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  چکیده

است که با عملکرد ضعیف تحصیلی در ارتباط است. گرچه، توجه زیادي  یمهماي مسألهفرسودگی تحصیلی  زمینه و هدف:

خواهی و جو عاطفی خانواده انجام شده است. ر رابطه با نقش تمامیتهاي محدودي داما پژوهش ،شده است همسألبه این 

بینی فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پزشکی دختر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال هدف اصلی پژوهش حاضر پیش

  خواهی و جو عاطفی خانواده بود.بر مبناي تمامیت 1395-96تحصیلی 

دانشجویان پزشکی دختر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد را توصیفی است. جامعه پژوهش این پژوهش از نوع ها: مواد و روش

گیري در دسترس انتخاب شدند و با به روش نمونه 1395- 96در سال تحصیلی نفر از آنها  200دادند که تشکیل می

مورد  Hilburn-Cobbده و جو عاطفی خانوا بشارتخواهی و همکاران، تمامیت Schaufeliهاي فرسودگی تحصیلی مقیاس

و تحلیل  پیرسونهاي همبستگی انحراف معیار)، آزمون ±ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین ارزیابی قرار گرفتند. داده

  رگرسیون خطی چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

) و نیز >r ،001/0P= 218/0تحصیلی ( نشان داد که رابطه تمامیت خواهی و فرسودگی پیرسوننتایج همبستگی  ها:یافته

دار است. نتایج رگرسیون خطی چندگانه ) معنیr ،001/0<P= -289/0رابطه بین جو عاطفی خانواده با فرسودگی تحصیلی (

بینی ) توان پیشB ،001/0=P= -403/0) و جو عاطفی خانواده (B ،005/0=P=193/0نشان داد که تمامیت خواهی (نیز 

  کنند.درصد واریانس فرسودگی تحصیلی دانشجویان را تبیین می 2/14را دارند و  فرسودگی تحصیلی

گیري جهت پیشخواهی و جو عاطفی خانواده هاي مداخالتی، توجه به نقش تمامیتبا توجه به نتایج، در طرح گیري:نتیجه

  دانشجویان ضروري به نظر می رسد.و یا کاهش فرسودگی تحصیلی 

  خواهی، جو عاطفی خانواده، دانشجویان، شهرکردودگی تحصیلی، تمامیتفرس :هاي کلیديواژه
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 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
97

.1
7.

4.
5.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1397.17.4.5.0
http://journal.rums.ac.ir/article-1-4027-fa.html


  ... شهرکرد دانشگاه علوم پزشکیپزشکی دختر  ویانتحصیلی در دانشج بینی فرسودگیپیش 294
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  مقدمه

هایی که با مردم سر و کار فرسودگی در ابتدا در حرفه

(نظیر کارکنان خدمات انسانی) مورد توجه قرار  داشتند

گرفت که بر روابط بین فردي بین کارفرما و ارباب رجوع 

اي تجربی بیشتر، این ه. با انجام پژوهش]1[کید داشتند أت

هایی که نیز کمتر با مردم سر و کار مفهوم به سایر حرفه

هاي گران دریافتند که نشانهدارند گسترش یافت. پژوهش

هاي غیر شغلی، نظیر ازدواج، ورزش و فرسودگی در بافت

. فرسودگی تحصیلی در ]2[دانشگاه نیز قابل مشاهده است 

خستگی به دلیل بین دانشجویان دانشگاه به احساس 

تکالیف درسی (خستگی)، داشتن نگرش بدبینانه به امور 

دانشگاه (بدبینی) و احساس عدم شایستگی به عنوان یک 

فرسودگی . ]3[دانشجو (کارایی پایین) اشاره دارد 

 بر تأثیر بر روي ابعاد مختلف زندگی فردي عالوهتحصیلی 

در دانشجویان، اثرات منفی متعددي نیز بر شرایط 

هاي توان به شکایتحصیلی و خانوادگی آنان دارد که میت

شناختی، ناسازگاري، تعارضات درون خانواده مختلف روان

تحصیلی اشاره کرد و در نهایت، عوامل مذکور  مشکالتو 

ممکن است بر کیفیت نیروي کار آینده در جامعه مؤثر 

  .]4[ باشند

ترین مشکالت در فرسودگی تحصیلی از جمله مهم

هاي آموزشی . دوره]5[باشد شجویان رشته پزشکی میدان

یندي طوالنی است که در آن دانشجویان با آپزشکی فر

اي از قبیل فشار بیش از اندازه هاي چندگانهاسترس

درسی، کمبود اوقات فراغت، فشار هیجانی براي کسب 

هاي پیچیده نمرات بهتر و شرایط خاص یادگیري روش

تواند منجر به . لذا این امر می]6[باشند پزشکی، مواجه می

دانشجویان، هاي منفی نوعی احساس خستگی و نیز نگرش

هاي چنین، نتایج پژوهش. هم]7[نسبت به تحصیل گردد 

نشان داد که دانشجویان دختر  ،انجام شده در این زمینه

هاي پزشکی در مقایسه با پسران به دلیل داشتن رشته

ثیر أبیشتر تحت تشناختی متفاوت، وضعیت روان

. این نتایج، انجام ]5[گیرند فرسودگی تحصیلی قرار می

پژوهش در دختران مشغول به تحصیل در رشته پزشکی را 

  سازد.ضروري می

متغیرهایی است که به نظر  خواهی از جملهتمامیت

با فرسودگی تحصیلی در ارتباط باشد. رسد می

میل  به صورتویژگی شخصیتی است که خواهی تمامیت

معیارهاي افراطی  ایجادو هاي باال یابی به جایگاهبه دست

خواهی براي آن . تمامیت]8[شود تعریف می براي عملکرد

دسته از دانشجویان دانشگاهی که عملکرد تحصیلی براي 

، شیوع باالیی دارد اهمیت فراوانی داردشان رشد فردي

]9[ .Zhang  و همکاران به این نتیجه رسیدند که

خواهی ناسازگارانه با فرسودگی تحصیلی رابطه امیتتم

و همکاران نیز نشان دادند که  Chang. ]9[مثبت دارد 

خواهی ناسازگارانه با واسطه نوع انگیزش، با تمامیت

  .]10[فرسودگی تحصیلی در ارتباط است 

که نقش آن در فرسودگی تحصیلی مورد میمتغیر دو

اده است. جو عاطفی گیرد جو عاطفی خانوبررسی قرار می

خانواده بر مبناي چندین متغیر شامل رفتارهاي 

پروري خاص و نیز زمان، مقدار و انواع هیجانات ابراز فرزند

. ]11[شود شده توسط اعضاء خانواده مشخص می

Stocker  و همکاران دریافتند که بین میزان هیجانات

ه منفی ابراز شده در خانواده با افسردگی و اضطراب رابط

هاي با تعارض و وجود دارد و فرزندانی که در خانواده

شناختی کنند، اختالالت روانکنترل کمتر رشد می

و  عربیان. در ایران نیز ]12[دهند کمتري را نشان می
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فرزند با  -همکاران نشان دادند که بین الگوي ارتباط مادر

  .]13[فرسودگی تحصیلی رابطه وجود دارد 

ادبیات پژوهش نشان داد که که با توجه به این

اي مهم و فراگیر در دانشجویان لهأفرسودگی تحصیلی مس

و پیامدهاي منفی بر وضعیت  ]14[دختر پزشکی است 

و از سوي دیگر، در ایران نقش  ]5[شناختی آنان دارد روان

متغیرهاي تمامیت خواهی و جو عاطفی خانواده در 

زشکی فرسودگی تحصیلی دختران دانشجو در رشته پ

، لذا هدف از ]15[کمتر مورد بررسی قرار گرفته است 

بینی فرسودگی تحصیلی در پژوهش حاضر پیش

دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بر مبناي 

  باشد.تمامیت خواهی و جو عاطفی خانواده می

  هامواد و روش

پژوهش حاضر از نوع توصیفی است. جامعه پژوهش 

ر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد شامل دانشجویان دخت

بود. تعداد  1395- 96در رشته پزشکی در سال تحصیلی 

نفر بود که با توجه به فرمول  400کل اعضاي جامعه 

که نفر محاسبه شد. با توجه به این 196زیر، حجم نمونه 

ها مخدوش باشند، نامهرفت تعدادي از پرسشاحتمال می

ا قرار گرفت که در نامه مورد اجرپرسش 250لذا تعداد 

نامه قابلیت استفاده پژوهشی پرسش 200نهایت، تعداد 

ضریب ثبات متناظر با سطح  Z، زیر را داشتند. در فرمول

نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین  p، %95اطمینان 

مقدار اشتباه  dمتغیر مورد مطالعه (فرسودگی تحصیلی)، 

حجم جامعه مورد مطالعه  Nمجاز اندازه گیري و 

 p، مقدار 96/1برابر با  zدر این پژوهش مقدار  باشد.می

در نظر  400نیز  Nو مقدار  05/0برابر  d، مقدار 5/0برابر 

  گرفته شد.

  

انتخاب  ،گیري در دسترسدانشجویان با روش نمونه

نامه آگاهانه از شرکت شدند و پس از کسب رضایت

 Schaufeliهاي فرسودگی تحصیلی نامهکنندگان، پرسش

و  Hilburnو همکاران، جو عاطفی خانواده 

. مدت در اختیار آنها قرار گرفت بشارتخواهی تمامیت

زمان اجراي پژوهش سه ماه به طول انجام انجامید (از 

گروه نمونه از ). دسترسی به اعضاي 1395دي تا اسفند 

گر در کالس گر و یا دستیار پژوهشطریق حضور پژوهش

گرفت. درس و یا در خوابگاه دانشجویی صورت می

هاي دموگرافیکی ثبت شده شامل سن، ترم ویژگی

بود. قبل از اجراي  تأهلتحصیلی و وضعیت 

ها، جهت رعایت اصل رضایت آگاهانه، در نامهپرسش

ها و دسترسی به تشار یافتهمورد اهداف پژوهش، نحوه ان

ه و به سؤاالت و ئها توضیحات الزم ارانامهپرسش

هاي احتمالی شرکت کنندگان، پاسخ داده شد. نگرانی

جهت رعایت اصل محرمانه بودن اطالعات، به 

شد که نیازي به نوشتن نام  توضیح دادهکنندگان شرکت

که فقط  شدکید أها نیست و تنامهبر روي پرسش

ها دسترسی دارد و نامهها و پرسشگر به دادهپژوهش

هاي کلی گزارش خواهد شد. نتایج صرفاً به صورت یافته

معیارهاي در نظر گرفته شده براي ورود به پژوهش 

شامل جنسیت (فقط دختران)، رشته (فقط پزشکی) و 

اشتغال به تحصیل بود و تنها معیار خروج از مطالعه نیز 

  ا در نظر گرفته شد.هنامهمخدوش بودن پرسش

هاي پژوهش از ابزارهاي زیر جهت گردآوري داده

  شوند:استفاد شد که به اختصار توضیح داده می
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نامه نامه فرسودگی تحصیلی: پرسش. پرسش1

ساخته  و همکاران Schaufeliفرسودگی تحصیلی توسط 

و همکاران آن را مورد هنجاریابی   Rostamiو  ]16[شد 

ماده است  15نامه تعداد سؤاالت پرسش .]17[قرار دادند 

 یکرتل ايدرجه هفت یفبر اساس ط آن ينمره گذار که

به  9تا  1به این صورت که براي سؤاالت  است. بوده

، به گزینه 1صفر، به گزینه خیلی کم  ، عددگزینه هرگز

، به 4، به گزینه نسبتاً زیاد 3، به گزینه گاهی 2نسبتاً کم 

یافته اختصاص  6گزینه همیشه و به  5گزینه بیشتر 

گذاري به صورت معکوس نمره 15تا  10. سؤاالت است

نامه داراي سه حیطه فرسودگی گردند. پرسشمی

عالقگی (بدبینی) تحصیلی یعنی خستگی تحصیلی، بی

تحصیلی و ناکارآمدي تحصیلی است. خستگی تحصیلی 

ماده (به عنوان مثال: مطالب درسی خسته کننده  5

ماده (به عنوان مثال:  4عالقگی تحصیلی بی هستند)،

اي ندارم) کنم نسبت به مطالب درسی عالقهاحساس می

ماده (به عنوان مثال: احساس  6و ناکارآمدي تحصیلی 

توانم از عهده مشکالت درسی بر بیایم) دارد. کنم نمیمی

مربوط به هر بعد، مجموع  براي به دست آوردن امتیاز

ط به آن را بایستی با هم جمع کرد و سؤاالت مربو امتیاز

نامه، مجموع یاز کلی پرسشبراي به دست آوردن امت

شوند. نمره باال در همه سؤاالت با یکدیگر جمع می امتیاز

نامه نشان دهنده فرسودگی تحصیلی بیشتر این پرسش

نامه (امتیاز کلی است. حداکثر نمره ممکن در این پرسش

ن نمره ممکن هم صفر است. و پایین تری 90نامه) پرسش

براي  67/0و  84/0، 89/0نامه به ترتیب پایایی پرسش

عالقگی و ناکارآمدي تحصیلی خستگی عاطفی، بی

. در پژوهش حاضر میزان آلفاي ]17[محاسبه شده است 

هاي لفهؤو براي م 78/0نامه کرونباخ براي کل پرسش

عالقگی و ناکارآمدي به ترتیب خستگی عاطفی، بی

  گزارش شد. 77/0و  76/0، 80/0

نامه مقیاس جو عاطفی خانواده: این مقیاس . پرسش2

به منظور سنجش میزان  Hilburn-Cobbتوسط 

والدین ساخته شده است - مهرورزي در تعامالت کودك

سؤال دارد و هدف آن ارزیابی جو  16نامه . پرسش]18[

 –و رابطه مادر فرزندي –رابطه پدرعاطفی خانواده (

بعد بوده که  8نامه داراي باشد. این پرسشي) میدفرزن

در جدول زیر ابعاد و نیز شماره سؤاالت مربوط به هر بعد 

  ارائه گردیده است:

  سؤاالت مربوطه  بعد

  1-2  محبت

  3-4  نوازش

  5-6  یید کردنأت

  7-8  هاي مشتركتجربه

  9-10  هدیه دادن

  11-12  تشویق کردن

  13-14  اعتماد

  15-16  احساس امنیت

اي نامه بر اساس طیف پنج گزینهگذاري پرسشنمره

، به گزینه کم 1عدد لیکرت بوده که به گزینه خیلی کم 

و به  4، به گزینه زیاد 3، به گزینه در حد متوسط 2

. هر شده استداده اختصاص  ،5 عدد گزینه خیلی زیاد

هاي جو عاطفی را دو سؤال یکی از خرده مؤلفه

فرزندي و  –ند. سؤاالت زوج، رابطه پدرکنگیري میاندازه

گیري فرزندي را اندازه –سؤاالت فرد، رابطه مادر

 –، و مادر40فرزندي –کنند. جمع کل نمره پدرمی

نشان دهنده جو  ،است. نمرات کلی باالتر 40فرزندي نیز 

عاطفی باالتر و بهتر در خانواده فرد پاسخ دهنده خواهد 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
97

.1
7.

4.
5.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1397.17.4.5.0
http://journal.rums.ac.ir/article-1-4027-fa.html


  297    مهرداد حاجی حسنی

  1397سال  ،4، شماره 17 دوره  رفسنجان کیمجله دانشگاه علوم پزش

و  80نامه ل پرسشبود و بر عکس. حداکثر نمره ک

و  عسکري. در تحقیق ]19[باشد می 16حداقل نمره 

همکاران براي بررسی همسانی درونی مقیاس جو عاطفی 

 Guttmanخانواده از روش آلفاي کرونباخ، تنصیف و 

به دست  77/0و  77/0، 85/0استفاده شد که به ترتیب 

آمد که نشان دهنده پایایی قابل قبول این مقیاس است 

. در پژوهش حاضر میزان پایایی براي کل ]20[

و براي بعد  75/0نامه به روش آلفاي کرونباخ پرسش

 74/0فرزندي  -و براي بعد مادر 77/0فرزندي  -پدر

  گزارش شد.

 30آزمون  یکنامه پرسش یناخواهی: . مقیاس تمامیت3

ساخته شده  یبه فارس بشارتتوسط  کهاست  یسؤال

پنج  یفه بر اساس طنامپرسش يگذارنمره است.

 ،1 عدد مخالفم کامالً ینهبوده که به گز یکرتل ياینهگز

 و به کامالً 4 موافقم به ،3 دانمنمیبه ، 2 مخالفمبه 

نامه پرسش ین. اشده استداده اختصاص  5 عدد موافقم

ماده آن  10سنجد که یرا م خواهییتسه بعد تمام

 خواهیامیتماده تم 10مدار، یشتنخو خواهییتتمام

 رامدار جامعه خواهییتماده آخر تمام 10مدار و یگرد

. حداقل و حداکثر نمره دهدمورد ارزیابی قرار می

 50و  10 یبگانه به ترت 3 هايیاسمق یردر ز یآزمودن

خواهی بیشتر در . نمرات باالتر نشان دهنده تمامیتاست

 یاسمق یرز يکرونباخ برا يآلفا آن مقیاس است.

 يو برا 92/0مدار یشتنخو هیخوایتتمام

 خواهییتتمام يو برا 87/0مدار یگرد خواهییتتمام

 یدرون یهمسان دهنده بود که نشان 84/0مدار جامعه

میزان آلفاي  ،. در پژوهش حاضر]21[ است یاسمق يباال

 یاسمق یرز يبراو  82/0نامه کرونباخ براي کل پرسش

مدار به جامعه مدار و، دیگرمداریشتنخو خواهییتتمام

  گزارش شد. 84/0و  87/0 ،77/0 ترتیب

 ها در سطح آمار توصیفی از میانگین جهت تحلیل داده

باطی از ضریب نانحراف استاندارد و در سطح آمار است

و رگرسیون خطی چندگانه به روش  پیرسونهمبستگی 

 22نسخه  SPSSافزار با استفاده از نرم )Enter(زمان هم

در نظر  05/0 ،هاداري در آزمونسطح معنیاستفاده شد. 

  گرفته شد.

  نتایج

  42/22 56/3 هامیانگین و انحراف معیار سن نمونه 

 وسال قرار داشتند  29تا  18بود که در دامنه سنی سال 

در  سال بودند. 25تا  18نفر) آنان بین  180درصد ( 90

نفر  30درصد) مجرد و  85نفر ( 170این مطالعه تعداد 

درصد  31چنین، بیش از هل بودند. همأدرصد) مت 15(

پزشکی مشغول به تحصیل بودند.  6نفر) در ترم  62(

میانگین و انحراف معیار نمره فرسودگی تحصیلی به 

  32/15، براي تمامیت خواهی  24/49 47/15ترتیب 

  بود.  95/63 16/11و براي جو عاطفی خانواده  40/89

از نرمال بودن، خطی بودن  براي اطمینان از عدم تخطی

هاي از تحلیل ،و یکسانی پراکندگی حول خط رگرسیونی

ها از مقدماتی استفاده شد. جهت بررسی نرمال بودن داده

استفاده شد.  Kolmogorov–Smirnovآزمون ناپارامتري 

براي فرسودگی تحصیلی،  Zنتایج نشان داد که آماره 

با رتیب برابر خواهی و جو عاطفی خانواده به تتمامیت

داري است که در سطح معنی 983/0و  142/0، 787/0

متغیرها برقرار بود میفرض نرمال بودن براي تما ،05/0

)05/0>Pخطی ). براي بررسی مفروضه چند هم

)Multicolinearity (هاي تحمل از شاخص)Tolerance (

 ;Variance inflation factor(و عامل تورم واریانس 
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VIF (ه شد. ضریب استفادTolerance  1تا  0که بین 

دهد که متغیرهاي مستقل تا چه نوسان دارد، نشان می

اندازه رابطه خطی با همدیگر دارند. بنابراین، هر چه 

) باشد، میزان 1 بیشتر (نزدیک به عدد Toleranceمقدار 

خطی کمتر است و بر عکس، هر چه مقدار هم

Tolerance  (نزدیک به عدد صفر) باشد، نشان کمتر

نیز از تقسیم  VIFدهد که میزان هم خطی باالست. می

شود. هر چه مقدار حاصل می Toleranceبر مقدار  1عدد 

VIF  خطی بیشتر است تر باشد، میزان همبزرگ 2از عدد

کمتر  Tolerance. به طور کلی، اگر ارزش شاخص ]22[

باشد از این مفروضه  10باالي  VIFو شاخص  1/0از 

. مقادیر ارائه شده این دو آماره ]23[شده است  تخطی

) براي متغیرهاي مورد مطالعه نشان 1(در جدول 

چنین دهد که از این مفروضه تخطی نشده است. هممی

 Durbin-Watsonبراي بررسی استقالل خطاها، از آزمون 

باشد از  5/2تا  5/1استفاده شد. مقدار این آماره اگر بین 

.  مقدار این آماره ]24[است  این فرض تخطی نشده

به دست آمده است، لذا فرض استقالل خطاها  60/1

 پذیرفته است.

نشان داد که رابطه  پیرسونآزمون همبستگی 

دار ی و فرسودگی تحصیلی مستقیم و معنیخواهتمامیت

انواده به و جو عاطفی خ )r ،001/0< P=218/0است (

تحصیلی  دار با  فرسودگیمستقیم و معنیصورت غیر

)289/0 - =r ،001/0<P( آزمون همچنین . ارتباط دارد

در ارتباط با متغیرهاي  یرسونپهمبستگی 

فرسودگی نشان داد که رابطه سن با شناختی، جمعیت

، r= -141/0دار است (تحصیلی غیر مستقیم و معنی

046/0=Pهل أداري بین وضعیت ت) اما رابطه معنی

)101/0- =r، 159/0=P( و ترم تح) 014/0صیلی- =r ،

840/0=P ( با فرسودگی تحصیلی مشاهده نگردید. لذا از

به دلیل  بین متغیرهاي جمعیت شناختی فقط سن

دار با فرسودگی تحصیلی، وارد معادله داشتن رابطه معنی

 رگرسیون شد.

انس نشان داد که مدل رگرسیون نتایج آزمون تحلیل واری

و ) F ،001/0<P=800/10 ،=%2/14دار بوده (معنی

درصد از واریانس فرسودگی تحصیلی بر اساس  2/14

شود. ضرایب رگرسیونی متغیرهاي پیش بین، تبیین می

، t=833/2خواهی (حکایت از آن دارند که تمامیت

005/0=P( ) 393/4و جو عاطفی خانواده -=t ،001/0=P( 

قادر به پیش بینی واریانس فرسودگی تحصیلی در 

  ).1باشند (جدول ن میدانشجویا

استاندارد را براي  ضرایب استاندارد و غیر 1جدول 

بینی متغیر فرسودگی دار در پیشمتغیرهاي معنی

دهد. ضرایب رگرسیونی استاندارد تحصیلی نشان می

ضرایب مربوط به مدل رگرسیونی برآورده  ،)B(نشده 

براي  Bباشند که در پژوهش حاضر، مقادیر شده می

خواهی و جو عاطفی خانواده به ترتیب برابر با تمامیت

باشد. ضرایب استاندارد شده یا بتا می - 403/0و  193/0

)β( شوند. هر گیري میبر اساس واحد استاندارد اندازه

 بینی کنندهبزرگتر باشد، اثر متغیر پیش βچه مقدار 

براي  βمتغیر مالك بیشتر خواهد بود. میزان 

 کهکند ت که مشخص میاس 191/0خواهی تمامیت

میزان تغییر یک انحراف استاندارد در متغیر 

در میانگین متغیر  191/0منجر به تغییر  ،خواهیتمامیت

براي جو  βمیزان  گردد.مالك (فرسودگی تحصیلی) می

 کهکند است که مشخص می - 291/0عاطفی خانواده 

میزان تغییر یک انحراف استاندارد در متغیر جو عاطفی 
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 گردد.(فرسودگی تحصیلی) میدر میانگین متغیر مالك  - 291/0منجر به تغییر  ،ادهخانو
  

خواهی و جو عاطفی خانواده در دانشجویان پزشکی دختر دانشگاه برآورد ضرایب رگرسیون فرسودگی تحصیلی بر اساس تمامیت - 1 جدول

  1395-96علوم پزشکی شهرکرد در سال تحصیلی 
  

  مدل
  ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد

 P  Tolerance VIFمقدار   tمقدار 
  β  خطاي استاندارد Bمقدار 

  042/1  960/0  005/0  833/2  191/0  068/0  193/0  خواهیتمامیت

جو عاطفی 

  خانواده
403/0-  092/0  291/0-  393/4-  001/0  998/0  002/1  

  043/1  959/0  093/0  -688/1  -114/0  496/0  -496/0  سن
 

 

  بحث

خواهی هاي این مطالعه نشان داد که تمامیتفتهیا

و  بهروزيتواند فرسودگی تحصیلی را افزایش دهد. می

ناسازگارانه با  خواهیتمامیتنشان دادند که همکاران 

. ]25[ دارد داریرابطه مثبت و معن یلیتحص یفرسودگ

Zhang رابطه  پژوهشی با هدف بررسی درنیز  و همکاران

 یاقو اشت یلیتحص یفرسودگ ،خواهیبین تمامیت

که  یدندرس یجهنت ینبه ایان در دانشجو یلیتحص

رابطه  یلیتحص یناسازگارانه با فرسودگ خواهیتمامیت

  .]9[ مثبت دارد

خواهی توان گفت که تمامیتدر تبیین این یافته می

گزیدن معیارهاي باال و غیر واقعی در ناسازگارانه شامل بر

امور تحصیلی، نگرانی بیش از هاي مختلف مانند زمینه

اندازه در مورد اشتباهات خود، تفاوت زیاد بین عملکرد و 

معیارهاي فردي، تردید وسواسی درباره اعمال شخصی و 

انگیزش براي اجتناب از پیامدهاي منفی به جاي انگیزش 

لذا با توجه  .]25[براي رسیدن به پیامدهاي مثبت است 

توان انتظار خواه، میمیتها در افراد تمابه این ویژگی

داشت که افراد با این ویژگی شخصیتی بیشتر در معرض 

چنین، در تبیین این فرسودگی تحصیلی قرار بگیرند. هم

خواه توان به عزت نفس پایین در افراد تمامیتیافته می

که افراد با  همچنین مشخص شده استاشاره کرد. 

ي برخوردارند خواهی ناسازگار، از عزت نفس کمترتمامیت

ها نشان دادند که افراد با جا که اغلب پژوهشاز آن .]26[

عزت نفس کمتر، بیشتر در معرض فرسودگی تحصیلی 

لذا شاید بتوان گفت که عزت نفس  ،]27[گیرند میقرار 

خواهی ناسازگارانه، زمینه بیشتري کم در افراد با تمامیت

نین، در چکند. همرا براي فرسودگی تحصیلی فراهم می

ها نشان جا که پژوهشدیگر شاید بتوان گفت از آن بیانی

احساس  خواهی باال معموالًدادند که افراد با تمامیت

کنترل کمتري بر رفتارهاي خود دارند و دائماً نگران 

برآورده کردن انتظارات سطح باالي تحمیل شده از طرف 

لذا ، ]10[باشند اجتماع و یا تنظیم شده از طرف خود می

این احساسِ کنترل کم ممکن است زمینه را براي 

هاي تحصیلی و در نتیجه فرسودگی تحصیلی شکست

  فراهم نماید.

توان  ،پژوهش حاضر نشان داد که جو عاطفی خانواده

بینی فرسودگی تحصیلی را دارد. بدین معنا که هر پیش

تر) باشد، تر و صمیمانهچه جو عاطفی خانواده باالتر (مثبت

ودگی تحصیلی کمتر است. این یافته با نتایج پژوهش فرس

Luo  28[و همکاران[ ،Kumar  و همکارش]همخوان  ]29

در نتایج پژوهش خود ارتباط منفی و  محققاناست. این 
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دار بین جو عاطفی مثبت و فرسودگی تحصیلی پیدا یمعن

توان گفت که نهاد خانواده در این یافته می بیانکردند. در 

ین جایگاه تعلیم و تربیت، شکل دهنده بسیاري از مقام اول

هاي فرزندان خواهد بود. نوع نگاه و ها و دیدگاهنگرش

ها با امر تحصیل و یا حتی ارزش نحوه برخورد خانواده

تواند اثرات متفاوتی بودن یا نبودن تحصیل در خانواده، می

مشخص شده است بر نگرش فرزندان به تحصیل بگذارد و 

ها در تحصیل متعادل مشارکت خانوادهکه سطوح 

ثري در سالمت روان دانش آموزان دارد مؤفرزندان، نقش 

توان گفت که در جو خانوادگی مبتنی بر حمایت . می]30[

و همدلی که فرزند بداند در مواردي که از عهده مسائل 

از سوي خانواده مورد قضاوت قرار  ،آیدتحصیلی بر نمی

هاي ذهنی و شخصیتی به ناتوانی گیرد و این امر رانمی

دهند، عوامل خطر مرتبط با فرسودگی وي نسبت نمی

  .]31[یابند تحصیلی کاهش می

توان گفت که تعامالت خانواده نقش چنین، میهم

کند. این تعامالت و روابط می ءدر شادمانی افراد ایفامیمه

ها و بین فردي بین والدین، والدین و فرزندان و همشیره

کند، وجود دارد. می فرد دیگري که در خانه زندگی هر

کارکرد سالم این الگوهاي تعاملی، سالمت روان افراد را 

که کارکرد خانواده  مشخص شده استدهد و افزایش می

توان می. لذا ]32[با شادمانی فرزندان در ارتباط است 

هاي با کارکرد مناسب، انتظار داشت که در خانواده

ن حل مشکالت و مسائل تحصیلی را با فرزندان توا

که این امر  ،رویکردهاي همکارانه و سازگارانه داشته باشند

  .]33[کند تا حدي از فرسودگی تحصیلی جلوگیري می

یر سن در معادله پژوهش حاضر نشان داد که متغ

بینی فرسودگی داري در پیشرگرسیون سهم معنی

و  دورانه تحصیلی نداشت. این یافته با نتایج مطالع

درصد  90که . با توجه به این]34[همکاران همخوان است 

 25تا  18ها در پژوهش حاضر بین نفر) آزمودنی 180(

رسد. این اي منطقی به نظر میسال بودند، چنین نتیجه

هاي بیشتر در زمینه فرسودگی امر نیاز به پژوهش

هاي سنی با پراکندگی بیشتر را تحصیلی در بین گروه

  لبد.طمی

ها که بر یافتههایی بود داراي محدودیتپژوهش حاضر 

تواند پیامدهاي کاربرد گذارد و میگیري آن اثر میو نتیجه

این مطالعه را محدود سازد. با توجه به مقطعی بودن طرح 

پژوهش، امکان تعیین روابط علّی بین فرسودگی تحصیلی 

حاضر چنین، پژوهش . همنبودبین آن میسر و عوامل پیش

بر روي دانشجویان دختر در دانشگاه علوم پزشکی 

پذیري نتایج به سایر شهرکرد انجام شده است که تعمیم

هاي کشور را با محدودیت مواجه دانشجویان از دانشگا

نماید. استفاده از سایر رویکردهاي پژوهشی (نظیر می

هاي سنجش جامع و بررسی هاي ترکیبی)، شیوهطرح

هم در فرسودگی تحصیلی پیشنهادهاي سایر متغیرهاي م

ها در مطالعات آینده این پژوهش براي رفع این محدودیت

چنین، انجام مطالعات آزمایشی در آینده با هدف است. هم

تدوین برنامه کاهش فرسودگی تحصیلی که در آن به 

خواهی و جو عاطفی خانواده توجه شده نقش تمامیت

  باشد، مفید است.

  گیرينتیجه

خواهی و جو ش حاضر نشان داد که تمامیتپژوه

بینی فرسودگی تحصیلی در عاطفی خانواده توان پیش

دانشجویان را دارد. با توجه به این نتایج، با به کارگیري 

خواهی و نیز ثر براي کاهش تمامیتؤمداخالت مناسب و م

تالش در جهت بهبود جو عاطفی خانواده هاي دانشجویان، 
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گیري از فرسودگی تحصیلی پیششاید بتوان تا حدي 

  کرد.

  دانیتشکر و قدر

کننده در پژوهش و نیز دانشجویان شرکتمیمقاله از تما مؤلف

دانشجوي مشاوره دانشگاه شهرکرد به میاز خانم فاطمه هاش

ها کمال تشکر نامهآوري پرسشدلیل همکاري در توزیع و جمع

   دارد.و قدردانی را 
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Predicting Academic Burnout in Female Medical Students of Shahrekord 

University of Medical Sciences Based on Perfectionism and Family 

Emotional Climate in 2016-2017 Academic Year  
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Background and Objectives: Academic burnout is a significant problem associated with poor academic 

performance. Although there has been increased attention on this issue, literature on the relationship between 

students’ perfectionism and family emotional climate and burnout is relatively limited. The main purpose of this 

study was to predict academic burnout in female medical students of Shahrekord University of Medical Sciences in 

2016-2017 academic year based on perfectionism and family emotional climate. 

Materials and Methods: This is a descriptive study. Research population consisted of female medical students of 

Shahrekord University of Medical Sciences, out of which 200 persons were selected by convenience sampling in 

2016-2017 academic year and evaluated using Schaufeli et al. Burnout Inventory, Besharat Perfectionism, and 

Hilburn-Cobb questionnaire of family emotional climate. Data were analyzed by descriptive statistics (mean 

±standard deviation), Pearson’s correlation coefficient as well as multiple linear regression. 

Results: Pearson’s correlation results showed a significant relationship between perfectionism and burnout 

(p<0.001, r=0.218), and family emotional climate and academic burnout (p<0.001, r=-0.289). The results of 

multiple linear regression analysis also showed that perfectionism (p=0.005, B=0.193) and family emotional climate 

(p=0.001, B=-0.403) are predictive of academic burnout and explain 14.2% of variation of the students’ academic 

burnout. 

Conclusion: Considering the obtained results, it seems necessary to pay attention to the role of perfectionism and 

family emotional climate variables in intervention initiatives to prevent or reduce academic burnout. 

Key words: Academic burnout, Perfectionism, Family emotional climate, Students, Shahrekord 
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