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Abstract 

Background & Objectives: Anxiety can effectively create and increase the inability to achieve goals. Anxious students encounter academic 

failure or even academic burnout. Academic burnout is a response to academic difficulties and results from a mismatch between educational 
resources and own and others' expectations for academic success. Factors affecting academic burnout include the quality of university life, 

academic resilience, and hope for employment. The quality of university life is a complex, dynamic, and multifaceted concept, indicating 

students' satisfaction from university life, with a significant impact on the quality of students' learning and the improvement of the university 
education system. Academic resilience is the rate of academic flexibility in the face of difficulties, stresses, and challenging situations that lead 

to academic achievement. Hope to employment means the rate of hope to get a job in the future and use appropriate strategies to achieve it. The 

anxiety rate is high in university students. Besides, anxiety in students leads to a decline in academic performance, and in the case of 
intensification and persistence, it causes academic burnout. Thus, this research aimed at providing a model of academic burnout based on the 

quality of university life, academic resilience, and hope to employment in anxious students. 

Methods: This was a cross-sectional and correlational study. The research population was all anxious students of the Islamic Azad University 
of Ahvaz Branch in the 2019-2020 academic year (N=~3800). Of them, 300 students were selected based on Cochran's formula as the sample 

by the convenience sampling method. Data collection tools included the questionnaires of academic burnout (Breso, Salanova & Schaufeli, 

2007), quality of university life (Sirgy, Lee, Grzeskowiak & Yu, 2010), academic resilience (Martin & Marsh, 2008), hope to employment 
(Qureshirad, 2008), and anxiety (Beck, Epstein, Brown & Steer, 1988). The obtained data were analyzed by Pearson correlation coefficient and 

structural equations modeling using path analysis in SPSS and LISREL at the significance level of 0.05. 

Results: The findings suggested that 46.7% and 53.3% of anxious students were male and female, respectively. Thus, 71.7% were aged 21-30 
years, 25% were aged 31-40 years, and 3.3% were aged 41-50 years. In addition, 43.3% were studying at the undergraduate level, 52.7% at the 

Master's level, and 4% at the PhD level. The Pearson correlation data revealed that the quality of university life (r=-0.41, p<0.001), academic 

resilience (r=-0.62, p<0.001), and hope to employment (r=-0.46, p<0.001) presented an inverse relationship with academic burnout; quality of 

university life with academic resilience (r=0.37, p<0.001) and hope to employment (r=0.59, p<0.001) and academic resilience with hope to 

employment (r=0.43, p<0.001) demonstrated a direct relationship. Also, the quality of university life (Beta=0.41, p<0.001) and academic 

resilience (Beta=0.34, p<0.001) positively impacted hope to employment, the quality of university life (Beta=-0.32, p<0.001), academic 
resilience (Beta=-0.45, p<0.001), and hope to employment (Beta=-0.36, p<0.001) negatively affected academic burnout and the quality of 

university life (Beta=-0.15, p<0.001) and academic resilience (Beta=-0.12, p<0.001) with the mediation of hope to employment had a negative 

effect on academic burnout. Based on the index of root mean square error of approximation (RMSEA=0.02), the model of academic burnout 
based on quality of university life, academic resilience, and hope to employment in anxious students had a good fit. 

Conclusion: Based on the current study findings, to reduce the academic burnout of anxious students, it is necessary to design programs to 

improve the quality of university life, academic resilience, and hope for employment. 

Keywords: Academic Burnout, Quality of University Life, Academic resilience, Hope to employment, Anxious, Students. 
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  .1۷۸(:11)؛ ۴۰۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰۰ ذرآ برخط انتشار   

آوری تحصیلی و امید به مدل فرسودگی تحصیلی براساس کیفیت زندگی دانشگاهی، تاب ارائٔه
 اشتغال در دانشجویان مضطرب

 ۲بزرگی، *زهرا دشت1افالکزیبا گل

 سندگانینو حاتیتوض

 ؛شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایرانبالینی، گروه روانشناسی ارشد روان. دانشجوی کارشناسی1
 .شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران. استادیار، گروه روان۲

 yahoo.com2000zahradb@مسئول:  نویسندٔه *رایانامٔه

 1۳۹۹ آبان ۵تاریخ پذیرش: ؛ 1۳۹۹شهریور  ۲۷تاریخ دریافت: 

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

ثری در ایجاد و افزایش ناتوانی در تحقق اهداف داشته باشد و دانشجویان مضطرب دچار افت تحصیلی یا حتی فرسودگی تحصیلی ؤتواند نقش ماضطراب می زمینه و هدف:
 به اشتغال در دانشجویان مضطرب بود.آوری تحصیلی و امید مدل فرسودگی تحصیلی براساس کیفیت زندگی دانشگاهی، تاب درنتیجه، هدف این پژوهش ارائٔه ؛شوندمی

تشکیل  1۳۹۸-۹۹دانشجویان مضطرب دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز در سال تحصیلی  یتمامرا پژوهش  حاضر مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعٔه مطالعٔه بررسی:روش
فرسودگی تحصیلی )بریسو و های نامهها شامل پرسشعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری دادهگیری دردسترس بهدانشجو با روش نمونه سیصدها از میان آن دادند.

( و اضطراب 1۳۸۷د، را (، امید به اشتغال )قریشی۲۰۰۸آوری تحصیلی )مارتین و مارش، (، تاب۲۰1۰(، کیفیت زندگی دانشگاهی )سیرجی و همکاران، ۲۰۰۷همکاران، 
 تحلیل شدند. ۰٫۰۵تر از داری کوچکادر سطح معن ۸٫۸نسخٔه  LISRELو  ۲1نسخٔه  SPSSافزارهای ها با روش تحلیل مسیر در نرمداده ( بود.1۹۸۸)بک و همکاران، 

( بر امید به اشتغال اثر مثبت، کیفیت زندگی p ،۰٫۳۴=Beta<۰٫۰۰1)آوری تحصیلی ( و تابp ،۰٫۴1=Beta<۰٫۰۰1کیفیت زندگی دانشگاهی ) ،ها نشان دادیافته ها:یافته
( بر فرسودگی تحصیلی اثر منفی و p ،۰٫۳۶-=Beta<۰٫۰۰1( و امید به اشتغال )p ،۰٫۴۵-=Beta<۰٫۰۰1آوری تحصیلی )(، تابp ،۰٫۳۲-=Beta<۰٫۰۰1دانشگاهی )

د. رن( با میانجی امید به اشتغال بر فرسودگی تحصیلی اثر منفی داp ،۰٫1۲-=Beta<۰٫۰۰1یلی )آوری تحص( و تابp ،۰٫1۵-=Beta<۰٫۰۰1کیفیت زندگی دانشگاهی )
آوری تحصیلی و امید به اشتغال در مدل فرسودگی تحصیلی براساس کیفیت زندگی دانشگاهی، تاب( RMSEA=۰٫۰۲میانگین مربعات خطای برآورد ) براساس شاخص ریشٔه
 .بودبرازش مناسبی دارای دانشجویان مضطرب 

آوری هایی برای بهبود کیفیت زندگی دانشگاهی، تاببرای کاهش فرسودگی تحصیلی دانشجویان مضطرب طراحی برنامه ،توان گفتهای این پژوهش میبراساس یافته گیری:نتیجه
 .استتحصیلی و امید به اشتغال ضروری 

 آوری تحصیلی، امید به اشتغال، دانشجویان مضطرب.تاب فرسودگی تحصیلی، کیفیت زندگی دانشگاهی، ها:کلیدواژه
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 مقدمه ۱
نوعی  ،شناختیروانشایع بسیار های از اختاللیکی عنوان اضطراب به

احساس ترس و ناراحتی بدون دلیل و واکنش دربرابر خطرهای 
گاه و کنترل است که باعث ناتوانی  نشدنینامعلوم، درونی، مبهم، ناخودآ

ایران  (. میزان شیوع اضطراب در جامعٔه1شود )در تحقق اهداف می
 درصد از دانشجویان مبتال به اضطراب متوسط۳۵و بیش از است  زیاد

(. ۲تر از گزارش دیگر کشورها است )یشاین میزان ب .و شدید هستند
اضطراب نقش مهمی در فرسودگی تحصیلی دارد و این سازه به 

تقاضاها و الزامات تحصیلی )خستگی(،  دلیلاحساس خستگی به
به تکالیف درسی  نداشتنداشتن حس منفی و بدبینانه و عالقه

در انجام  ضعیفیا کارآمدی  ننداشتعالقگی( و احساس شایستگی)بی
(. درواقع فرسودگی ۳( اشاره دارد )نبودنتکالیف تحصیلی )کارآمد
ناهمخوانی میان منابع  های تحصیلی و نتیجٔهتحصیلی پاسخ به دشواری

 (.۴آموزشی و انتظارهای خود و دیگران برای موفقیت تحصیلی است )
نشگاهی است ثر بر فرسودگی تحصیلی، کیفیت زندگی داؤاز عوامل م

(. کیفیت زندگی دانشگاهی مفهومی پیچیده، پویا و چندوجهی ۵)
ثیر أکه ت استمعنای میزان رضایت دانشجویان از زندگی دانشگاهی به

زیادی بر کیفیت یادگیری دانشجویان و ارتقای نظام آموزشی دانشگاه 
(. کیفیت زندگی دانشگاهی مطلوب باعث افزایش انگیزش ۶دارد )

شود و موفقیت در تحصیل را ارتقا یری و تحصیل میبرای یادگ
ثر بر فرسودگی تحصیلی، ؤ(. یکی دیگر از عوامل م۵بخشد )می

آوری تحصیلی میزان (. تاب۷آوری تحصیلی است )تاب
ها و شرایط پذیری تحصیلی دربرابر مشکالت، استرسانعطاف
شود دستیابی به موفقیت تحصیلی می موجبانگیز است که چالش

بیشتری برای مطالعه و  آوری تحصیلی انگیزٔه(. افراد دارای تاب۸)
دهند، ، در دوران تحصیل تالش بیشتری از خود نشان میرندیادگیری دا

پردازند، احساس ها میجای فرار از مشکالت تحصیلی به مقابله با آنبه
های بیشتری دست در یادگیری دارند و به موفقیت بیشتریکارآمدی 

تواند بین کیفیت زندگی دانشگاهی (. یکی از عواملی که می۷ند )یابمی
آوری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان نقش میانجی داشته و تاب

اشتغال دانشجویان یکی از مسائلی است  .باشد، امید به اشتغال است
سازد گذاران را به خود مشغول میکه همواره ذهن دانشجویان و سیاست

معنای میزان (. این سازه به۵) رودشمار میبهزا ترسو همواره عاملی اس
امیدواری یا توانایی ذهنی برای رسیدن به شغل در آینده و استفاده از 

 (.۹) استتحقق آن  منظوربهراهکارهای مناسب 
آوری روابط کیفیت زندگی دانشگاهی، تاب های اندکی دربارٔهپژوهش

برای  ؛تحصیلی، امید به اشتغال و فرسودگی تحصیلی انجام شده است
منفی و معنادار  از رابطٔهمثال نتایج پژوهش اوضاعی و همکاران حاکی

آوری تحصیلی و کیفیت زندگی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی تاب
کاران ضمن پژوهشی به االسالمی و هم(. شیخ1۰آموزان بود )دانش

این نتیجه رسیدند که کیفیت زندگی دانشگاهی و امید به اشتغال با 
(. در پژوهشی ۵) استمنفی و معنادار  رابطٔهدارای فرسودگی تحصیلی 
ثیر أدانشجویان ت کیفیت دانشگاه بر استخدام اولیٔه ،دیگر یو گزارش کرد

 ،مکاران نشان دادنتایج پژوهش عجم اکرامی و ه (.11) رددا یمعنادار
دارای امید به کار و اشتغال و انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی 

(. بیانی و همکاران ضمن پژوهشی 1۲) استمعکوس و معنادار  رابطٔه
ثیر منفی و معنادار أامید به اشتغال بر فرسودگی تحصیلی ت دریافتند،

ند که پژوهشی به این نتیجه رسید در(. نعمتی و همکاران 1۳) رددا
 استمثبت و معنادار  رابطٔهدارای آوری تحصیلی و امیدواری تاب

منفی و  از رابطٔه(. نتایج پژوهش طاهری خرامه و همکاران حاکی1۴)
آوری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان بود معنادار تاب

آوری تحصیلی با تاب مشخص شد،ایو و همکاران  پژوهشدر  (.1۵)
 (.1۶) ردمنفی و معنادار دا رابطٔه فرسودگی تحصیلی

افت عملکرد تحصیلی و در صورت  سبباضطراب در دانشجویان 
پس باید ابتدا  ؛شودتشدید و تداوم آن باعث فرسودگی تحصیلی می

ثر بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان مضطرب را شناخت و ؤعوامل م
 نانبرای کاهش فرسودگی شغلی آ یهایها برنامهسپس براساس آن

کیفیت زندگی  هایی به بررسی رابطٔهطراحی و اجرا کرد. پژوهش
آوری تحصیلی، امید به اشتغال و فرسودگی تحصیلی دانشگاهی، تاب

و یکی از خألهای  بودهها بسیار اندک این پژوهش ه است؛ اماپرداخت
ها است. باتوجه به روابط علت و معلولی بین آن نشدنپژوهشی بررسی

و  شدیدده و اینکه آمار دانشجویان مبتال به اضطراب شمطالب مطرح
ثری ؤویژه دانشجویان مضطرب نقش مامید به اشتغال در دانشجویان به

 هدف پژوهشدر عملکرد تحصیلی و متغیرهای مرتبط با آن دارد، 
مدل فرسودگی تحصیلی براساس کیفیت زندگی دانشگاهی،  ارائٔه حاضر

 غال در دانشجویان مضطرب بود.آوری تحصیلی و امید به اشتتاب

 بررسیروش 2
 یتمام را پژوهش حاضر مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعٔه مطالعٔه

دانشجویان مضطرب دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز در سال 
از میان  تشکیل دادند. نفر ۳۸۰۰به تعداد حدود  1۳۹۸-۹۹تحصیلی 

گیری دردسترس انتخاب شدند. دانشجو با روش نمونه سیصدها آن
نفر  دویستهای معادالت ساختاری حداقل حجم نمونه در پژوهش

( که برای دستیابی به توان آماری کافی و باتوجه به شیوع 1۷است )
( ۲درصدی اضطراب متوسط و شدید در دانشجویان ایران )۳۵بیش از 

ب شدند. برای انجام این پژوهش عنوان نمونه انتخانفر به سیصدتعداد 
پس از هماهنگی با مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز از میان 

های شده توسط اساتید رشتهدانشجویان مشکوک به اضطراب معرفی
اضطراب بک  نامٔهشناسی و علوم تربیتی خواسته شد تا به پرسشروان

 در نظر گرفتهنمونه  عنوانبه ۲۵تا۸ پاسخ دهند و در صورت کسب نمرٔه
نفر  سیصدشده تعداد دانشجوی معرفی ۴۷۸که از میان طوریشدند؛ به

ماندن رعایت نکات اخالقی ازجمله محرمانهبیان واجد شرایط بودند. 
کنندگان، اهمیت و اطالعات شخصی، رازداری و حفظ حریم شرکت

ا و از آنان خواسته شد ت صورت گرفتها ضرورت پژوهش برای نمونه
های فرسودگی تحصیلی، کیفیت زندگی دانشگاهی، نامهبا دقت پرسش

ها با کمک داده ند.کنآوری تحصیلی و امید به اشتغال را تکمیل تاب
 آوری شد.فرم اطالعات دموگرافیک و ابزارهای زیر جمع

نامه (: این پرسش1۹۸۸ ،اضطراب بک )بک و همکاران نامٔهپرسش -
ای لیکرت از ها براساس مقیاس چهاردرجهگویه .گویه است ۲1دارای 

 همٔه نامه با جمع نمرٔهپرسش و نمرٔهشود میگذاری صفر تا سه نمره
 نمرٔه قرار دارد. ۶۳ صفر تا نمرات بین لذا دامنٔه ؛آیددست میهها بگویه
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۳ 

صفر  نمرات . در این ابزار دامنٔهاستتر یشاضطراب ب دهندٔهبیشتر نشان
اضطراب  ۲۵تا1۶اضطراب خفیف،  1۵تا۸اضطراب،  نداشتن ۷ تا

دهد. بک و همکاران اضطراب شدید را نشان می ۶۳تا۲۶متوسط و 
و با روش بازآزمایی  ۰٫۹۳نامه را با روش آلفای کرونباخ پایایی پرسش

(. رفیعی و سیفی پایایی 1۸گزارش کردند ) ۰٫۷۵ای هفتهیک
 (.۲) دست آوردندبه ۰٫۹۰۲نامه را با روش آلفای کرونباخ پرسش

(: این ۲۰۰۷ ،فرسودگی تحصیلی )بریسو و همکاران نامٔهپرسش -
ای درجهها براساس مقیاس پنجگویه .گویه است پانزدهنامه دارای پرسش

 نامه با جمع نمرٔهپرسش و نمرٔه شودمی گذاریلیکرت از یک تا پنج نمره
 قرار دارد. ۷۵تا1۵بین نمرات  لذا دامنٔه ؛آیددست میهها بگویه همٔه
. بریسو و استتر یشفرسودگی تحصیلی ب دهندٔهبیشتر نشان نمرٔه

یید و پایایی آن أنامه را با روش تحلیل عاملی تهمکاران روایی پرسش
االسالمی و (. شیخ1۹گزارش کردند ) ۰٫۸۵را با روش آلفای کرونباخ 

دست به ۰٫۸1نامه را با روش آلفای کرونباخ همکاران پایایی پرسش
 (.۵) آوردند

(: ۲۰1۰ ،کیفیت زندگی دانشگاهی )سیرجی و همکاران نامٔهپرسش -
ها براساس مقیاس گویه .گویه است ۲۳نامه دارای این پرسش

نامه پرسش و نمرٔهشود میگذاری ای لیکرت از یک تا پنج نمرهدرجهپنج
 11۵تا۲۳نمرات بین  لذا دامنٔه ؛آیددست میهها بگویه همٔه با جمع نمرٔه

تر کیفیت زندگی دانشگاهی مطلوب دهندٔهبیشتر نشان نمرٔه قرار دارد.
نامه را با روش تحلیل عاملی . سیرجی و همکاران روایی پرسشاست

(. ۶گزارش کردند ) ۰٫۹۳یید و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ أت
نامه را با روش آلفای کرونباخ ن پایایی پرسشاالسالمی و همکاراشیخ

 (.۵) دست آوردندبه ۰٫۸۴
نامه (: این پرسش۲۰۰۴آوری تحصیلی ساموئلز )تاب نامٔهپرسش -

ای لیکرت از درجهها براساس مقیاس پنجگویه .گویه است چهلدارای 
 همٔه نامه با جمع نمرٔهپرسش و نمرٔهشود میگذاری یک تا پنج نمره

 نمرٔه قرار دارد. ۲۰۰تا۴۰نمرات بین  آید، لذا دامنٔهدست میهها بگویه
. ساموئلز پایایی استتر زیادآوری تحصیلی تاب دهندٔهبیشتر نشان

 نامه در دامنٔهها با کل پرسشنامه را ازطریق همبستگی گویهپرسش
و پایایی آن را  بود از روایی مناسبکه حاکی کرد گزارش ۰٫۸۹تا۰٫۵۷

(. اوضاعی و همکاران ۷) دست آوردندبه ۰٫۹1با روش آلفای کرونباخ 
 (.1۰گزارش کردند ) ۰٫۸۲نامه را با روش آلفای کرونباخ پایایی پرسش

نامه (: این پرسش1۳۸۷ ،راد امید به اشتغال )قریشی نامٔهپرسش -
ای لیکرت از درجهها براساس مقیاس پنجگویه .گویه است بیستدارای 
 همٔه نامه با جمع نمرٔهپرسش و نمرٔهشود میگذاری ا پنج نمرهیک ت
 نمرٔه قرار دارد. 1۰۰تا۲۰نمرات بین  لذا دامنٔه ؛آیددست میهها بگویه

راد روایی  . قریشیاستر بیشتامید به اشتغال  دهندٔهبیشتر نشان
یید و پایایی آن را با روش أنامه را با نظر متخصصان تمحتوایی پرسش
بنابراین، مدل مفهومی  ؛(۲۰گزارش کرد ) ۰٫۸۳آلفای کرونباخ 

 ارائه شد. 1پژوهش در شکل 

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 این پژوهش دارای کد اخالق با شمارٔه
IR.IAU.Ahvaz.REC.1398.134 اخالق پزشکی دانشگاه  از کمیتٔه

ها در دو بخش . در این پژوهش تحلیل دادهبودآزاد اسالمی واحد اهواز 
های . در سطح توصیفی از روشصورت گرفتتوصیفی و استنباطی 

تعداد، درصد، میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی برای 
ز ا ،بودناسمیرنف برای نرمالها از آزمون کولموگروففرضپیش

ضرایب همبستگی پیرسون برای بررسی همبستگی بین متغیرها، از 
استراپ برای روش بوتاز  و های آماریتحلیل مسیر برای آزمون فرض

های برازش مدل شاخص استفاده شد؛ همچنیناثرهای غیرمستقیم 
با حد پذیرش  (df/2χ)آزادی  شامل شاخص مجذور کای به درجٔه

( با RMSEAمیانگین مربعات خطای برآورد ) ، شاخص ریشٔه۳تا1
(، GFIو چهار شاخص نکویی برازش ) ۰٫۰۵حد پذیرش کمتر از 

(، شاخص برازش تطبیقی AGFIشده )شاخص نکویی برازش اصالح
(CFI( و شاخص برازش هنجارشده )NFI با حد پذیرش بیشتر از )

ذکر  (. الزم به1۷) کار رفتبهبرای بررسی نکویی برازش مدل  ۰٫۹۵

نسخٔه  LISRELو  ۲1نسخٔه  SPSSافزارهای ها در نرماست که داده
 تحلیل شدند. ۰٫۰۵داری برابر با ادر سطح معن ۸٫۸

 هایافته ۳
دانشجوی مضطرب حضور داشتند که اطالعات  سیصددر این پژوهش 
 .ه استارائه شد 1ها در جدول دموگرافیک آن

نفر معادل  1۶۰زن )بیشتر دانشجویان مضطرب  1طبق نتایج جدول 
نفر معادل  ۲1۵سال ) ۳۰تا۲1دارای گروه سنی  ،درصد(۵۳٫۳۳
ارشد درصد( و مشغول به تحصیل در مقطع تحصیلی کارشناسی۷1٫۶۷

بودن نرمال درصد( بودند. بررسی مفروضٔه۵۲٫۶۷نفر معادل  1۵۸)
داری ادلیل مقدار معناسمیرنف بهها براساس آزمون کولموگروفداده

رد نشد. میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی  ۰٫۰۵ز تر ایشب
آوری تحصیلی، امید به اشتغال پیرسون کیفیت زندگی دانشگاهی، تاب

مشاهده  ۲و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان مضطرب در جدول 
.شودمی
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۴ 

 . اطالعات دموگرافیک دانشجویان مضطرب1جدول 
 درصد تعداد ابعاد متغیرها
 ۴۶٫۷ 1۴۰ مرد جنسیت

 ۵۳٫۳ 1۶۰ زن 
 ۷1٫۷ ۲1۵ سال ۳۰تا۲1 گروه سنی

 ۲۵٫۰ ۷۵ سال ۴۰تا۳1 
 ۳٫۳ 1۰ سال ۵۰تا۴1 

 ۴۳٫۳ 1۳۰ کارشناسی مقطع تحصیلی
 ۵۲٫۷ 1۵۸ ارشدکارشناسی 
 ۴ 1۲ دکتری تخصصی 

 . میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای پژوهش در دانشجویان مضطرب۲جدول 
 ۴ ۳ ۲ 1 انحراف معیار میانگین متغیرها

    1 1۴٫۹۲ ۷۴٫۴۲ . کیفیت زندگی دانشگاهی1
   1 ۳۷٫۰** 1۵٫۲۶ 1۴1٫۷1 آوری تحصیلی. تاب۲

  1 ۴۳٫۰** ۵۹٫۰** ۳۹٫1۲ ۷۰٫1۷ . امید به اشتغال۳
 1 -۴۶٫۰** -۶۲٫۰** -۴1٫۰** 1٫۹۶ ۲۴٫۷۵ . فرسودگی تحصیلی۴

۰۵٫۰>p** 

-p ،۰٫۴1<۰٫۰۰1کیفیت زندگی دانشگاهی ) ۲طبق نتایج جدول 
=rتاب ،)( ۰٫۰۰1آوری تحصیلی>p ،۰٫۶۲-=r و امید به اشتغال )
(۰٫۰۰1>p ،۰٫۴۶-=rبا فرسودگی تحصیلی رابطٔه )  معکوس، کیفیت

( و امید p ،۰٫۳۷=r<۰٫۰۰1آوری تحصیلی )زندگی دانشگاهی با تاب
آوری تحصیلی با امید به ( و تابp ،۰٫۵۹=r<۰٫۰۰1شتغال )به ا

 شدٔه. مدل برازشندمستقیم داشت ( رابطٔهp ،۰٫۴۳=r<۰٫۰۰1اشتغال )
آوری فرسودگی تحصیلی براساس کیفیت زندگی دانشگاهی و تاب

همراه ضرایب استاندارد مسیرها تحصیلی با میانجی امید به اشتغال به
و نتایج تاثیرهای مستقیم و  ۲در دانشجویان مضطرب در شکل 

 .ه استشد آورده ۳غیرمستقیم مدل پژوهش در جدول 

 . مدل برازش شده پژوهش به همراه ضرایب استاندارد مسیرها در دانشجویان مضطرب۲شکل 

 مستقیم و غیرمستقیم پژوهش در دانشجویان مضطربثیرهای أنتایج ت .۳جدول 

 ثیرهای مستقیم و غیرمستقیمأت
ضرایب 

 غیراستاندارد
خطای معیار 

 برآورد
ضرایب 
 استاندارد

 t آمارٔه
مقدار 
 احتمال

 <۰٫۰۰1 ۸٫۳۶ ۰٫۴1 ۰٫۲۸ ۲٫۳۴ ثیر مستقیم کیفیت زندگی دانشگاهی بر امید به اشتغالأت
 <۰٫۰۰1 -۶٫۵۴ -۰٫۳۲ ۰٫۳۸ -۲٫۴۸ دانشگاهی بر فرسودگی تحصیلیثیر مستقیم کیفیت زندگی أت

 <۰٫۰۰1 ۷٫1۲ ۰٫۳۴ ۰٫۲1 1٫۴۹ آوری تحصیلی بر امید به اشتغالثیر مستقیم تابأت
 <۰٫۰۰1 -۹٫۷1 -۰٫۴۵ ۰٫۳۵ ۳٫۴۰ آوری تحصیلی بر فرسودگی تحصیلیثیر مستقیم تابأت

 <۰٫۰۰1 -۷٫۸۳ -۰٫۳۶ ۰٫۵۶ ۴٫۳۸ ثیر مستقیم امید به اشتغال بر فرسودگی تحصیلیأت
ثیر غیرمستقیم کیفیت زندگی دانشگاهی با میانجی امید به اشتغال بر أت

 فرسودگی تحصیلی
۲٫۷۳ ۰٫۲۳ ۰٫1۵- 11٫۸۹- ۰٫۰۰1> 

آوری تحصیلی با میانجی امید به اشتغال بر ثیر غیرمستقیم تابأت
 فرسودگی تحصیلی

۲٫۴۸ ۰٫۲۴ ۰٫1۲- 1۰٫۳۴- ۰٫۰۰1> 

( بر p ،۰٫۳۴=Beta<۰٫۰۰1آوری تحصیلی )( و تابp ،۰٫۴1=Beta<۰٫۰۰1کیفیت زندگی دانشگاهی ) ۳و جدول  ۲طبق نتایج شکل 
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۵ 

، p<۰٫۰۰1امید به اشتغال اثر مثبت، کیفیت زندگی دانشگاهی )
۰٫۳۲-=Betaتاب ،)( ۰٫۰۰1آوری تحصیلی>p ،۰٫۴۵-=Beta و )

( بر فرسودگی تحصیلی اثر p ،۰٫۳۶-=Beta<۰٫۰۰1اشتغال )امید به 
 .دست آمدهاستراپ بمنفی داشتند. اثرهای غیرمستقیم با روش بوت

( و p ،۰٫1۵-=Beta<۰٫۰۰1براساس آن کیفیت زندگی دانشگاهی )

( با میانجی امید به p ،۰٫1۲-=Beta<۰٫۰۰1آوری تحصیلی )تاب
ند. نتایج بودمنفی یر دارای تأثاشتغال بر فرسودگی تحصیلی 

پژوهش در دانشجویان مضطرب  شدٔههای نکویی مدل برازششاخص
 .شودمشاهده می ۴در جدول 

 مدل پژوهش در دانشجویان مضطرب شدٔههای نکویی برازش. شاخص۴جدول 
 df2χ RMSEA GFI AGFI CFI NFI/ هاشاخص

 ۰٫۹۹ ۰٫۹۹ ۰٫۹۷ ۰٫۹۸ ۰٫۰۲ 1٫۹۳ آماره

دلیل مقادیر شاخص مجذور شده بهمدل برازش ۴طبق نتایج جدول 
میانگین مربعات خطای  ، شاخص ریشٔه(df/2χ)آزادی  کای به درجٔه

(، شاخص نکویی GFI(، شاخص نکویی برازش )RMSEAبرآورد )
( و CFI(، شاخص برازش تطبیقی )AGFIشده )برازش اصالح

 .بود( دارای برازشی مناسبی NFIشاخص برازش هنجارشده )

 بحث 4
مدل فرسودگی تحصیلی براساس کیفیت زندگی  هدف این پژوهش ارائٔه

آوری تحصیلی و امید به اشتغال در دانشجویان دانشگاهی، تاب
 مضطرب بود.

کیفیت زندگی دانشگاهی بر امید به  ،نشان داد ی پژوهش حاضرهایافته
اشتغال دانشجویان مضطرب اثر مستقیم و مثبت و بر فرسودگی 

پس، کیفیت زندگی دانشگاهی  رد؛تحصیلی آنان اثر مستقیم و منفی دا
. این یافته در استعلت و امید به اشتغال و فرسودگی تحصیلی معلول 

پژوهش یو  غال با یافتٔهاثر کیفیت زندگی دانشگاهی بر امید به اشت زمینٔه
اثر کیفیت زندگی دانشگاهی بر فرسودگی تحصیلی با  ( و در زمینٔه11)

( و اوضاعی و ۵االسالمی و همکاران )های شیخپژوهش نتایج
کیفیت  ،توان گفتها می. در تبیین این یافتهست( همسو1۰همکاران )

 های بهترای پیچیده، اما از معیارها و مالکزندگی دانشگاهی مقوله
های آمیز با چالشگیری توان فرد برای سازگاری موفقیتاندازه منظوربه

. دانشجویان دارای کیفیت زندگی استموجود در زندگی دانشگاهی 
عملکرد تحصیلی بهتر و ادراک استرس و  تر،مطلوبدانشگاهی 

درمقابل وجود کیفیت زندگی دانشگاهی  ؛ندداراضطراب کمتری 
را افزایش های دوران دانشجویی و اضطرابها استرسضعیف، 

 شودمیافت عملکرد تحصیلی و حتی ترک تحصیل  منجربه و دهدمی
ثیر زیادی در یادگیری و افزایش دانش أ(. کیفیت زندگی دانشگاهی ت۵)

ثری ؤتواند نقش مهای تحصیلی دانشجویان دارد و میعلمی و موفقیت
د. کیفیت زندگی دانشگاهی های شغلی در آینده داشته باشدر موفقیت

ابعاد متعددی نظیر آموزشی، جسمی، دارای با تمرکز بر زندگی تحصیلی 
روانی، رفتاری، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی، رفاهی، تفریحی، 

و افزایش آن باعث ارتقای کیفیت نظام  استنگری اقتصادی و آینده
درنتیجه، کیفیت زندگی دانشگاهی  ؛(11شود )آموزش عالی می

های تحصیلی و دستیابی به تواند ازطریق بهبود عملکرد و موفقیتمی
علمی باعث افزایش امید به اشتغال و ازطریق افت  عالیسطوح 
کاهش فرسودگی تحصیلی  سببهای تحصیلی ها و اضطراباسترس

 شود.

بر امید آوری تحصیلی تاب ،نشان داد ی پژوهش حاضرهاهمچنین یافته
مضطرب اثر مستقیم و مثبت و بر فرسودگی  به اشتغال دانشجویان

آوری تحصیلی علت پس، تاب رد؛تحصیلی آنان اثر مستقیم و منفی دا
 . این یافته در زمینٔهاستو امید به اشتغال و فرسودگی تحصیلی معلول 

پژوهش نعمتی و  بر امید به اشتغال با یافتٔهآوری تحصیلی تاباثر 
بر فرسودگی آوری تحصیلی تاباثر  ( و در زمینٔه1۴همکاران )

طاهری (، 1۰های اوضاعی و همکاران )پژوهش تحصیلی با یافتٔه
. در تبیین ستهمسو( 1۶ایو و همکاران )و ( 1۵خرامه و همکاران )

در مواجهه  یشترآوری بدانشجویان دارای تاب ،توان گفتها میاین یافته
سایر  مقایسه بادرهای زندگی روزانه های تحصیلی و استرسبا استرس

شوند و کیفیت زندگی و سالمت دانشجویان کمتر دچار افسردگی می
آوری تحصیلی دلیل سطح تابری خواهند داشت. از سوی دیگر بههتب

کنند و جو مناسب میزان حمایت اجتماعی بیشتری دریافت می
از دانشگاهی را مثبت ارزیابی کرده و درمقابل سایر عوارض ناشی

در  زیادآوری (. تاب1۵تر هستند )صیلی مقاومهای تحاسترس
تواند دیدگاه کند و میقوی شناختی عمل می یدانشجویان مانند فیلتر

و منجربه سازگاری و واکنش مناسب کند حوادث تعدیل  افراد را دربارٔه
 نآحائز اهمیت دیگر  انگیز شود. نکتٔهزا و چالشبه رویدادهای استرس

کننده دانشجویان را دربرابر عاملی محافظت که این سازه ماننداست 
و تالش آنان را کند میهای محیط آموزشی مقاوم مشکالت و چالش

درنتیجه،  ؛(1۴بخشد )برای داشتن آینده و شغلی مناسب بهبود می
ثری ؤتواند نقش مآوری تحصیلی میشده تاببراساس مفاهیم مطرح

 تحصیلی داشته باشد.در افزایش امید به اشتغال و کاهش فرسودگی 
امید به اشتغال بر فرسودگی  ،نشان دادپژوهش حاضر دیگر   ٔیافته

پس، امید به  رد؛تحصیلی دانشجویان مضطرب اثر مستقیم و منفی دا
 نتایج. این یافته با استاشتغال علت و فرسودگی تحصیلی معلول 

(، عجم اکرامی و همکاران ۵االسالمی و همکاران )های شیخپژوهش
ها . در تبیین این یافتهست( همسو1۳( و بیانی و همکاران )1۲)

، فرسودگی تحصیلی زیادامید به کار و اشتغال  ،توان گفتمی
و داشتن امید به اشتغال به کارکرد بهتر در  کندکم میدانشجویان را 

آنان را  انجامد و عالقه و انگیزٔهانشجویان میهای آموزشی دفعالیت
کافی  احتمال بیشتری به اندازٔهبه یچنین دانشجویان .دهدافزایش می

خود باعث افزایش رضایت  نوبٔهکنند و این توجه و تالش بهتالش می
 ،(. امید1۲شود )تحصیلی و کاهش فرسودگی شغلی می از رشتٔه

 ؛های تاریک زندگی پدیدار شودحظهمنفعل نیست که تنها در ل یهیجان
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صورت فعال برای آن به وسیلٔهبلکه فرایندی شناختی است که افراد به
برای این منظور  .کنندهای خود تالش مییافتن به هدفدست

خود را در مسیر دستیابی به  و انگیزٔه برندکار میبه یراهکارهای مناسب
ه اشتغال نیز ازطریق افزایش امید ب .دهندو ارتقا میکرده اهداف حفظ 

دستیابی  تالش، استفاده از راهکارهای مناسب و حفظ و ارتقای انگیزٔه
تحصیلی و کاهش استرس و فرسودگی  به اهداف باعث افزایش انگیزٔه

 (.1۳شود )تحصیلی می
آوری تحصیلی با میانجی عالوه بر آن، کیفیت زندگی دانشگاهی و تاب

ی تحصیلی دانشجویان مضطرب اثر امید به اشتغال بر فرسودگ
اما در  ؛غیرمستقیم و منفی داشت. پژوهشی در این زمینه یافت نشد

ثیر کیفیت زندگی دانشگاهی و أتوان گفت که تها میتبیین این یافته
های مزمکانی آوری تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی با واسطٔهتاب

تر شناختی مهای مهمزاز مکانی .گیردشناختی و انگیزشی صورت می
ریزی، خودگردانی کارآمدی، خودرهبری، برنامه توان به باور دربارٔهمی

بینی، توان به خوشتر انگیزشی میهای مهممزو غیره و از مکانی
اندیشی، امید و غیره اشاره کرد. امید و امید به اشتغال شادمانی، مثبت

معنای میزان امیدواری یا توانایی ذهنی و فکری برای رسیدن به شغل به
 ؛(۹) استتحقق آن  منظوربهدر آینده و استفاده از راهکارهای مناسب 

درنتیجه،  ؛دارای ابعاد انگیزشی است نیزدارای ابعاد شناختی و  پس
آوری کیفیت زندگی دانشگاهی و تابتواند بین امید به اشتغال می

نقش میانجی داشته باشد و این سازه با فرسودگی تحصیلی تحصیلی 
آوری تحصیلی با کیفیت زندگی دانشگاهی و تابمیانجی مناسبی بین 

کیفیت بنابراین،  ؛بود فرسودگی تحصیلی در دانشجویان مضطرب
آوری تحصیلی با میانجی امید به اشتغال باعث زندگی دانشگاهی و تاب

 شود.می کاهش فرسودگی تحصیلی
تر پژوهش حاضر شامل استفاده از روش های مهممحدودیت

گیری دردسترس، استفاده از ابزارهای خودگزارشی و محدودشدن نمونه
جامعه به دانشجویان مضطرب دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز بود. 

گیری تصادفی، های نمونهها استفاده از روشبراساس محدودیت
ها و انجام پژوهش آوری دادهفته برای جمعساختاریا استفاده از مصاحبٔه

تفکیک جنسیت ها یا حتی دانشجویان بهبر دانشجویان سایر دانشگاه
 شود.پیشنهاد می

 گیرینتیجه ۵
مدل فرسودگی تحصیلی براساس کیفیت زندگی نتایج نشان داد که 

آوری تحصیلی و امید به اشتغال در دانشجویان دانشگاهی، تاب
ریزی برای کاهش بنابراین، برنامه رد؛سبی دابرازش منامضطرب 

فرسودگی تحصیلی دانشجویان مضطرب ازطریق طراحی و اجرای 
آوری تحصیلی و هایی برای بهبود کیفیت زندگی دانشگاهی، تاببرنامه

 امید به اشتغال ضروری است.

 تشکر و قدردانی 6
حاضر از مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمی  وسیله نویسندگان مقالٔهبدین

کننده در پژوهش تشکر و قدردانی واحد اهواز و دانشجویان شرکت
 کنند.می

 هابیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتاخالقی و رضایت تأییدیٔه

شناسی بالینی روان ارشد رشتٔهکارشناسی نامٔهاین مقاله حاصل پایان
اخالق پزشکی  ا کد اخالق از کمیتٔهدانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ب

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز با شمارٔه
IR.IAU.Ahvaz.REC.1398.134 شرکت  نامٔهاست و فرم رضایت

گاهانه در پژوهش به امضای همٔه  کنندگان رسید.شرکت آ
 انتشار نامٔهرضایت

 در این پژوهش رضایت برای انتشار غیرقابل اجرا است.
 ها و موادداده هب یدسترس

 ها و مواد وجود دارد.در این پژوهش امکان دسترسی به داده
 منافع ضادت

 گونه تضاد منافعی ندارند.کنند که هیچنویسندگان اعالم می
 منابع مالی

شخصی و بدون هیچ حمایت مالی از سوی سازمان  این مقاله با هزینٔه
 یا نهادی انجام شده است.

 مشارکت نویسندگان
ها و نگارش آوری دادهاول نگارش پروپوزال، جمع ن مقاله نویسندٔهدر ای
ها و نگارش نهایی دوم تحلیل داده نویسندٔه بر عهده داشت.مقاله  اولیٔه

 مقاله را انجام داد.
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