریانس درصد

 79/20 همپوشی

 مالک هایمتغیر

 -19/0 57/0 تحصیلی خستگی

 -14/0 63/0 تحصیلی عالقگی بی

 -83/0 95/0 تحصیلی مدیاناکار

 92/54 واریانس درصد

 91/20 همپوشی

 

 راتییتغ از درصد 9/20 یشناخت روان یاساس یازهاین

 یرهایمتغ ییشناسا یبرا .کند یم نییتب را یلیتحص یفرسودگ

و  Tabachnick ،یکانون یرهایمتغ ای ها مجموعه در دار یمعن

Fidell نشان شتریب و 30/0 یکانون بار که نمودند شنهادیپ 

 .(20) است شیخو همجموع در آن بودن دار یمعن دهنده

 ،یستگیشا یازهاین هرچه که شود یم ریتفس چنین ن،ینابراب

 ،یخستگ ،باشد شده ارضا شتریب ارتباط، و یخودمحتار

 خواهد به دنبال یکمتر یلیتحص یمداناکار و یعالقگ یب

 .(3)جدول  داشت

 

 گیری نتیجه و بحث
 در حد از شیب گرفتن قرار جهینت یلیتحص یفرسودگ

 اگر و است یلیتحص طیمح یمیدا یزا تنش عوامل معرض

 نیا ،دهند ادامه خود لیتحص به تیوضع همان در اشخاص

 (.21) ماند خواهد یباق مداوم و داریپا صورت به یفرسودگ

 یازهاین یارضا نیب رابطه یبررس هدف با حاضر پژوهش

 جینتا شد. انجام یلیتحص یفرسودگ با یشناخت روان یاساس

 یاساس یازهاین یارضا نیبارتباط منفی  که داد نشان

 طوره ب و یفرسودگ با یستگیشا ازین ویژه به یشناخت روان

 جینتا با افتهی نیا .وجود داشت یلیتحص یمداناکار خاص

 و (23) همکاران و Hodge (،22) همکاران و Li مطالعات

Bentzen بر اساس  .شتدا یهمخوان (24) همکاران و

 یریدرگ با یاساس یازهاین تحقق ،همکاران و Sulea پژوهش

 رابطه یلیتحص یفرسودگ و یخستگ با و مثبت رابطه یلیتحص

 که یهنگام گفت توان یم افتهی نیا نییتب در .(25) دارد یمنف

 را یشناخت روان یآزاد و انتخاب از ینییپا سطح انیدانشجو

 احساس را گرانید با ارتباط و یستگیشا د،نماین یم تجربه

 یخستگ احساس و نییپا یانرژ ت،یرضا عدم دچار و کنند ینم

 ارتباط که گردید مشخصو همکاران  Li تحقیق در .شوند یم

 یفرسودگ با یشناخت روان یاساس یازهاین یارضا بین یمنف

 ازین بیترت به ،یاساس یازهاین نیب از ووجود دارد  ورزشکاران

 یها نیب شیپ ارتباط ازین با سهیمقا در یخودمختار و یستگیشا

 مطالعه نتایج ن،یهمچن .(22) بودند یفرسودگ یبرا یتر یقو

Hodge  باال یفرسودگ دارای افراد نشان داد کهو همکاران، 

 و یستگیشا ازین دو در ژهیو به یاساس یازهاین کمتر یارضا

 که (23) کنند می گزارش گرانید به نسبت را یخودمختار

 حاضر پژوهش در آنچه با یاختشن روان یازهاین تیاهم بیترت

و  Sullivan شپژوه در .راستا بود هم شود، یم مشاهده

 یقو ارتباط یفرسودگ لفهؤم سه هر با یتگسیشا نیبهمکاران 

  .(26) داشت وجود

 و یشناخت روان یاساس یازهاین انیم معکوس طهراب

 هینظر که یگر نییخودتع یتئور قیطر از توان یم را یفرسودگ
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 نییتب ،است شده گرفته آن از یشناخت روان یاساس یازهاین

 یدرون زهیانگ با یاساس یازهاین یارضا ،یتئور نیا طبق نمود.

 شیافزا باعث ازهاین یارضا عدم مقابل، در دارد. یمثبت رابطه

  پژوهش نتایج طبق .شود یم انیدانشجو در یزگیانگ یب

Zhang زهیانگ در را یباالتر نمره که یانیدانشجو ،و همکاران 

 نشان را یکمتر یلیتحص یفرسودگ کنند، یم افتیدر یدرون

 Doménech-Betoretنتایج مطالعه  ن،یا بر عالوه .(4) دهند یم

 شیافزا باعث یاساس یازهاین یارضا نشان داد کهو همکاران 

 ،جهینت در و (27) دشو می انیدانشجو یلیتحص یریدرگ

نتایج تحقیق  (.7) دهد یم کاهش را آنان یلیتحص یفرسودگ

 یخودمختار یاساس یازهاین یارضا که حاضر حاکی از آن بود

 از و شود یم رانیفراگ در یستیبهز شیافزا باعث ،یستگیشا و

 ،یخودمختار ازین بیترت به ،یتشناخ روان یاساس یازهاین انیم

 در یذهن یستیبهز یها نیب شیپ نیتر یقو اط،ارتب و یستگیشا

 یارضا نیب گر،ید یسو از و (28) باشند می آموزان دانش

 مقابل نقطه عنوان به یستیبهز با یشناخت روان یاساس یازهاین

 .(29) دارد وجود یقو ارتباط یفرسودگ

 هینظر یسودمند از حاضر پژوهش جینتا ،یکل طور به

نتایج  .کند یم تیحما یآموزش یها طیمح یبرا یگر نییخودتع

 یها ییتوانا استقالل، که داد نشان Ryanو  Niemiec مطالعه

 مهم فیتکل کی ،سالم یفرد نیب روابط و (یستگی)شا یشخص

 یاساس یازهاین یارضا ن،یا بر عالوه .(8) است یآموزش

 یریادگی جینتا با داری معنی ، ارتباطانیدانشجو یشناخت وانر

 یها تیفعال یبرا یانرژ و زمان در شتریب یگذار هیسرما و بهتر

 یارضا که کرد انیب توان یم ،راستا نیا در دارد. یلیتحص

 یلیتحص عملکرد بهبود قیطر از یشناخت روان یاساس یازهاین

 (.7) شود یم آنان یلیتحص یفرسودگ کاهش به منجر ران،یفراگ

 به نسبت یشتریب زهیانگ شده، ارضا یروان یازهاین با افراد

 ییها تیفعال در و دارند یآموزش فیتکال انجام یبرا گرانید

 و جالب شانیبرا ایباشد  می ارزشمند که شوند یم ریدرگ

 مانع ازهاین نشدن برآورده مقابل، در (.30) است بخش لذت

 یخستگ و یستیبهز کاهش با و شود می رانیفراگ شرفتیپ

 ازها،ین یارضا عدم با چرا که ؛(31) است همراه یجانیه

 یبرا فرد و (11) شود می یخنث نهیبه و مطلوب یها زهیانگ

 لهیوس به تیتقو ای و پاداش آوردن دست به ه،یتنب از اجتناب

 .کند یم شرکت ها تیفعال در خود، یارزشمند احساس

 ،رانیفراگ یخودمختار از معلم تیحماکه  رسد یم نظر به

 نیا .شود یم رانیفراگ یاساس یازهاین بهتر شدن برآورده باعث

 اند، کننده کنترل آنان معلمان که یرانیفراگ با سهیمقا در افراد

 و دارند یباالتر یلیتحص عملکرد و یدرون زشیانگ ،یستگیشا

 اعضا، دوستانه بطروا به ها آن فرهنگ که یآموزش یها طیمح

 یدارا و دارد دیکأت مقابل احترام و اعضا نیب ارتباط وجود

 انسجام، حس ،باشد یم باال تیامن و یآموزش خدمات تیفیک

 .دهند یم شیافزا را رانیفراگ انیم در یستگیشا و یخودمختار

 از معلم تیحما و یآموزش یها طیمح فرهنگ افزایش با

 و شود می برآورده بهتر آنان یاساس یازهاین افراد، یخودمختار

 یفرسودگ ،یروان یازهاین از یتمندیرضا شیافزا با ،جهینت در

 و Salmela-Aro ،زمینه نیا در (.27) ابدی یم کاهش یلیتحص

 مثبت زهیانگ و مدرسه بر حاکم جو که کردند انیب همکاران

 رابطه یلیتحص یفرسودگ با ،معلمان یسو از شده افتیدر

 بر حاکم جو که کرد انیب آن هیتوج در توان یم و دارد یمنف

 شیافزا باعث ،یاساس یازهاین یارضا واسطه با یآموزش طیمح

 هینظر اساس بر چرا که ؛شود یم یلیتحص یفرسودگ کاهش ای

 ریثأت تحت یاساس یازهاین یارضا از ادراک ،یگر نییخودتع

 .(32) است یاجتماع طیمح

 اند داده نشان نیشیپ قاتیتحق جینتا که جا آن از مجموع، در

 یارضا عدم ای ارضا نظر از یآموزش طیمح بر حاکم جو نیب که

 استادان دارد، وجود یمنف ارتباط یفرسودگ با یاساس یازهاین

 ،انیدانشجو یبرا یچالش و یتیحما طیمح جادیا با توانند یم

 موضوع نیا .ندکن عیتسر را آنان یاساس یازهاین یارضا

 یها تیفعال تیاهم و هدف دادن حیتوض قیطر از تواند یم

 یعلم یها تیفعال انتخاب به انیدانشجو قیتشو ،یدرس

 مهارت دهنده پرورش یها پروژه در ها آن کردن ریدرگ مناسب،

 ازین .صورت گیرد انیدانشجو یبرا یکاف منابع کردن فراهم و
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 یبرا فرصت کردن فراهم اب توان یم را انیدانشجو استقالل به

 از ندتوان یم استادان .نمود وردهآبر یمطالعات یها پروژه انجام

 در اهداف و ها چالش جادیا قیطر از انیدانشجو یستگیشا ازین

 کنند. تیحما مثبت، یبازخوردها هیارا و یبانیپشت دسترس،

 و درک و رشیپذ دادن نشان با تواند یم انیدانشجو ارتباط ازین

 به یگروه کار فرصت دادن با دیبا استادان شود. رآوردهب توجه

 پرورش را آن و پاسخ انیدانشجو انیم در ازین نیا به ران،یفراگ

 یشناخت روان یاساس یازهاین از یآگاه با ن،یبنابرا دهند.

 ،یآموزش طیمح در ازهاین نیا یارضا یبرا تالش و انیدانشجو

 در ازهاین نیا حیصح یارضا عدم مخرب اثرات توان یم

 شرفتیپ یبرا یبهتر نهیزم و نمود جبران یحدود تا را خانواده

 یفرسودگ کاهش با ،جهینت در و کرد فراهم دفر یلیتحص

 را یعلم مختلف یها عرصه در یبالندگ و رشد نهیزم ،یلیتحص

 آورد. فراهم انیدانشجو یبرا

 را به دنبال داشت. ییها تیمحدود حاضر پژوهش

 پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان به محدود مطالعه های نمونه

 جامعه کل به آن نتایج تعمیم در ن،یبنابرا و بود کاشان

 هب تحقیق این .کرد رعایت را احتیاط جانب باید ییدانشجو

 و علی ابطرو توان ینم رو، نیا از .شد انجام همبستگی روش

 اساس بر را یلیتحص یفرسودگ و یاساس یازهاین نیب معلولی

 .صورت گیرد احتیاط با باید نتایج تفسیرو  نمود استنباط آن

 پژوهش نهیشیپ در که یاندک دانش به توجه با ،بر این عالوه

 مورد یاحتمال یگرها مداخله دارد، وجود موضوع به نسبت

 صورت به فقط حاضر مطالعه ن،یهمچن اند. نگرفته قرار یبررس

 از یندهآ که در تحقیقات شود یم شنهادیپ و گردید انجام کمی

 نیمه و عمیق های مصاحبه همچون کیفی یابزارها و ها روش

 .دیآ دست به تری کامل نتایج تا گردد استفاده یافته ختاراس
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