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Abstract  Article Info 

Introduction: There are many positive and negative challenges for student during 

education, that one of them is the negative challenge of school burnout. Various 

cognitive, emotional, behavioral and personality factors affect the emergence and 

intensity of this negative challenge. The aim of this study was to predict the academic 

burnout based on anxiety sensitivity, loneliness and fear of intimacy. 
Methods: The research method in this study is descriptive and correlational, and the 

statistical population of this study included all students of Medical University of 

Kerman which 335 subjects that were studied using multistage cluster sampling. The 

research tools included academic burnout questionnaire, anxiety sensitivity 

questionnaire, the loneliness questionnaire and fear of intimacy questionnaire which 

simultaneous multiple regression method was used to analyze the questionnaires 
Results: The results of the correlation matrix table showed that anxiety sensitivity, 

loneliness, and fear of intimacy have a positive and significant relationship with 

academic burnout (P<0.001). Also, simultaneous regression results showed that 

anxiety sensitivity, loneliness, and fear of intimacy are able to significantly predict 

academic burnout (R = 0.52, P <0.001) 

Conclusion: The university, is the most important institution in which the majority of 

young people are present, andhas a central importance in maintaining and improving  

the mental and social health of individuals. Since the age of youth is tied to the  

process of socialization, targeted attention and planning to helpthis process in the 

educational and mental health of young people in the community, whom are the basis 

of future development, will prevent and reduce problems related to the education 

process including academic burnout. 
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پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر اساس حساسیت اضطرابی، احساس تنهایی و ترس از صمیمت 

 کرمان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

 

3محبوبه شمسی نژاد ،  2مهشید تجربه کار،  1* سمیه پوراحسان
 

 
  .شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایرانگروه روان 1
  شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایرانگروه روان 2

 .دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران 3
 
 
 

 
 Purehsan@uk.ac.irشهید باهنر کرمان، کرمان، ایران،  ایمیل:  دانشگاه  شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،سمیه پوراحسان، استادیار گروه روانمسوول:  سندهی*نو

 دهکیچ

منفی، فرسودگی های شود که یکی از این چالشهای مثبت و منفی گوناگونی برای دانشجویان ایجاد میدر طول دوران تحصیل، چالش :مقدمه

-تحصیلی است. عوامل متعدد شناختی، هیجانی، رفتاری و شخصیتی بر بروز و شدت یافتن این چالش منفی اثرگذار هستند. هدف این پژوهش پیش

 بینی فرسودگی تحصیلی بر اساس حساسیت اضطرابی، احساس تنهایی و ترس از صمیمیت است.

کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل  ها: روش

نامه فرسودگی ای مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشای چند مرحلهگیری خوشهنفر با روش نمونه 335سال تحصیلی بوده که 
ها از روش نامهنامه احساس تنهایی و پرسشنامه ترس از صمیمت بود که به منظور تحلیل پرسشحساسیت اضطرابی، پرسشنامه تحصیلی، پرسش

 رگرسیون چندگانه از نوع همزمان استفاده شد.

، رابطه مثبت نتایج جدول ماتریس همبستگی نشان داد که حساسیت اضطرابی، احساس تنهایی و ترس از صمیمت با فرسودگی تحصیلی :ها یافته

-(. همچنین نتایج رگرسیون همزمان نشان داد که حساسیت اضطرابی، احساس تنهایی و ترس از صمیمت قادر به پیش>001/0Pو معنادار دارد )

 .>R= ,001/0(P 52/0 (بینی معنادار فرسودگی تحصیلی هستند 

-یابند، اهمیت اساسی در حفظ و بهبود سالمت روانیدر آن حضور میترین نهادی که اکثریت جامعه جوان دانشگاه به عنوان اصلی :یریگ جهینت

ریزی هدفمند در راستای کمک به این فرآیند در شدن گره خورده است؛ توجه و برنامهاجتماعی افراد دارد. از آنجا که دوره جوانی با فرآیند اجتماعی
های آتی هستند، باعث جلوگیری و کاهش مشکالت مربوط به فرآیند پیشرفتپیشرفت تحصیلی و سالمت روان جوانان جامعه که پایه و اساس 

 شود.تحصیل از جمله فرسودگی تحصیلی می
 .فرسودگی تحصیلی، حساسیت اضطرابی، احساس تنهایی، ترس از صمیمیت، دانشجویان علوم پزشکی :واژگان کلیدی
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 مقدمه
های مزمن فرسودگی در ابتدا، تنها برای مشخص کردن استرس

مشاغلی از جمله پرستاران و مددکاران اجتماعی استفاده شد. با 
در پرتو مطالبات فزاینده دانشگاهی و افزایش سطح  این حال،
در  (Psychological distress)شناختی های روانپریشانی

های بین دانشجویان، پژوهشگران به بررسی فرسودگی در محیط
های آموزشی الزم است که (. در محیط1) آموزش عالی پرداختند

نجام ها، اهایی مثل حضور در کالسدانشجویان در فعالیت
-کردن دستورات اساتید در کالس، تعهد داشتهتکالیف و دنبال

های دیگر باشند؛ لذا دانشجویان نیز مانند نیروهای سازمان
ممکن است در فرآیند تحصیل دچار ناتوانی در پاسخگویی به 

های های مزمن و خستگیالزامات آموزشی شده و استرس
نیز ممکن است  هامفرطی را تجربه کنند. به عبارت دیگر آن

دچار فرسودگی شوند، که از آن به عنوان فرسودگی 
شود و عبارت است یاد می  (Academic Burnout)تحصیلی

کفایتی از خستگی هیجانی از تقاضاهای درسی، بدبینی و بی
 (. 2تحصیلی است )

سه عالمت فرسودگی به وسیله مسلش و جکسون شناسایی 
)فقدان انرژی به سبب  عاطفیاست که عبارتند از: خستگی شده

)فقدان همدلی و نگرش  تقاضاهای تحصیلی(، زوال شخصیت
 شده( و کاهش خودکارآمدیتفاوت نسبت به تکالیف دادهبی

)احساس ناشایستگی و ناتوان بودن در پیشرفت(. در طول دهه 
گذشته، فرسودگی دانشجویان برای توضیح ظهور رفتارهای 

است که سالمت دانشجویان رفی شدهناسازگارانه در دانشگاه مع
دهد؛ و از نتایج را در طول دوره جوانی تحت شعاع قرار می

(. 4و3) های آموزشی استمدیریت نادرست اضطراب در موقعیت
اختالالت اضطرابی عملکرد روانی، اجتماعی و به طور کلی، 

، بودهبا عوارض زیاد همراه ، سازندکیفیت زندگی فرد را متاثر می
ها نشان پژوهش .هستند ب مزمن و نسبت به درمان مقاوماغل

ها و است که تداوم اضطراب باال در دانشجویان با حالتداده
 (. 6و5های فرسودگی تحصیلی همراه است )نشانه

های مرتبط با اختالالت اضطرابی، حساسیت از جمله سازه
مک نالی است.  (Anxiety Sensitivity)اضطرابی 

های مرتبط با بی را به عنوان ترس از احساسحساسیت اضطرا
های بدنی که با کند که در آن فرد از نشانهاضطراب تعریف می

)افزایش ضربان قلب، تنگی نفس،  انگیختگی اضطرابی
اصوال از این عقیده  این ترس ترسد وسرگیجه( مرتبط است، می

زای ها به پیامدهای بالقوه آسیبشود که این نشانهناشی می
(. به عبارت دیگر 8و7ند )شواجتماعی، شناختی و بدنی منجر می

های افراد با حساسیت اضطرابی باال توجه بیشتری به نشانه
آمیزی در رابطه با این منفی و فاجعه سیرهایاضطرابی دارند و تف

کنند که به نوبه خود منجر به افزایش تجربه بیان می احساسات
 رو بهلقه بازخورد مثبت و اضطراب و در نهایت ایجاد یک ح

حساسیت  که دهدنشان می زیادیشواهد (. 9) ودشافزایش می
به عنوان یک عامل خطر برای انواع مختلف مشکالت  یاضطراب

و  های اضطرابی، افسردگیروانی شامل اختالالت و نشانه
 (.11و10) رودبه حساب می خودکشی

در کنار فرسودگی تحصیلی و تاثیرات آن بر سالمت دانشجویان، 
پذیری آسیب از جمله عوامل (Loneliness)احساس تنهایی 

کند و باعث بروز ی است که در اوایل جوانی ظهور میمهم
(. احساس 7) شودشناختی در یادگیرندگان میهای روانپریشانی

کیفیت مطلوب و  تنهایی به عنوان پاسخی منفی، به اختالف بین
است. این احساس دست یافتنی شبکه اجتماعی فرد، تعریف شده

تواند به عنوان هیجان اجتماعی منفی و احساس درماندگی می
مشخص شود که از احساس انزوا و قضاوت اینکه روابط 

ها (. پژوهش12) گیرداجتماعی فرد ناکافی است سرچشمه می
له عوامل مهمی است دهد که احساس تنهایی از جمنشان می

 (.14و13باشد )تواند در فرسودگی تحصیلی نقش داشتهکه می
از دیگر عوامل تاثیر گذار بر سالمت عمومی دانشجویان توانایی 

ها در ایجاد رابطه صمیمانه با دیگران است. صمیمت عبارت آن
است از آمیخته شدن هویت فرد با فردی دیگر بدون نگرانی در 

(. مدل فرآیند بین فردی صمیمت 15) ن آنمورد از دست داد
شود که فرد کند رشد صمیمت زمانی آغاز میریز و شاور بیان می

(. 16) کندشخصا، افکار یا احساساتش را برای دیگران آشکار می
بدیهی است که اختالل در توانایی برای شکل دادن رابطه 

از  باشد کهصمیمی با دیگران ممکن است پیامدهای منفی داشته
 (Fear of Intimacy)توان ترس از صمیمت ها، میجمله آن

را نام برد. ترس از صمیمت به عنوان ظرفیت مهارشده فرد، به 
است که مانع تبادل افکار و احساسات دلیل اضطراب، تعریف شده

شود. افرادی که ترس از صمیمت دارند خواهان با دیگران می
ترسند، در از طرد می ارتباطات بین فردی نزدیک هستند ولی

نتیجه طی ارتباط کالمی و غیرکالمی با دیگران، اضطراب را 
ها بیانگر این (. مروری بر نتایج پژوهش17) کنندتجربه می

ها، با موضوع است که حمایت تحصیلی مطلوب در همه زمینه
کاهش اضطراب، از فرسودگی تحصیلی به مقدار قابل توجهی 

 (.18کند )پیشگیری می
های بسیاری در زمینه فرسودگی انجام شده، اما رچه پژوهشاگ

بسیار مهم است؛ زیرا  بررسی این موضوع در دانشجویان
فرسودگی تحصیلی یکی از مسائل گریبانگیر سیستم آموزشی 

شده های صرفهدر رفتن نیروی انسانی و هزینهاست که موجب 
 کلید فهم عملکرد تحصیلی ضعیف دانشجویان و؛ و شودمی

. شواهد تجربی شوق و اشتیاق آنها نسبت به ادامه تحصیل است
نشان دهنده این مطلب است که بین فرسودگی تحصیلی و 

 نسبت عملکرد تحصیلی رابطه منفی وجود دارد. دانشجویانی که

 کافی به اندازه احتماال باشد، انگیزهبی و عالقهبی درس به
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 کاهش به خود نوبه به تالش عدم و این کنندنمی تالش

 خواهد منجر تحصیلی و در نهایت فرسودگی تحصیلی عملکرد

شوند شد. از طرف دیگر، دانشجویانی که دچار فرسودگی می
کنند و احتماال شکست و ترک تحصیلی بیشتری را تجربه می

(؛ و  20و19شوند )اجتماعی می-نیز دچار پیامدهای منفی روانی
یرهای مهم اثرگذار بر در نهایت، فرسودگی تحصیلی یکی از متغ

های انجام شده ( اما پژوهش21سالمت روان دانشجویان است )
در زمینه فرسودگی تحصیلی و عوامل تاثیرگذار بر آن کم بوده و 
بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر فرسودگی تحصیلی به تحقیقات 
بیشتری نیاز دارد. لذا پژوهش حاضر به منظور پیش بینی 

اساس حساسیت اضطرابی، احساس فرسودگی تحصیلی بر 
 .تنهایی و ترس از صمیمت انجام شد

 هاروش

بینی فرسودگی که پیشپژوهش حاضر با توجه به ماهیت 
تحصیلی بر اساس حساسیت اضطرابی، احساس تنهایی و ترس 

از نوع توصیفی و استفاده روش تحقیق مورد از صمیمت بود، 
کلیه دانشجویان مشغول آماری شامل جامعه همبستگی است. 

به تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی 
نفر بودند. حجم نمونه با توجه  1500بود که تقریبا  98-1397

نفر در  330به جدول مورگان و احتساب ریزش آزمودنی، حدود 
-نمونهروش گیری بدین صورت بود که  با نظر گرفته شد. نمونه

های دانشگاه ای، تعدادی از دانشکدهد مرحلهای چنگیری خوشه
هایی به صورت تصادفی انتخاب علوم پزشکی و سپس کالس

تکمیل  نامهپرسش 335شدند. با هماهنگی اساتید محترم تعداد 
گویی به سواالت نامه راهنمای پاسخگردید. در ابتدای پرسش

ا به هنامهقرار داشت و برای کنترل اثر ترتیب و خستگی، پرسش
ترتیب متفاوت و به صورت فردی، توسط نویسندگان توزیع شد. 

ها در فرایند پژوهش و داوطلبانه بودن مشارکت آزمودنی
محرمانه بودن اطالعات مد نظر قرار گرفت. در نهایت تعدادی از 

 320شد و تعداد گذاشتهکنار نسخه(  15ناقص )های پرسشنامه
مورد تجزیه و تحلیل قرار  19نسخه  SPSS افزار داده با نرم

گرفت. در ابتدا مفروضه نرمال بودن مشاهدات با استفاده از 
اسمیرینف بررسی شد و از آنجا که سطح -آزمون کالموگروف

بود، فرض نرمال بودن توزیع  05/0معناداری بزرگتر از 
بینی فرسودگی تحصیلی بر مشاهدات تایید شد. به منظور پیش

احساس تنهایی و ترس از صمیمت  اساس حساسیت اضطرابی،
زمان استفاده شد. از جمله از روش رگرسیون چندگانه از نوع هم

مفروضات در رگرسیون چند متغیری آن است که بین خطاهای 
مدل، همبستگی وجود نداشته باشد. به منظور بررسی این شرط 

-واتسون استفاده شد . مقدار آزمون دوربین -از آزمون دوربین
نشانگر عدم همبستگی  5/2تا  5/1بود که مقدار  71/1واتسون 

توان از رگرسیون استفاده شد. در بین خطاها است، در نتیجه می

نامه استفاده ها از چهار پرسشآوری دادهاین پژوهش برای جمع
 شده است.

پرسشنامه (: SS-MBIمقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش) -1
همکاران در سال توسط شائوفلی و ش فرسودگی تحصیلی مسل

گویه است که  15. این پرسشنامه دارای (22) شدساخته 2002
گذاری  ای از هرگز تا همیشه نمره درجه 7در یک طیف لیکرت 

در این پرسشنامه در نهایت سه زیرمقیاس به دست  .شودیم
گویه(،  5) آید که عبارتند از: خستگی هیجانی یا تحصیلی می

(. در گویه6) رآیی یا ناکارآمدیگویه( و فقدان کا 4) بدبینی
پژوهش رستمی و همکاران روایی همگرا برای خستگی 

 50/0، 74/0هیجانی، بدبینی و خودکارآمدی تحصیلی به ترتیب 
نامه با استفاده از به دست آمد. همچنین پایایی پرسش 50/0و 

روش آلفای کرونباخ برای خستگی هیجانی، بدبینی و 
به دست  67/0و  84/0، 89/0تیب خودکارآمدی تحصیلی به تر

(. در این تحقیق ضریب پایایی پرسشنامه فرسودگی 23آمد )
 بدست آمد. 84/0تحصیلی با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

(: شاخص تجدید نظر R-MSI)مقیاس حساسیت اضطرابی -2
شده حساسیت اضطرابی تیلور و کاکس، یک ابزار خودگزارشی 

ای لیکرت )خیلی مقیاس پنج درجه به صورت گویه 36دارای 
های مربوط به ( است که ترس از نشانه4تا خیلی زیاد= 0کم=

(. تیلور و کاکس بر 26دهد )اضطراب را مورد سنجش قرار می
بیمار سرپایی  155اساس یک پژوهش تحلیل عاملی بر روی 

پزشکی به این نتیجه رسیدند های مختلف رواندارای تشخیص
ای چهار عاملی ابی دارای یک ساختار مرتبهکه حساسیت اضطر

های ترس از واکنش -2های تنفسی ترس از نشانه -1شامل: 
های قلبی و ترس از نشانه -3اضطرابی قابل مشاهده در جمع 

ترس از عدم کنترل شناختی، است. مطالعات  -4عروقی و 
مختلف حاکی از آن است که دارای روایی و پایی بسیار قابل 

ابزار مفید و مؤثر برای ارزیابی و سنجش حساسیت قبول و 
منش نشان داد (. نتایج پژوهش مرادی27و26اضطرابی است )

R-MSI  از روایی و پایایی مطلوبی در جامعه ایرانی خصوصا
(. ضریب پایایی مقیاس 28جامعه دانشجویی برخوردار است )

 96/0حساسیت اضطرابی  در این تحقیق از آلفای کرونباخ 
 ت آمد.بدس

-فرم کوتاه شده مقیاس احساس تنهایی اجتماعی -3
توماسو، برانن (: این مقیاس به وسیله دیS-SSLSIعاطفی)

بر اساس تقسیم بندی ویس، طراحی و  2004و بست در سال  
گویه و سه زیرمقیاس احساس  14(، که شامل 24تهیه گردید )

 5اجتماعی )گویه( و  5گویه(، خانوادگی ) 4تنهایی رمانتیک )
ای از کامال گویه( است. در مقابل هر گویه طیف پنج گزینه

ها ( قرار دارد. تمامی گویه5( تا کامال موافقم )نمره1مخالفم )نمره
شوند و کسب گذاری میی معکوس نمرهبه شیوه 14جز گویه به

ی احساس دهندهنمره بیشتر در هر یک از ابعاد این مقیاس نشان
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ر آن بعد است. مؤلفان این مقیاس ضریب آلفای تنهایی بیشتر د
اند که از همسانی گزارش کرده 9/0تا  087/0کرونباخ را بین 

(. در پژوهش حاضر با 25درونی مناسب مقیاس حکایت دارد ) 
استفاده از آلفای کرونباخ ضریب پایایی مقیاس تنهایی 

 بود. 84/0عاطفی -اجتماعی
 35مقیاس یک مقیاس  (: اینSMS)مقیاس ترس از صمیمت -4

ای خودگزارشی است که توسط دسکانتر و تلن و به  منظور ماده
است های مربوط به روابط نزدیک تهیه شدهسنجش اضطراب

های مربوط به برقراری ارتباط با بر ترس SMSهای (. ماده29)
دیگران یا درگیرشدن در روابط نزدیک، صمیمانه و عاشقانه و به 

-ها تمرکز میوط به خودافشایی در این زمینههای مربویژه ترس

کنند در شود درحالیکه تصور میها خواسته میکند. از آزمودنی
 یک رابطه نزدیک قرار دارند، به تکمیل پرسشنامه بپردازند. 

 یافته ها

ماتریس همبستگی فرسودگی تحصیلی با حساسیت اضطرابی، . 1جدول

 احساس تنهایی و ترس از صمیمیت

 4 3 2 1 متغیرها
فرسودگی  -1

 تحصیلی

1  

 
  

حساسیت 
 اضطرابی

**43/0 1   

احساس  -2
 تنهایی

**36/0 **21/0 1  

ترس از  -4
 صمیمیت

**22/0 **16/0 **25/0 1 

**P<0/01 

نتایج جدول ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش، نشان 
دهد که حساسیت اضطرابی، احساس تنهایی و ترس از می

فرسودگی تحصیلی، رابطه مثبت و معنادار دارد صمیمت با 
(01/0P= .) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1ای از درجه 5ماده پرسشنامه روی یک مقیاس  35هر یک از 
کننده )کامال توصیف 5کننده من نیست( تا )به هیچ وجه توصیف

است. نتایج مطالعه اولیه دسکانتر و بندی شدهمن است( درجه
( و 93/0سانی درونی باال )آلفای کرونباخ:تلن نشان داد که از هم
( برخوردار است. در پژوهش حاضر 89/0پایایی بازآزمایی باال )

ضریب پایایی بدست آمده از آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه 
 ، بود.85/0
 

 . خالصه مدل2جدول

R 2
R jda

2
R واتسون-دوربین 

52/0 27/0 26/0 71/1 
 
 

دهد که ضریب همبستگی می نتایج جدول خالصه مدل نشان
به دست آمد که نشان  52/0چندگانه برای فرسودگی تحصیلی 

درصد تغییرات مربوط به فرسودگی  27دهنده آن است که 
تحصیلی توسط حساسیت اضطرابی، احساس تنهایی و ترس از 

 شود.صمیمت تبیین می
 
 
 
 

 

 . نتایج تحلیل واریانس رگرسیون3جدول

منبع 
 تغییرات

مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مربعات

مقدار 
S 

معنی 
 داری

 000/0 26/39 13/5856 3 39/17568 رگرسیون
   15/149 314 81/46833 ماندهباقی

    317 21/64402 جمع

 
و  dd=3؛314طبق جدول آنوا برای متغیر فرسودگی تحصیلی )

01/0=α )26/39=S  001/0که در سطحP<  معنی دار است، و
 ها است.دهنده مناسب بودن برازش دادهنشان
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 . نتایج ضرایب رگرسیون4جدول

     خطی استانداردهم خطی غیراستانداردهم 

 B بتا خطای استاندارد t تحمل داریمعنی FMS 

 ثابت

 حساسیت اضطرابی

52/35 

18/0 

18/9 

02/0 

 

36/0 

86/3 

3/7 

000/0 

000/0 

 

93/0 

 

01/1 

 06/1 9/0 000/0 02/5 25/0 07/0 36/0 احساس تنهایی

 08/1 92/0 04/0 03/2 1/0 07/0 15/0 ترس از صمیمت

خطی متغیرهای های رگرسیون بررسی هماز دیگر مفروضه
خطی چندگانه اگر پارامتر تحمل مستقل است. در بررسی هم

-باشد هم 10بوده یا عامل تورم واریانس بیشتر از  1/0کمتر از 

خطی زیاد بوده و همبستگی قوی بین متغیرهای مستقل وجود 
 4است. جدول شماره ها رعایت نشدهخطی مفروضهدارد و هم

دهنده رعایت این مفروضه در پژوهش حاضر است. از نشان
طرفی؛ بر اساس این جدول، ضریب بتا )ضریب رگرسیون 

دهنده این است که در رابطه با فرسودگی استاندارد( نشان
تحصیلی متغیرهای حساسیت اضطرابی، احساس تنهایی و ترس 

 معنادار است.  >001/0Pاز صمیمت در سطح 

 بحث
های آموزشی در همانطور که اشاره شد، دانشجویان در محیط

های متعددی مواجه دستیابی به اهداف آموزشی خود با چالش
تواند منجر به فرسودگی تحصیلی آنان شود. وند که میشمی

اجتماعی ارتباط دارد. بر این -ای که با عوامل متعدد روانیپدیده
اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فرسودگی تحصیلی 
با حساسیت اضطرابی، احساس تنهایی و ترس از صمیمت در 

نتایج نشان . دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد
داد که حساسیت اضطرابی، احساس تنهایی و ترس از صمیمیت 

 با فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت و معنادار دارد.
حساسیت اضطرابی از جمله متغیرهایی است که به تازگی 

های بسیاری را به خود جلب کرده است. این متغیر پژوهش
در واقع دهنده حالت انتظار فرد برای محرک پیامد است. نشان

فرد با حساسیت اضطرابی ترس زیادی از عالیم عادی اضطراب 
آمیز تفسیر دارد و گرایش دارد که این عالیم را به صورت فاجعه

ها کند. تفسیر افراد مختلف از رویدادی واحد بسته به ارزیابی آن
از موقعیت است که حساسیت اضطرابی با تحت تاثیر قرار دادن 

برای ایجاد و تداوم اختالالت روانی در فرد  این ارزیابی زمینه را
کند. لذا دانشجویانی که از حساسیت اضطرابی باال رنج فراهم می

برند، هنگامی که در طول دوران تحصیل الزامات و وظایف می
کند، در صورت عدم توانایی برای آموزشی افزایش پیدا می

ها گویی مناسب به این الزامات عالیم اضطراب در آنپاسخ
-افزایش یافته و با سو تفسیر این عالیم چرخه معیوبی ایجاد می

کنند که در نتیجه مدیریت نادرست اضطراب، منجر به فرسودگی 

های خونیق، شود. این نتیجه همسو با نتایج پژوهشتحصیلی می
( است که نتیجه گرفتند 6( و لیو، یاو و لی )5حسنی و قمشی )

 .فرسودگی تحصیلی همراه است اضطراب باال در دانشجویان با
-از سویی دیگر، از جنبه های مهم رشد انسان فرآیند اجتماعی

-ای از زندگی مینظران دوره جوانی را مرحلهشدن است. صاحب

شناختی از دوره نوجوانی آغاز شده و دانند که با تغییرات زیست
 پذیرد و از جمله منابعی که به رشدبه تغییرات اجتماعی پایان می

های کند حضور در محیطبیشتر و بهتر این نغییرات کمک می
ها است؛ زیرا تعلیم و تربیت دانشگاهی ارکان آموزشی دانشگاه

ها است و از گوناگونی دارد که آموزش و یادگیری یکی از آن
توان مساله رشد اجتماعی جهت برقراری ارتباط دیگر ارکان می

هایی از ر دانشگاه با فعالیتسالم با دیگران، را نام برد. حضور د
جمله ارتباط با دیگران گره خورده است که این ارتباط بنا به 

گیرد. افرادی که اهداف گوناگون آموزشی یا شخصی شکل می
بخش با دیگران ناتوان هستند، در برقراری و حفظ روابط رضایت
کنند که تحت عنوان احساس حس محرومیتی را تجربه می

شود. از طرفی احساس تنهایی به دلیل فراهم میتنهایی شناخته 
آوردن شرایط نامناسب روانی بر سالمت عمومی فرد اثر گذاشته 

احساس حقارت کرده و حاالت خلقی  انجوان شودیباعث مو 
نند که در نهایت به فرسودگی ای را تجربه کناراحت کننده

های خونیق، شود و با نتایج پژوهشتحصیلی منجر می
 ( همسو است.14( و  مرادی و همکاران )13مصرآبادی و فرید )

های اساسی رشد بشر برای حفظ سالمت روان، از دیگر جنبه
گونه که در مقدمه ذکر شد، ترس از صمیمت است. همان

صمیمت ظرفیت محدود فرد در اشتراک گذاشتن افکار و 
احساساتش است و به طور کلی جز اختالالت اضطرابی است که 

دهد. عدم ارتباط وابط فرد با دیگران را تحت تاثیر قرار میر
مناسب با دیگران، مشکالت سازگاری ناشی از احساس تنهایی و 
ترس از صمیمت از جمله افسردگی و اضطراب در فرآیند آموزش 
دانشگاهی تاثیر گذاشته و سالمت روانی پایین فرد در این فرآیند 

شود رسودگی تحصیلی میمنجر به تجربه مشکالتی از جمله ف
( در پژوهش خود، همسو با نتایج پژوهش 18صدوقی و غفاری )

های حاضر، به این نتیجه رسیدند که افرادی که در محیط
آموزشی از منابع حمایتی بیشتری برخوردار باشند، کمتر دچار 

 شوند.فرسودگی تحصیلی می
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تنها  های پژوهش حاضر، این بود کهاز جمله محدودیت  
که در  انشجویان دانشگاه علوم پزشکی را مورد بررسی قرار دادد

ها باید احتیاط شود. لذا پیشنهاد ها به سایر جمعیتتعمیم یافته
ها را نیز های آتی دانشجویان سایر دانشکدهشود که پژوهشمی

مورد بررسی قرار دهند. همچنین  به دلیل ماهیت همبستگی 
بین متغیرها وجود نداشت؛ و به پژوهش، امکان تببین رابطه علی 

-دلیل عدم امکان کنترل متغیرها، ممکن است متغیرهای مداخله

گر بر نحوه پاسخ دادن دانشجویان موثر باشند. از طرفی پژوهش 
شود در حاضر به صورت مقطعی انجام گرفت که پیشنهاد می

 های بعدی از روش مطالعات طولی استفاده گردد.پژوهش

 نتیجه گیری
دانشجویان در دانشگاه، در آغاز جوانی جدا از فراگیری  حضور

-ها، صمیمیت و اجتماعییک علم، از لحاظ ارتباط میان انسان

تواند با فراهم آوردن محیطی شدن نیز اهمیت دارد. دانشگاه می
های اجتماعی در آن به حداکثر رسیده، که آموزش، علم و ویژگی

مثل همسری،  های خطیر آیندهجوان را برای مسولیت
مادری/پدری و حضور حداکثری در جامعه آماده کند. انسان 
موجودی پیچیده و چندجانبه است. نهادی مثل دانشگاه نیز 

ها و ابعاد متفاوت است. از سویی دیگر گره دارای پیچیدگی
خوردن اهداف آموزشی با مسایل روانی و اجتماعی در دانشگاه 

ها در این رورش و رشد انسانکند که پاین نکته را یادآوری می
ریزان آموزشی است که به همه نهاد نیازمند تالش و توجه برنامه

تحصیلی دانشجویان توجه شود. الزم است -اجتماعی-ابعاد روانی
ریزی آموزشی صحیحی و مشاوره کارآمد، با کمک یا برنامه

جانبه و فراگیر رشد کند. این تالش کنیم که این نسل جوان همه
تر شدن مراکز مشاوره دانشگاهی و آشنا ع بیانگر لزوم فعالموضو

ها، قبل از کردن دانشجویان با این مراکز و استفاده از خدمات آن
شود که با برگزاری ایجاد مشکالت تحصیلی، است. پیشنهاد می

ها، شرایطی برای های آموزشی مرتبط با این زمینهکارگاه
صیلی و در نهایت دانشجویان فراهم شود تا مشکالت تح

فرسودگی تحصیلی را کمتر تجربه کنند. همچنین آشنا کردن 
ها با مسائلی مانند فرسودگی اساتید و هیات علمی دانشگاه

تحصیلی، حساسیت اضطرابی، احساس تنهایی و ترس از 
تر، و در های آن سبب تشخیص و ارجاع سریعصمیمت، و نشانه

 دانشجویان، خواهد شد. نهایت پیشگیری از اختالالت روانی در
 

 مالحظات اخالقی
شناسی به شماره این مطالعه به تایید کمیته اخالق بخش روان

E.A.98.6.27.10 رسیده و رضایت آگاهانه کلیه شرکت-

 کنندگان اخذ شده است.
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 نداشت.

 تقدیر و تشکر
از همکاری تماامی اسااتید و دانشاجویان دانشاگاه      بدین وسیله

علوم پزشکی کرمان که در انجام این پژوهش نهایات همکااری   
 آید.را داشته، تقدیر و تشکر به عمل می
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