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Abstract

Introduction: The purpose of this study was to investigate the relationship between academic 
self-regulation, academic burnout and learning passion with nursing students job adjustment.
Methods:The research method was descriptive correlational. The statistical population of this 
study included all students of Arak Islamic university that the population of the community 
was estimated to be 2000 students based on the inquiry from a student deputy of which 280 
students were selected by random cluster sampling. The research data were collected by using 
a self-regulatory questionnaire (1989), academic burnout (1997), students passion scale (2015) 
and job adjustment (2007). The data was analyzed by using Pearson correlation coefficient and 
multivariate regression and SPSS20 software.
Results: The finding of the study showed that there is a positive and significant relationship 
between academic self-regulation and learning passion with job adjustment (p<.0.001). Also, 
there is a negative and significant relationship between academic burnout and job adjustment 
(p<0.001). Moreover, educational self-regulation, academic burnout and learning passion had 
the ability to predict 30 percent of student job ability.
Conclusions: According to the findings of the research, it was concluded that the internal 
motivation, inbuilt setting, emotional exhaustion, learning inefficient and emotional-cognitive 
passion had important role in students job adjustment prediction. According to the present 
study, it is suggested to measure the degree of self-control, academic exhaustion and academic 
eagerness for predicting nursing students job adaptability.
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مقدمه
پرستارى از جمله مشاغلى است كه استرس كارى در آن رايج است (1). 
استرس كاري شرايطى بوده كه درهم ريزندة تركيبى از عوامل در 
زندگى پرستاران است و اين عوامل عبارتند از: تعادل جسمى، روانى 
يا اجتماعى (2). شرايط شغلى پرستاران، چه به لحاظ جسمانى و 
چه از لحاظ روانى؛ به ويژه در چند دهة اخير، مورد توجه كارشناسان 
و متخصصان امور قرار گرفته و تالش ها براى ارتقاى كيفيت زندگى 
كارى و ايجاد شرايط مناسب براى پرستاران، افزايش يافته است. در 
اين ميان، پژوهش هاى زيادى براى شناسايى و برطرف نمودن عوامل 

بررسى رابطه خودتنظيمى، فرسودگى تحصيلى و اشتياق يادگيرى با سازگارى شغلى
 دانشجويان پرستارى
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چكيد   ه
مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسى رابطه خودتنظيمى  تحصيلى، فرسودگى تحصيلى و اشتياق يادگيرى 

با سازگارى شغلى دانشجويان پرستارى بود.
روش: روش پژوهش توصيفى از نوع هم بستگى بود. جامعة آمارى پژوهش حاضر شامل كلية دانشجويان دانشگاه 
آزاد اسال مى  و علوم پزشكى اراك بود كه حجم جامعه بر اساس استعالم از معاونت دانشجويى، تعداد 2000 نفر 
برآورد شد كه از اين ميان 280 دانشجو با روش نمونه گيرى تصادفى خوشه اى انتخاب شدند. داده هاى پژوهش 
با استفاده از مقياس پرسش نامة خودتنظيمى  تحصيلى، فرسودگى تحصيلى، مقياس اشتياق دانشجويان و سازگارى 
شغلى جمع آورى شد و با استفاده از آزمون ضريب هم بستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيره و نرم افزار 

SPSS20 تحليل شدند.
يافته ها: يافته هاى پژوهش نشان داد بين خودتنظيمى  تحصيلى و اشتياق يادگيرى با سازگارى شغلى رابطة مثبت 
و معنادارى وجود دارد (P≤0/001). هم چنين بين فرسودگى تحصيلى با سازگارى شغلى رابطة منفى و معنادارى 
وجود دارد (P≤0/001). هم چنين خودتنظيمى  تحصيلى، فرسودگى تحصيلى و اشتياق يادگيرى قابليت پيش بينى 

30 درصد از سازگارى شغلى دانشجويان را داشت.
نتيجه گيرى: با توجه به يافته هاى پژوهش نتيجه گرفته شد كه انگيزش درونى، تنظيم درون فكنى شده، خستگى 
هيجانى، ناكارآمدى درسى و اشتياق عاطفى شناختى در پيش بينى سازگارى شغلى دانشجويان نقش مهمى  دارند. با 
توجه به پژوهش حاضر پيشنهاد  مى شود براى پيش بينى سازگارى شغلى دانشجويان پرستارى؛ ميزان خودتنظيمى، 

فرسودگى تحصيلى و اشتياق تحصيلى آن ها سنجيده شود.
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كليدواژهها: 
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رفتارى  اشتياق  شناختى،  اشتياق 
تحصيلى،  فرسودگى  يادگيرى، 

سازگارى شغلى، دانشجويان
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محفوظ است.

مقاله پژوهشى         

ايجاد شرايط نامساعد كارى انجام شده است. طى پژوهش هاى مختلف، 
شغل پرستارى به عنوان يكى از مشاغل پرتعارض و پرتنش شناخته 
شده و مى توان انتظار داشت كه در ميان پرستاران نيز، نشانه هايى 

از نارضايتى و ناسازگارى وجود داشته باشد.
 يكى از حوزه هايى كه به كارگيرى آن از اهميت بااليى برخوردار 
بوده و سبب موفقيت تحصيلى دانش آموزان و دانشجويان مى شود، 
خودتنظيمى  است. نظريه يادگيرى خودتنظيمى  را پينتريچ و دى گروت 
(pintrich & de groot) مطرح كردند. يادگيرى- خودتنظيمى  نيز 
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زيانباري بر روي انگيزش، عملكرد تحصيلي و بهزيستي روان شناختي 
فراگيران خواهد داشت. به عبارتي ديگر، در حالي كه حضور در 
دانشگاه براي بسياري از دانشجويان تجربه هاي خوشايندي به همراه 
دارد، براي برخي ديگر از دانشجويان، مطالب تحصيلي مانند آزمون ها، 
مقاله ها، ارائه مطالب و غيره منجر به فرسودگى تحصيلى دانشجويان 
خواهد شد (10). در تأييد اين موضوع در تحقيقي، ارونسون و كافرى 
(Aaronson & Kafry) پديدة فرسودگي را در بين پرستاران، 
مشاوران و دانشجويان دورة كارشناسي بررسي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه 
دانشجويان هم به طور متوسط اين پديده را تجربه مي كنند (11). فرسودگى 
حالتى از خستگى ذهنى و هيجانى است كه حاصل سندرم استرس 
فقدان  و  زمانى  محدوديت  و  فشار  نقش،  گرانبارى  مانند  مزمن 
منابع الزم براى انجام دادن وظايف و تكاليف محوله است (12). 
افرادى كه فرسودگى تحصيلى دارند معموالً عالئمى  مانند بى عالقگى 
نسبت به مطالب درسى، عدم تمايل به حضور مستمر در كالس، عدم 
مشاركت در فعاليت هاى كالسى، غيبت هاى مكرر و احساس بى معنايى 
و بى كفايتى در فراگيرى مطالب درسى را تجربه  مى كنند (13). 
 Wang, Chow, Hofkens) وانگ، چو، هاوكينز و سالمال- آرو
Salmela-Aro &)((2015) در پژوهشى به بررسى طولى تأثير 

اشتياق عاطفى و فرسودگى مدرسه با رشد و پيشرفت در دانشگاه 
و بهزيستى پرداختند. در اين پژوهش گروهى از دانش آموزان پاية 
نهم تا يازدهم مورد بررسى قرار گرفتند. نتايج پژوهش حاكى از 
آن بود كه اشتياق عاطفى در مدرسه با فرسودگى مدرسه، پيشرفت 
تحصيلى، بهزيستى دانشگاه و بهزيستى روان شناختى رابطه دارد (14).

 Educational) بنابراين متغير مورد بررسى ديگر اشتياق تحصيلى
حوزه  در  اصالحات  منظور  به  سازه  اين  است.   (Engagement

تعليم و تربيت براى افت و شكست تحصيلى، مطرح و مدنظر قرار 
گرفت (15). پژوهشگران مختلف اشتياق تحصيلى را داراى وجوه 
مختلفى چون رفتارى (رفتار مثبت، تالش و مشاركت)، شناختى 
(خودتنظيمى، اهداف يادگيرى و سرمايه گذارى در يادگيرى) و عاطفى 
(شامل عالقه، تعلق و نگرش مثبت درباره يادگيرى)  مى دانند (9). 
در رابطه با تأثير اشتياق عاطفى، شناختى و رفتارى بر فرسودگى 
شغلى و بهزيستى نيز پژوهش هاى اندكى وجود دارد؛ در يكى از 
اين پژوهش ها، وانگ و همكاران (wang & etal)(2015) در 

نوعى از يادگيرى است كه در آن، افراد به جاى آن كه براى كسب 
دانش و مهارت بر معلمان، والدين يا ديگر عوامل آموزشى تكيه كنند، 
شخصًا تالش هاى خود را آغاز و هدايت مى كنند (3). مطابق نظر باندورا 
(Bandura)(1977) خودتنظيمى  كاربرد توانايى ها و قابليت هاى 
خود هدايتى، خودكنترلى و خودمختارى مى باشد. از نظر وى قابليت هاى 
ذكر شده تحت تأثير باور افراد درباره ى خودكارآمدى در فعاليت ها 
و رفتارهاى مختلف است (4). خودتنظيمى، به عنوان كوشش هاى روانى 
در كنترل وضعيت درونى، فرايندها و كاركرد جهت دستيابى به اهداف 
 Zimmerman) باالتر تعريف شده است (5). زيمرمن و اسچونك
Schunk &)(2004) معتقدند كه فراگيران خودتنظيم از لحاظ 

فراشناختى، انگيزشى و رفتارى، فرايندهاى يادگيرى را خودشان 
(Klassen) آغاز و هدايت مى كنند (6). نتايج تحقيقات كالسن

(2010) نشان داد كه دانش آموزان و دانشجويانى كه از خودتنظيمى  
باالترى برخوردارند از پيشرفت تحصيلى باالترى نيز برخوردار بوده 
و انگيزه و عالقة باالترى براى ادامه تحصيل دارند. هم چنين بيان 
كرد كه دانش آموزان و دانشجويانى كه از خودتنظيمى  پايين ترى 
برخوردارند احتماالً از سطوح پايين دانش فراشناختى برخوردارند (7). 
 Hojat, Verqare,) حوجات، وركر، ايزنبرگ، كوهن و اسپاندورفر
Isenberg, Cohen & Spandorfer)(2015) در پژوهشى به بررسى 

سازه هاى زيربنايى همدلى، خوش بينى و فرسودگى در دانشجويان 
علوم پزشكى پرداختند. نتايج دو سازة بنيادى را شناسايى نموده 
است: اِسنادهاى شخصيتى مثبت و اِسنادهاى شخصيتى منفى، دو 
سازة زيربنايى در جهت پيش بينى همدلى، خوش بينى و فرسودگى 
بوده اند (8). نظريه پردازان شناخت گرا با اتخاذ رويكرد كل گرايانه 
در تبيين يادگيرى آموزشگاهى و با عنايت به مجزا ننمودن عوامل 
كه  كرده اند  پيشنهاد  را  مدل هايى  انگيزشى،  الگوهاى  از  شناختى 
طى آن، يادگيرى را با توجه به ويژگى هاى انگيزشى و سبك هاى 

شناختى فراگيران توضيح مى دهند (9).
 بنابراين از جمله مفاهيمى كه در سال هاى اخير توسط پژوهشگران 
مختلف در حوزة يادگيرى به كار برده شده است مفهوم فرسودگى 
تحصيلى (Academic burnout)  مى باشد. فراگيران در محيط هاي 
آموزشي در دستيابي به اهداف آموزشي خود با چالش هاي متعددي 
مواجه مي شوند. وقتي چنين چالش هايي منفي در نظر گرفته شوند، اثر 
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پژوهش خود نشان دادند كه اشتياق عاطفى با فرسودگى مدرسه و 
با بهزيستى دانشگاهى و بهزيستى روان شناختى رابطه دارد (14)؛ 
اما در رابطه با اشتياق عاطفى، شناختى و رفتارى در ايران و تأثير 
آن بر فرسودگى تحصيلى پژوهشى صورت نپذيرفته است. با اين 
حال به نظر  مى رسد اشتياق عاطفى، شناختى و رفتارى با تأثير بر 
سطح انرژى و فعاليت دانش آموزان، برقرارى ارتباط مؤثر با مسائل 
واقع  در  كالس،  در  بودن  اثربخش  هم چنين  و  تحصيلى  و  درسى 
 مى تواند بر سطح فرسودگى تحصيلى و كاهش آن تأثيرگذار باشد.

 بر اساس تحقيقات صورت گرفته، محيط كارى پرستار، سرشار 
از عوامل ايجادكننده تعارض و تنش است (16). لذا يكى از عوامل 
مؤثر در موفقيت شغلى سازگارى شغلى (job adjustment) است. 
سازگارى شغلى عبارت از حالت سازگار و مساعد روانى فرد، نسبت 
به شغل موردنظر، پس از اشتغال است. عواملى نظير ارتباط متقابل 
با سايرين، ديد مثبت نسبت به شغل، درآمد كافى و ارزش گذارى 
به كار، باعث مى شوند كه فرد با شغلش، سازگار شود. شفيع آبادى 
(1390) معتقد است كه سازش شغلى، نتيجه و تركيب مجموع هاى 
از عوامل روانى و غير روانى است. عوامل غير روانى، تمام ابزار و 
ادوات كار را شامل مى شود كه توسط فرد شاغل، به نحوى از انحا، 
براى انجام كارش، استفاده مى شود. على رغم عوامل غير روانى كه 
ابزار و وسايلى را شامل مى گردند كه در بيرون از وجود فرد قرار 
دارند، عوامل روانى يا درونى، احساسات و طرز تلقى فرد نسبت به 
شغلش را در بر مى گيرد و رابطة  فرد را با كارش، مشخص مى نمايند؛ 
به عبارت ديگر، عوامل روانى، ويژگى هاى شخصى و تجارب آموخته 
شده فرد در ارتباط با شغلش را شامل مى گردد (17). كوآنك جى 
و يانگ چى kuank j & yang chi)) نيز، سازگارى شغلى را با 
كاهش تعارض و افزايش كارايى در كار، مشخص مى كنند. از نظر 
آنان، سازگارى شغلى، شامل شرح و توصيف رفتارهايى است كه 
به اجراى خوب وظايف افراد و نگرش مثبت به نقش كارى جديد، 
مى انجامد (18). از اين رو، در تعريف سازگارى، بر عوامل فردى، 
(Sharf) حمايت اجتماعى و عوامل كارى تأكيد مى شود. شارف
(2010) نيز معتقد است رضايتمندى (satisfaction)، به شروع 
ميزان  نيز  و  مى دهد  انجام  كه  كارى  از  فرد  شدن  راضى  فرايند 
تأمين نيازها و احتياجات فرد با كارى كه انجام مى دهد، اشاره دارد 

معموالً  ديگران،  ارزيابى  نيز،   (satisfactory) رضايت بخشى و 
سرپرستان، از ميزان تكميل كار از طرف فرد شاغل است (19). 
هم چنين، مى توان گفت سازگارى شغلى عبارت است از تطبيق فرد 
با وظايف جديد شغلى، نقش هاى حرفه اى، مسئوليت ها و محيط 

جديد در يك موقعيت فرهنگى تازه (20).
 در مجموع با توجه به مطالب گفته شده فرسودگى تحصيلى 
 مى تواند در دانشجويان احساس خستگى نسبت به انجام تكاليف 
درسى و مطالعه ايجاد كند و در نگرش بدبينانة آن ها نسبت به تحصيل 
و مطالب درسى اثرگذار باشد و احساس بى كفايتى تحصيلى را در 
آنان ايجاد كند و هم چنين زمينة كاهش عملكرد تحصيلى دانشجويان 
و افزايش نگرانى آنان را نسبت به انجام اشتباه تكاليف فراهم سازد 
(13). لذا با توجه به موارد مطروحه كه فرض شده است خودتنظيمى  
هيجانى، اشتياق عاطفى، شناختى و رفتارى و فرسودگى تحصيلى 
مى تواند بر سطح سازگارى شغلى تأثيرگذار باشد، پژوهش حاضر 
در پى پاسخ گويى به اين پرسش  مى باشد كه آيا خودتنظيمى  هيجانى، 
فرسودگى تحصيلى و اشتياق عاطفى، شناختى و رفتارى  مى تواند 
سازگارى شغلى دانشجويان رشته پرستارى را پيش بينى نمايد؟

روش
روش اين پژوهش با توجه به ماهيت موضوع، توصيفي از نوع هم بستگي 
بود. در اين پژوهش خودتنظيمى  تحصيلى، فرسودگى تحصيلى و 
اشتياق به عنوان متغيرهاى پيش بينى و سازگارى شغلى به عنوان 
متغير مالك محسوب شدند. جامعة آمارى پژوهش حاضر شامل 
كلية دانشجويان رشته پرستارى دانشگاه علوم پزشكى اراك بود كه 
حجم جامعه بر اساس استعالم از معاونت دانشجويى، تعداد 2000 
نفر برآورد شد. براي انتخاب نمونه دانشجويان مورد مطالعه از شيوة 
نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي استفاده شد. بدين صورت كه 
ابتدا از دانشگاه هاى آزاد و علوم پزشكى اراك به دو گروه تقسيم 
و از هر گروه به صورت تصادفي ساده چهار ورودى انتخاب و از هر 
ورودى نيز حداقل 35 نفر انتخاب شد كه جمعًا دانشجويان 280 
دانشجو انتخاب شد. بدين صورت كه پس از كسب مجوز از دانشگاه 
علوم پزشكى و آزاد اسال مى  اراك با رعايت موازين اخالقى از بين 
دانشجويان رشته پرستارى (پيراپزشكى، شبانه، روزانه، نوبت اول و 
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دوم، دانشگاه آزاد) به صورت تصادفى از چهار ورودى انتخاب و از 
هر ورودى نيز 35 نفر انتخاب شد؛ كه از هر دانشكده 140 نفر و 
جمعًا بر اساس جدول مورگان و مورجسى با حجم جامعة معلوم 280 
نفر انتخاب خواهد شد. با توجه به اينكه در تحقيقات هم بستگى 
حداقل نمونه بايستى 30 تا 50 نفر باشد (دالور، 1393)، اما در اين 
نمونة  نفر به عنوان  بيرونى 280  تحقيق به خاطر افزايش اعتبار 
تحقيق انتخاب شد. داده هاى پژوهش با استفاده از نرم افزار آمارى 
Spss-20 مورد تجزيه و تحليل آمارى قرار گرفت. براى جمع آورى 

داده ها از چهار پرسش نامة زير استفاده گرديد.
 Educational Brunt) تحصيلى  فرسودگى  پرسش نامه   .1
 Breso) اين پرسش نامه را برسو و همكاران :(Questionnair

et al &)(1997) ساخته اند (21). اين پرسش نامه سه حيطة فرسودگى 

تحصيلى يعنى خستگى تحصيلى (سؤاالت 1، 4، 7، 10 و 13)، 
بى عالقگى تحصيلى (سؤاالت 2، 5، 11، 14) و ناكارآمدى تحصيلى 
(سؤاالت 3، 6، 8، 9، 12 و 15) را مى سنجد. پرسش نامه مذكور 15 
ماده دارد كه با روش درجه بندى ليكرت 7 درجه اى از هرگز (1) تا 
هميشه (7) توسط آزمودنى ها درجه بندى شده است. پايايى پرسش نامه 
را سازندگان آن به ترتيب 0/70 ،0/82 ،0/75 با سه حيطة فرسودگى 
براى  را  پرسش نامه  اين  پايايى  كرده اند (22).  محاسبه  تحصيلى 
خستگى تحصيلى 0/79، براى بى عالقگى تحصيلى 0/82 و براى 
ناكارآمدى تحصيلى 0/75 محاسبه كرده است. وى ضرايب اعتبار 
اين پرسش نامه را از طريق هم بسته كردن آن با پرسش نامه فشارزاهاى 
دانشجويى (شريفى، 1393) به دست آورده است كه به ترتيب برابر 0/38، 
0/42، 0/45 محاسبه شده كه در سطح P < 0/001 معنى دار است 
(23). در پژوهش عزيزى ابرقوئى (1389) آلفاى كرونباخ محاسبه 
شده براى كل پرسش نامه 0/85 و براى حيطه هاى خستگى هيجانى، 
بدبينى و ناكارآمدى درسى به ترتيب 0/77، 0/82 و 0/66 به دست 
 (1392) حيدرى  مرزوقى،  مطالعه  در  پرسش نامه  اين   .(24) آمد 
از روايى مطلوبى برخوردار بوده است (13). هم چنين در پژوهش 
عظيمى  و همكاران (1392) روايى پرسش نامه را محققان با روش 
تحليل عامل تأييدى محاسبه شده كه شاخص هاى برازندگى تطبيق، 
شاخص برازندگى افزايشى و شاخص جذر ميانگين مجذورات خطاى 

تقريب مطلوب گزارش كرده اند (22).

 :(Student engagement scale) 2.مقياس اشتياق دانشجويان
 Gunuc &) اين مقياس در سال 2015 توسط جونيوس و كوزو
Kuzu)(2015) ساخته شده است. اين پرسش نامه داراى 41 سؤال 

و  شناختى  رفتارى،  اشتياق  به  مربوط  آن  سؤال   29 كه   مى باشد 
عاطفى  مى باشد. سؤاالت 12 تا 21 مربوط به اشتياق شناختى، 22 
تا 37 اشتياق عاطفى و 38 تا 41 مربوط به اشتياق رفتارى  مى باشد. 
نحوة نمره گذارى اين پرسش نامه به صورت طيف ليكرت از كامًال 
مخالف (1)، مخالفم (2)، نه موافق و نه مخالف (3)، موافقم (4) 
و كامًال موافقم (5)  مى باشد كه نمرات بيشتر در اين مقياس نشان 
دهنده اشتياق باالتر  مى باشد؛ ضمن اينكه نمره گذارى منفى در اين 
پرسش نامه وجود ندارد. جونيوس و كوزو (2015) ابتدا 59 سؤال را 
تدارك ديده كه با توجه به نتايج تحليل عاملى 41 سؤال آن باقى 
ماندند. ضريب آلفاى كرونباخ براى كل مقياس برابر با 0/92 و 
ترتيب 0/71،  به  عاطفى  و  شناختى  رفتارى،  اشتياق  مؤلفه  براى 

0/87 و 0/89 بوده است (25).
 academic self – regulation) 3.مقياس خود تنظيمى تحصيلى
 (Ryan & Conell) اين پرسش نامه توسط ريان و كانل :(scale

در سال 1989 ساخته شد؛ و شامل 32 سؤال و چهار مؤلفه تنظيم 
بيرونى، تنظيم درون فكنى شده، تنظيم شناخته شده و انگيزش درونى 
است. هر سؤال بر اساس مقياس ليكرت چهار درجه اى (1 تا 4) 
نمره گذارى  مى شود و دامنة نمره ها از 32 تا 128 در نوسان است. 
اعتبار پرسش نامه كه به شيوه، ضريب همسانى درونى محاسبه شده 
كه ضرايب آلفاى كرونباخ براى خرده مقياس ها در دامنه 0/69 تا 
0/75 است (26). هم چنين در پژوهش ديگر ضريب همسانى درونى 
براى خرده مقياس ها از 0/62 تا 0/82 برآورد شده است (27). ريان 
و كانل (1989) در پژوهش خود، در سه نمونه شهرى، حومه شهرى 
و روستايى، ضريب همسانى درونى اين پرسش نامه را بررسى كردند 
كه ضرايب آلفاى كرونباخ براى خرده مقياس ها از 0/62 تا 0/82 
گزارش شده است. ساالرى فر، پور اعتماد، حيدرى و اصغر نژاد فريد 
(1390) اعتبار اين پرسش نامه را به روش ضريب همسانى درونى 
محاسبه كردند كه آلفاى كرونباخ براى خرده مقياس ها را 0/73 تا 
0/79 گزارش كرده اند و اعتبار كل مقياس را نيز 0/89 گزارش 

نمودند (28).
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 :(job adjustive questionnaire) 4.پرسش نامه سازگارى شغلى
پرسش نامه سازگارى شغلى پوركبيريان (1386) شامل 34 سؤال است.  براى 
ساخت اين پرسش نامه به ديدگاه هاى مختلف در خصوص سازگارى 
شغلى مخصوصًا نظريه سازگارى شغلى ديويس مراجعه شده است. اين 
پرسش نامه قادر است در يك مجموعه سؤال محدود ارزيابى سريعى از 
سازگارى شغلى فرد در اختيار مشاور شغلى قرار دهد. پرسش نامه اوليه 
شامل 44 سؤال در حيطه هاى انعطاف پذيرى، فعال بودن، واكنش گرى 
يا تكانش گرى و پشتكار بود كه پس از اجراى اوليه بر روى 40 نفر، 
10 سؤال كه هم بستگى ضعيفى با نمره كل داشتند حذف گرديد. براى 
نمره گذارى اين پرسش نامه از طيف ليكرت پنج تايى (خيلى كم=0، 
كم=1، متوسط =2، زياد=3، خيلى زياد =4) استفاده مى شود و روند 
 (9،10،11،12،13،16،22،23،24،25،26،27،28،29) سؤال هاى  نمره گذارى 
به صورت معكوس است. روايى محتوايى اين پرسش نامه توسط سه نفر 
از متخصصين مشاوره تأييد شده است. ضريب اعتبار اين پرسش نامه بر 
اساس آلفاى كرونباخ 0/94 محاسبه شده است (29). در پژوهش (30) 
پايايى درونى اين پرسش نامه بر اساس ضريب آلفاى كرونباخ، 0/76 
و در پژوهش (31) نيز، پايايى درونى اين پرسش نامه بر اساس ضريب 
آلفاى كرونباخ، 0/85 به دست آمد. هم چنين، روايى سازه اين پرسش نامه 
نيز با استفاده از تحليل عاملى اكتشافى توسط نرم افزار SPSS بررسى و 
پنج عامل رضايتمندى، شخصيت شغلى، رضايت بخشى، واكنشى بودن 

و تطابق بين شخصيت و محيط شغلى شناسايى شد.
روش اجرا

براى جمع آورى بخش ديگرى از داده هاى پژوهش، از روش ميدانى 
پرداخته  اطالعات  جمع آورى  به  پيمايشى  تحقيق  روش  اساس  بر 
شد. به همين منظور پرسش نامه خودتنظيمى  هيجانى، فرسودگى 
تحصيلى، مقياس اشتياق دانشجويان و سازگارى شغلى در سطح 
تحقيق  نظرى  بخش  تجربى  زمينه هاى  معرفى  هدف  با  عملياتى 
توسط آزمودنى ها تكميل شد. بدين ترتيب كه پس از دريافت نامه 
از دانشگاه هاى علوم پزشكى و آزاد و اخذ مجوز از آن ها دو دانشكده 
پيراپزشكى انتخاب شدند. سپس با حضور در دانشكده هاى مورد 
نظر، چهار ورودى از بين (پيراپزشكى، شبانه، روزانه، نوبت اول و دوم، 
دانشگاه آزاد) انتخاب شدند. سپس با حضور در كالس هاى رشته هاى 
مورد نظر و پس از پايان كالس، اطالعاتى در مورد طرح پژوهشى 

براى دانشجويان ارائه شده است مبنى بر اينكه پرسش نامه هايى كه 
دانشجويان پيش رو دارند جهت پايان نامه تحصيلى دورة كارشناسى 
ارشد تهيه شده است و از دانشجويان خواسته شد با توجه به اين كه 
اين پرسش نامه ها به طور كلى و نه فردى، تحليل  مى گردند به طور 
صادقانه به پرسش نامه پاسخ دهند. سپس پرسش نامه ها در اختيار 
دانشجويان قرار گرفت و پس از پاسخ گويى، پرسش نامه ها جمع آورى 
شد. در نهايت كلية مراحل تجزيه و تحليل داده ها و اطالعات با استفاده 
از برنامه نرم افزارى SPSS، نسخه 20 و با استفاده از آزمون ضريب 
هم بستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيره صورت گرفت.

يافته ها
جدول 1. آمار توصيفى متغيرهاى خودتنظيمى، فرسودگى و اشتياق 

تحصيلى با سازگارى شغلى دانشجويان
متغيرهاى مورد 

SD چولگىMSDمطالعه
SD كشيدگىچولگى

كشيدگى
15/182/180/3500/1730/0100/345تنظيم بيرونى

تنظيم درون فكنى 
16/133/120/0031730/005345شده

تنظيم شناخته 
16/142/350/3070/1730/1540/345شده

14/172/050/0400/1730/2760/345انگيزش درونى
خودتنظيمى 
61/627/140/1520/1730/1880/345 تحصيلى

15/142/140/0750/1730/0710/345رضايتمندى
13/131/180/0700/1730/2440/345شخصيت شغلى
16/142/230/4120/1730/4570/345رضايت بخشى
10/181/10/2311730/455345واكنشى بودن
تطابق بين 
شخصيت و 
محيط شغلى

18/183/270/0470/1730/2870/345

16/882/330/1460/1730/7180/345خستگى هيجانى
15/851/870/0700/1730/2440/345بدبينى

ناكارآمدى 
17/232/850/2350/1730/9870/345درسى

فرسودگى 
49/964/140/3180/1731/3170/345تحصيلى

36/755/780/0950/1730/7420/345اشتياق شناختى
30/854/020/0700/1730/2440/345اشتياق رفتارى
34/414/390/1250/1730/8470/345اشتياق عاطفى
102/0112/410/0490/1730/3590/345اشتياق تحصيلى
72/7710/121/230/1733/230/345سازگارى شغلى
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همان گونه كه در جدول (1) نشان داده شده است ميانگين (و 
انحراف استاندارد) نمره خودتنظيمى  تحصيلى برابر با 61,62 (و 
7,14)، ميانگين فرسودگى تحصيلى برابر با 49,96 (و 4,14)، 
ميانگين اشتياق تحصيلى برابر با 102,01 و (12,41) و ميانگين 
نمره كلى متغير سازگارى شغلى برابر با 72,77 و انحراف استاندارد 
آن برابر با 10,12 شده است شده است. همان طور كه مندرجات 

براى همه متغيرهاى  چولگى  قدرمطلق  جدول (2) نشان  مى دهد 
پژوهش كمتر از 3 و قدرمطلق كشيدگى نيز براى همه متغيرهاى 
پژوهش كمتر از 10  مى باشد؛ بنابراين تخطى از مفروضه نرمال 
بودن در داده هاى پژوهش حاضر قابل مشاهده نيست. به اين معنا كه 
نمرات افراد در متغير (پيش بين) خودتنظيمى، فرسودگى و اشتياق 
تحصيلى و (متغير مالك) سازگارى شغلى داراى توزيع نرمال است.

جدول 2. ضريب هم بستگى مولفة خودتنظيمى، فرسودگى و اشتياق تحصيلى با سازگارى شغلى دانشجويان

تطابق بين شخصيت واكنشى بودنرضايت بخشىشخصيت شغلرضايتمندىمتغير
سازگارى شغلىو محيط

0/321**0/241*0/231-*0/347**0/351**0/312**تنظيم بيرونى
0/341**0/237**0/287-**0/315**0/303**0/277**تنظيم درون فكنى شده
0/303**0/310**0/247-**0/341**0/355**0/312**تنظيم شناخته شده
0/345**0/249**0/317-**0/455**0/403**0/357**انگيزش درونى

0/389**0/324**0/325-**0/412**0/351**0/325**خودتنظيمى  تحصيلى
0/352-**0/245-**0/354**0/322-**0/324-**0/245-**خستگى هيجانى

0/303-**0/318-**0/327**0/317-**0/348-**0/315-**بدبينى
0/375-**0/412-**0/412**0/325-**0/289-**0/277-**ناكارآمدى درسى
0/380-**0/314-**0/341**0/341-**0/324-**0/312-**فرسودگى تحصيلى
0/389**0/357**0/320-**0/374**0/401**0/318**اشتياق شناختى
0/333**0/287**0/299-**0/365**0/387**0/323**اشتياق رفتارى
0/387**0/320**0/303-**0/312**0/354**0/387**اشتياق عاطفى
0/398**0/325**0/289-**0/384**0/325**0/322**اشتياق تحصيلى

*p0/05     **p0/001
همان گونه كه در جدول (2) نشان داده شده است ضريب هم بستگى 
متغير خودتنظيمى تحصيلى با سازگارى شغلى برابر با 0/389  مى باشد 
كه ضريب نسبتًا خوبى است. مى توان با 99 درصد نتيجه گرفت 
كه رابطه ميان خودتنظيمى  تحصيلى با سازگارى شغلى مثبت است 
به عبارتى هر چه افراد از خودتنظيمى  تحصيلى باالترى برخوردار 
 .(P≤0/001) باشند از سازگارى شغلى باالترى نيز برخوردارند
هم چنين همان طور كه در جدول مشاهده مى شود بين تمام مؤلفه  هاى 
خودتنظيمى  با مؤلفه هاى سازگارى شغلى به استثناى واكنشى بودن 

.(P≤0/001) رابطة مثبت وجود دارد
ضريب هم بستگى متغير فرسودگى تحصيلى با سازگارى شغلى برابر 
با 0/380-  مى باشد كه ضريب نسبتًا خوبى است. مى توان با 99 درصد 
نتيجه گرفت كه رابطة ميان فرسودگى تحصيلى با سازگارى شغلى منفى 

است به عبارتى هر چه افراد از فرسودگى تحصيلى باالترى برخوردار 
 .(P≤0/001) باشند از سازگارى شغلى پايين ترى نيز برخوردارند
هم چنين همان طور كه در جدول مشاهده مى شود بين تمام مؤلفه هاى  
فرسودگى تحصيلى با مؤلفه هاى سازگارى شغلى به استثناى واكنشى 
بودن رابطة منفى وجود دارد (P≤0/001). هم چنين ضريب هم بستگى 
متغير اشتياق تحصيلى با سازگارى شغلى برابر با 0/398  مى باشد 
كه ضريب نسبتًا خوبى است. مى توان با 99 درصد نتيجه گرفت كه 
رابطه ميان اشتياق تحصيلى با سازگارى شغلى مثبت است به عبارتى 
هر چه افراد از اشتياق تحصيلى باالترى برخوردار باشند از سازگارى 
شغلى باالترى نيز برخوردارند (P≤0/001). هم چنين همان طور كه 
در جدول مشاهده مى شود بين تمام مؤلفه  اشتياق با مؤلفه هاى سازگارى 
.(P≤0/001) شغلى به استثناى واكنشى بودن رابطة مثبت وجود دارد
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همان گونه كه در جدول (3) نشان داده شده است پس از اجراى 
رگرسيون چندگانه، مقدار R2 به دست آمده نشان داد كه 30 درصد 
از واريانس كل سازگارى شغلى توسط متغيرهاى وارد شده در مدل، 
تبيين گرديده است. بدين دليل كوهن (Cohen) (1988) معتقد 
است كه مقادير R≥0/50 (يعنى R2≥0/25) بيانگر ارتباط بسيار 
 R2=0/30 قوى بين متغيرهاى مورد مطالعه است. در اين مطالعه نيز

بود كه حاكى از ارتباط چند متغيرة قوى بين متغيرهاى پيش بين و 
سازگارى شغلى است. تحليل واريانس (ANOVA) روى همين مدل نيز 
 .(F(6 274 و) =23/45 ،P≤0/001) :حاكى از معنى دارى مدل كلى بود
مقدار دوربين- واتسون نيز برابر با 2/03 است كه بيان كنندة استقالل 

متغيرها از يكديگر مى باشند.

جدول 3. ضريب رگرسيونى متغيرهاى خودتنظيمى، فرسودگى و اشتياق تحصيلى با سازگارى شغلى دانشجويان

دوربين- واتسونخطاى استاندارد برآورده شدهتعديل شده RR2R2متغير
0/4410/1940/1897/78تنظيم درون فكنى شده

2/03

0/4450/1980/1937/74انگيزش درونى
0/4700/2200/2157/70خستگى هيجانى
0/5120/2620/2547/66ناكارآمدى درسى
0/5250/2750/2317/62اشتياق عاطفى
0/5500/3020/3107/60اشتياق شناختى

جدول 4. نتايج رگرسيون گام به گام در مورد متغيرهاي خودتنظيمى، فرسودگى و اشتياق تحصيلى با سازگارى شغلى دانشجويان

متغيرهاى پيش بين
ضريب رگرسيون استاندارد 

نشده
ضريب رگرسيون 
مقدار تحملTPاستانداردشده

عامل افزايش 
واريانس 
(VIF) Bبتاخطاى استاندارد

--21/513P≤0/001-81/1313/771عدد ثابت
0/5110/2030/2322/525P≤0/0010/8061/24تنظيم درون فكنى شده

0/7750/1470/4125/259P≤0/0010/8021/24انگيزش درونى
5/32P≤0/0010/781/28-0/398-0/4870/214-خستگى هيجانى
5/354P≤0/0010/7381/35-0/318-0/5870/187-ناكارآمدى درسى
0/6780/2470/3244/368P≤0/0010/7251/37اشتياق عاطفى
0/5890/2640/3544/412P≤0/0010/6981/43اشتياق شناختى

* P≤0/001
براى تعيين تأثير هر يك از مؤلفه هاى، خودتنظيمى، فرسودگى 
و اشتياق تحصيلى به عنوان متغيرهاى پيش بين و سازگارى شغلى 
به عنوان متغير مالك، با تحليل رگرسيون چندگانه به روش گام 
به گام تحليل شدند. نتايج جدول (4-12) نشان مى دهد كه وقتى 
متغير بلوك اول (تنظيم درون فكنى شده) وارد مدل شدند، مدل 
كلى 19 درصد واريانس متغير سازگارى شغلى را تبيين كرد، در 
گام هاى بعدى با اضافه شدن هر يك از متغيرهاى پيش بين ميزان 
واريانس تبيينى به 30 درصد رسيد. با توجه به مقادير بتا تنظيم 

درون فكنى شده با ضريب بتا (Beta=-0/232)، انگيزش درونى 
(Beta=0/412)، خستگى هيجانى (Beta=-0/398)، ناكارآمدى 
درسى (Beta=-0/318)، اشتياق عاطفى (Beta=0/324) و اشتياق 
شناختى با ضريب بتا (Beta=0/354) به عنوان قوى ترين متغيرها 
براى پيش بينى سازگارى شغلى مى باشند. هم چنين با توجه به نتايج 
جدول (4) كه نشان مى دهد مقادير آمارة  تحمل براى همه متغيرهاى 
افزايش  عامل  آمارة  مقادير  و  بزرگتر  از 0/1  پژوهش  پيش بين 
واريانس نيز براى همه آن ها از 10 كوچكتر  مى باشد؛ بنابراين مطابق 
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الناز كريمى و همكاران

با معيارهاى ديدگاه كالين (2005؛ به نقل از جعفرى و همكاران، 
1391) در اين پژوهش هم خطى چندگانه مشاهده نشد، بدين معنا 
كه بين متغيرهاى مستقل يعنى خودتنظيمى، فرسودگى و اشتياق 

تحصيلى هم بستگى وجود ندارد و نتايج معتبر است.

بحث 
هدف پژوهش حاضر بررسى رابطة خودتنظيمى  تحصيلى، فرسودگى 
تحصيلى و اشتياق يادگيرى با سازگارى شغلى دانشجويان پرستارى 
بود. يافته هاى پژوهش نشان داد كه خودتنظيمى  تحصيلى با سازگارى 
شغلى رابطة مثبت و معنادارى دارد؛ بدين معنى كه خودتنظيمى  
تحصيلى باالتر با سازگارى شغلى باالتر همراه است. اين يافته با 
نتايج پژوهش هاى (14) و (8) هم خوانى دارد. در تبيين اين نتايج 
مى توان گفت از آن جايى كه خودتنظيمى  تحصيلى با سازگارى شغلى 
رابطه اى مثبت دارد و مى تواند موجب بهبود ابعاد مختلف عملكرد 
و پيشرفت تحصيلى از جمله ابعاد حافظه، حل  مسئله و ... شود و 
از سويى ديگر، سطح ظرفيت توجه و حل مسئله با سطح فرسودگى 
مربوط به دانشگاه رابطه دارد (32)؛ بنابراين، مى توان نتيجه گرفت كه 
خودتنظيمى  تحصيلى از طريق ارائه روش هايى مانند راهبرد تكرار 
و تمرين، راهبرد بسط يا گسترش معنايى و راهبرد سازمان دهى به 
دانشجويان كمك مى كند كه سطح باالترى عملكرد حافظه، توجه، 
دهند  نشان  را  تحصيل  در  پيشرفت  و  تحصيلى  تكاليف  ايفاى 
هيجانات  كمترى  ميزان  به  پيشرفت  سطح  افزايش  با  دانشجو  و 
منفى را تجربه مى كند. اين نيز باعث مى شود دانشجو مواردى از 
هيجان هاى تحصيلى كه شامل، احساس تشويش و ناراحتى (بعد 
عاطفى)، نگرانى ها (بعد شناختى) و تمايل به اجتناب (بعد انگيزشى) و 
حالت هاى چهره و برخى واكنش هاى فيزيولوژيكى است را تجربه كند 
(33)؛ كه اين هيجان هاى مثبت باعث سازگارى هيجانى، اجتماعى 
و تحصيلى در زمان دانشجويى و سازگارى شغلى در آينده شود. در 
تبيين ديگر اين نتايج مى توان گفت كه راهبردهاى خودتنظيمى 
 تحصيلى و هيجانى سعى در به كارگيرى راهبردهايى براى افزايش 
توجه و بسط دهى مطالب دارد و دانشجويان نيز تالششان براى انجام 
تكاليف را به عنوان مثال به وسيله مداومت، يا سركوب حواس پرتى و 
حفظ توجه، براى حفظ اشتياق شناختى برنامه ريزى و كنترل مى كنند 

(34) بنابراين، چون يكى از اهداف خودتنظيمى  افزايش راهبردهاى 
تمرين، بسط و ... براى افزايش كارايى شناختى است و سازگارى 
شغلى نيز شامل رضايتمندى، رضايت بخشى، شخصيت شغلى و 
... مى باشد. لذا زمانى كه فرايندهاى يادگيرى تحصيلى و هيجانى 
از يك حالت خودنظم بخشى برخوردار باشند مى توان انتظار داشت 
در آينده زمانى كه اين افراد در مشاغل مربوط با تخصصشان گماشته 

بشوند انتظار سازگارى شغلى را داشت.
يافته هاى پژوهش نشان داد كه فرسودگى تحصيلى با سازگارى 
شغلى رابطة منفى و معنادارى دارد؛ بدين معنى كه فرسودگى تحصيلى 
باالتر با سازگارى شغلى پايين تر همراه است. اين يافته با نتايج 
پژوهش هاى (23) و (8) هم خوانى دارد. در تبيين اين نتايج بايد 
اشاره كرد كه وقتى فرد در سطوح مختلف تحصيلى داراى فرسودگى 
تحصيلى پايين است، معموالً عواطف مثبت را تجربه  مى كند احتماالً 
در شرايط و موقعيت هاى تحصيلى نيز به عنوان بخشى از زندگى 
خواهد  را  هيجان پذيرى  نوع  همان  و  عواطف  همان  معموالً  خود 
داشت. اين امر باعث  مى شود تا فردى با فرسودگى پايين نسبت به 
مدرسه و دانشگاه به عنوان بخشى از روند زندگى هيجانات مناسبى 
را تجربه كند و داشتن عواطف مثبت نسبت به تحصيل، مدرسه و 
دانشگاه دانش آموزان و دانشجويان را وقف در تكاليف خواهد كرد 
اما فرسودگى تحصيلى باال باعث دور شدن عاطفى و اجتناب فرد و 
نهايتًا كاهش اشتياق تحصيلى دانش آموز و دانشجو  مى شود. هم چنان 
نگرش  تحصيلى  فرسودگى  دادند  نشان  نيز  پژوهش ها  برخى  كه 
بدبينانه و منفي نسبت به موضوعات درسي، انگيزش و يادگيري 
پايين را پيش بينى مى كنند (35). تحقيق وابلس، بركلمنز و هويمايرز 
(1991) نشان داد كه تاب آورى تحصيلى و كارآمدى درسى افزايش 
موفقيت هاي شناختي و عاطفي فراگيران را باعث مى شود؛ بنابراين 
فرسودگى و نوع عواطف تجربه شده توسط دانشجويان با ميزان 
سازگارى هيجانى، اجتماعى و تحصيلى آنان ارتباط دارد (36). 
هم چنين مى توان گفت كه نوجوانانى كه در رابطه با شناخت خود 
دچار مشكل هستند و توانايى هاى الزم را براى تنظيم هيجاناتشان 
نبوده،  برخوردار  خوبى  كنترل  از  استرس  پر  شرايط  در  ندارند، 
ماهيت استرس را با شدت باالترى درك مى نمايند و از سازگارى 

روان شناختى، هيجانى و تحصيلى كمترى برخوردارند (33).
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هم چنين يافته هاى پژوهش نشان داد كه اشتياق يادگيرى با 
سازگارى شغلى رابطة مثبت و معنادارى دارد؛ بدين معنى كه اشتياق 
يادگيرى باالتر با سازگارى شغلى باال تر همراه است. اين يافته با 
نتايج پژوهش هاى (14)، (9) و (8) همسو  مى باشد. پژوهشگران 
عنوان نموده اند كه دانش آموزان و دانشجويان داراى اشتياق عاطفى 
و هيجانى، به وجود بعضى پديده ها و محرك هاى محيط آموزشگاه 
حساسيت نشان  مى دهند، ميل به پذيرش آن ها با توجه كردن به آن ها 
دارند، نسبت به آن چه كه مي بيند يا مي شنود نيز فعاليت مى كند و به 
آن فعاالنه پاسخ مي دهند، از مقررات آموزشگاه پيروى  مى كنند، از 
محيط آموزشگاه احساس رضايت داشته، داوطلبانه به محرك هاى 
محيط تحصيل پاسخ  مى دهند. هم چنين ميل شركت كردن در بحث 
كالسي داشته و به طور داوطلبانه تكاليف درسي را انجام مى دهند. از 
مطالعه لذت  مى برند (38). هم چنين اشتياق عاطفى به واكنش هاى 
احساسى دانش آموز و دانشجو در كالس برمى گردد از جمله عالقه، 
تحمل، شادى، نگرانى و اضطراب (15). همين طور فين (25) اين 
حس را به عنوان حس تعلق و وابستگى تعريف  مى كند (احساس 
مهم بودن براى مدرسه) و همين طور به عنوان ارزش (قدردانى از 
موفقيت در امور مربوط به مدرسه) تعريف  مى كند. با اين اوصاف 
بااليى  عاطفى  اشتياق  از  كه  دانشجويانى  كه  شد  متصور   مى توان 
برخوردارند به فعاليت هاى دانشگاهى گرايش و عالقه بيشترى را 
نشان داده و هيجان هاى مثبت بيشترى را هنگام انجام امور مربوط 
به تحصيلى تجربه  مى كنند كه اين موضوع خود  مى تواند از بروز 
فرسودگى تحصيلى پيشگيرى نمايد؛ و زمينه ساز سازگارى تحصيلى، 

اجتماعى و شغلى شود.
يافته هاى پژوهش نشان داد كه تنظيم درون فكنى شده، انگيزش 
درونى، خستگى هيجانى، ناكارآمدى درسى، اشتياق عاطفى و شناختى 
اشتياق عاطفى قابليت پيش بينى سازگارى شغلى دانشجويان را داشته اند. 
اين يافته با نتايج پژوهش هاى (14)، (9) و (8) همسو  مى باشد. در 
رابطه با تبيين اين يافته  مى توان اظهار داشت اشتياق عاطفى شامل 
عالقه مندى درونى به مطالب و تكاليف درسى، ارزش دهى و اهميت 
به آن ها، وجود عاطفة مثبت و فقدان عاطفة منفى نظير نااميدى، 
اضطراب و خشم هنگام انجام تكاليف درسى و يادگيرى است. اين 
مؤلفه شامل عالئق، ارزش ها و هيجانات، مانند واكنش هاى عاطفى در 

كالس درس و احساسى است كه فرد به مدرسه و همكالسى ها دارد و 
نوعى احساس تعلق به محيط يادگيرى و درك موفقيت هاى مدرسه 
است. اشتياق عاطفى در واقع نوعى سرمايه گذارى روان شناختى در 
امر يادگيرى است كه فراتر از درگير شدن هاى رفتارى است (25).

نتيجه گيرى
از جمله كاربرد هاى مهم نتايج اين پژوهش اين است كه  مى تواند 
در اين كه چه كسى در حوزة كار پرستارى موفق  مى شود و  مى تواند 
سختى هاى خاص اين شغل مهم را تحمل كند و با آن سازگار شود، 
كمك و راهنمايى كند. اين نتايج در بخش ها و سازمان هاى مهمى 
 مى تواند به كار گرفته شود از جمله دانشگاه هاى مربوط به وزارت 
بهداشت، آموزش و پرورش، سازمان فرهنگ و ارشاد اسالمى، بيمارستان ها 
و بهزيستى. هر پژوهشى در راه انجام خود با محدوديت هايى روبرو 
 مى باشد، بدين روى پژوهش حاضر نيز بالطبع با محدوديت هايى 
روبرو بوده است كه به تعدادى از آن ها اشاره  مى گردد: طرح مطالعه 
حاضر و استفاده از روش مقطعى، ثبات و پايدارى نتايج را به دنبال 
نخواهد داشت، جامعة پژوهش محدود بر دوره تحصيلى دانشجويى 
دوره هاى  به  را  پژوهش  نتايج  دهى  تعميم  كه  مى تواند  است  بوده 
تحصيلى ديگر را با محدوديت روبرو سازد و جمع آورى اطالعات 
بر اساس مقياس خودگزارش دهي انجام شده كه اين گزارش ها به 
دليل دفاع هاي ناخودآگاه، تعصب در پاسخ دهي و شيوه هاي معرفي 
شخصي مستعد تحريف هستند. لذا پيشنهاد مى شود تكرار چنين 
پژوهشى در گروه هاى تحصيلى ديگر  مى تواند تعميم پذيرى نتايج را 
گسترش داده و استفاده و كاربردپذيرى نتايج را افزايش دهد. در مدل 
برازش شده اين پژوهش ميزان واريانس تبيين شده سازگارى شغلى 
30 درصد است؛ اين امر بيانگر تأثير عوامل ديگري بر سازگارى 
شغلى است كه در اين پژوهش مورد بررسى قرار نگرفته اند؛ بنابراين 
بر  عالوه  ديگري  متغيرهاي  آتى  پژوهش هاي  در  مى شود  پيشنهاد 
خودتنظيمى، فرسودگى و اشتياق تحصيلى مورد بررسى قرار گيرد. 
در نهايت از تمام كسانى كه در نوشته شدن اين مقاله مؤثر بودند 

تشكر و قدردانى  مى نماييم.
تقديرو تشكر

از تمامى كسانى كه مارا در به انجام رساندن اين پژوهش يارى 
رساندند، متشكريم.
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سهم هر نويسنده:  نويسنده اول: نگارنده مقدمه و بحث و تدوين 
كلى مقاله را انجام داد. نويسنده دوم: محقق اين مقاله بوده است.

نويسنده سوم: مسئوليت جمع آورى اطالعات و تجزيه و تحليل 
را بر عهده داشت. هيچ تضاد منافع يا حمايت مالى وجود ندارد. 

از  الزم  مجوزهاى  ابتدا  حاضر   پژوهش  در  اخالقى:  مالحظات 
مراكز مربوطه دريافت شد. در ادامه، اصول اخالقى كه در پژوهش 

رعايت شد را مى توان به محرمانه ماندن اطالعات، توضيح اهداف 
پژوهش، اختيارى بودن شركت در پژوهش، پاسخ دادن به سواالت 

و در اختيار قرار دادن نتايج در صورت تمايل، اشاره كرد.
منابع مالى: كليه منابع مالى اين پژوهش توسط نويسندگان تامين 

گرديده است.
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