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Background and Aims: Academic Burnout in students is associated with their 

lower academic performance. Several factors can affect the academic burnout. 

Psychological capital is one of the new concepts that has been proposed in positive 

psychology And can play an important role in increasing the ability of people in 

various aspects of life, especially in the field of education. Thus the aim of current 

research was to investigate the Role of psychological capital in academic burnout of 

Students. 

Methods: the research method is correlation that for implementing the number of 

396 students from payame noor University of Shahr- e Kord in 2013-2014 academic 

years, were selected through random clustering sampling method and responded to 

Psychological capital questionnaire and academic burn out scale. The gathered data 

were analyzed by Pearson correlation coefficient and regression analysis. 

Results: results showed that there exist a negative and significant relation 

between psychological capital (efficacy, optimism, hope, resilience) and academic 

burn out (P>0/01). The results of regression analysis showed that psychological capital 

could negatively and significantly predict 25 Percent variance of academic burn out in 

students. 

Conclusions: The results highlight the importance of psychological capital as one 

of the important components of Positive Psychology in reducing students' academic 

burnout. Thus, providing trainings based on improving of psychological capital in 

academic environments will lead to reduction of academic burnout and better academic 

performance in students. 
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 فرسودگی تحصیلی دانشجویان شناختی درنقش سرمایه روان
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فرسودگی تحصیلی در دانشجویان با کاهش عملکرد تحصیلی آنان همراه است.  ه و اهداف:زمین

شناختی یکی از مفاهیم توانند در فرسودگی تحصیلی تأثیرگذار باشند. سرمایه روانعوامل مختلف می

تواند در افزایش توانمندی افراد در شده است و میجدیدی است که در روانشناسی مثبت نگر مطرح

تحصیلی نقش مهمی داشته باشد. بنابراین هدف از پژوهش  ینهزم درخصوص های مختلف زندگی بهبهجن

 شناختی در فرسودگی تحصیلی دانشجویان بود.حاضر بررسی نقش سرمایه روان

نفر از دانشجویان  693تعداد که برای اجرای آن  این پژوهش از نوع همبستگی است: بررسی روش

ای انتخاب گیری تصادفی خوشهبه شیوه نمونه 4696 -4691رکرد در سال تحصیلی دانشگاه پیام نور شه

های شناختی و مقیاس فرسودگی تحصیلی پاسخ دادند. دادهشدند و به پرسشنامه سرمایه روان

 شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل شدند.آوریجمع

آوری، شناختی )خودکارآمدی، تابز آن است که بین سرمایه رواننتایج تحقیق حاکی ا: هایافته

(. نتایج تحلیل P<14/1مثبت اندیشی، امید( و فرسودگی تحصیلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد )

درصد از واریانس  52طور منفی و معنادار توانند بهشناختی میرگرسیون نشان داد که سرمایه روان

 بینی نماید.انشجویان را پیشفرسودگی تحصیلی در د

های عنوان یکی از مؤلفهشناختی بهاهمیت سرمایه رواننتایج تحقیق حاضر نشانگر : گیرینتیجه

هایی بنابراین ارائه آموزشمهم روانشناسی مثبت نگر در کاهش فرسودگی تحصیلی دانشجویان است. 

عملکرد و ه کاهش فرسودگی تحصیلی های آموزشی، منجر بشناختی در محیطسرمایه روان برمبتنی 

 .خواهد شدبهتر تحصیلی در دانشجویان 

 شناختی، فرسودگی تحصیلی، دانشجوسرمایه روان کلیدی کلمات

 محفوظ است.راهبردهای آموزش در علوم پزشکی برای مجله این مقاله  و استفاده علمی از نشر حق چاپ، :© رایتکپی

 :نویسنده مسئول
 بسمانه صادق محبو

گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی، 

واحد علوم و تحقیقات، تهران، 

  .ایران
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 پست الکترونیک:

samane_mahboob@yahoo.com 

 

 

 مهمقد

های فرسودگی تحصیلی یکی از مشکالتی رایج در محیط

از آن رنج از دانشجویان  توجهیقابلدرصد آموزشی است که 

این مشکل حالتی از خستگی هیجانی، بدبینی نسبت  .]5[برندمی

 ]2[باشدبه تکالیف درسی، عدم احساس شایستگی و کارآمدی می

دانشجویان در مقابل استرس مزمن ناشی از فقدان منابع الزم 

برای انجام دادن وظایف و تکالیف محوله از خود نشان 

عالوه  بر اساس نتایج مطالعات، فرسودگی تحصیلی  .]5[دهندمی

بر تأثیر منفی که بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانشجویان 

ها نیز تأثیرگذار شناختی آندر افزایش مشکالت روان .]3[دارد

طور مثال بین فرسودگی تحصیلی باعزت نفس شکننده و است. به
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آمده است دستاختالل در سالمت روان ارتباط مثبت و معنادار به
]1 ،4[.  

شوند به دلیل چار فرسودگی تحصیلی میدانشجویانی که د

. ]2[کنند حجم زیاد تکالیف درسی احساس خستگی هیجانی می

همچنین یکی دیگر از ویژگی افرادی که درگیر فرسودگی 

شوند این است که نسبت به تکالیف درسی، بدبین تحصیلی می

هستند و اشتیاقی از خود برای بهبود عملکرد تحصیلی نشان 

و به همین دلیل نیز از احساس شایستگی و  ]5[دهند نمی

که ممکن است این طوریبرند، بهخودکارآمدی پایین رنج می

. ]2[ها نیز تعمیم پیدا کند های زندگی آنمشکل به سایر حوزه

طور مثال دانشجویی که در زمینه تحصیلی موفق عمل نکند از به

مثبتی جانب اعضای خانواده و دوستان نزدیک نیز بازخوردهای 

کند و ممکن است پیامدهای منفی دیگری همچون دریافت نمی

نفس مواجه شود و مشکالتی در ارتباطات بین فردی کاهش عزت

های مختلف تواند به علت. فرسودگی تحصیلی می]4، 6[پیدا کند

 رخ دهد که شناخت این عوامل نقش مهمی در کنترل آن دارد.

د عملکرد روانی و یکی از عوامل مهم و اثرگذار در بهبو

شناختی است افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان، سرمایه روان
های مهم روانشناسی مثبت شناختی جزو مؤلفه. سرمایه روان]1[

شود. در روانشناسی مثبت نگر بر نقاط قوت افراد نگر محسوب می

شود های مختلف زندگی تأکید میها در جنبهو بهبود عملکرد آن
شناختی از چهار مؤلفه خودکارآمدی )باور به ایه روان. سرم]1، 2[

آوری انگیز(، تابهای فردی برای انجام کارهای چالشتوانایی

آمده و ادامه کار برای رسیدن به )توانایی تحمل مشکالت پیش

اسناد اتفاقات مثبت به عوامل دائمی و اهداف(، مثبت اندیشی )

در زندگی و پافشاری  ( و امیدواری )داشتن انگیزه و هدفشخصی

. هرکدام از این ]51[شده است ها( تشکیلدرراه رسیدن به آن

توانند در افزایش توانمندی دانشجویان ها نقش مهمی میمؤلفه

شناختی های رواندر زمینه تحصیلی داشته باشند. درواقع سرمایه

های مهم و اساسی در نظر ها و مهارتتوان جزو ویژگیرا می

ر صورت برخورداری دانشجویان در محیط آموزشی، گرفت که د

آور تحصیلی از پذیری کمتری در برابر رویدادهای استرسآسیب

احتمال کمتری به فرسودگی دهند و درنتیجه بهخود نشان می

شده نیز های انجام. نتایج بررسی]55، 52[شوند تحصیلی دچار می

شناختی باالتری نشانگر آن است، دانشجویانی که از سرمایه روان

نشاط و بهزیستی بیشتری را تجربه  برخوردار باشند، رضایت،

نمرات و معدل کل بهتری در محیط آموزشی کسب  .]53[کنند می

های خود توانند از منابع موجود و مهارتو بهتر می ]1[کنندمی

 .]54[برای حل مشکالت و دستیابی به موفقیت استفاده کنند 

یزانی از فرسودگی تحصیلی در با توجه به اینکه م

دانشجویان متداول است و دانشجویان ممکن است که در 

های مختلف تحصیلی به دالیل مختلف دچار فرسودگی دوره

کننده از تحصیلی شوند، مطالعه عوامل تأثیرگذار و پیشگیری

فرسودگی در دانشجویان، ضرورت دارد. همچنین تحقیقات نشان 

شناختی در بهبود عملکرد روانی، هیجانی، ناند که سرمایه رواداده

ای دارد. بنابراین هدف از تحصیلی و اجتماعی افراد نقش سازنده

شناختی در فرسودگی پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایه روان

 تحصیلی دانشجویان است.

 هاروش

نوع مطالعه از نوع همبستگی است. در پژوهش حاضر 

بین و فرسودگی متغیر پیشعنوان شناختی بههای روانسرمایه

شده است. جامعه عنوان متغیر مالک در نظر گرفتهتحصیلی به

آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه 

باشد. تعداد یم 5323-5324پیام نور شهرکرد در سال تحصیلی 

 326باشد از این میان تعداد یمنفر  1111 حدوداًکل دانشجویان 

ی انتخاب شدند. مالک اخوشهگیری تصادفی وه نمونهنفر به شی

بود که  ]Morgan  ]51و  Krejcieانتخاب حجم نمونه، فرمول نمونه 

باال بردن روایی  منظوربهشدند، اما یمنفر انتخاب  361باید تعداد 

گیری میزان حجم نمونه به تحقیق و از بین بردن اثر ریزش نمونه

پرسشنامه  326یت تعداد نهادرنفر افزایش داده شد.  421

برای کامل و بدون نقص وارد تحلیل آماری شد.  صورتبه

شناختی و مقیاس از پرسشنامه سرمایه روان هادادهی آورجمع

 فرسودگی تحصیلی استفاده شد.

 Bresoدر پژوهش حاضر از پرسشنامه فرسودگی تحصیلی 

ه ب مؤلفهاست که شامل سه  شدهاستفاده( 5221و همکاران )

عالقگی تحصیلی و ناکارآمدی یبی خستگی تحصیلی، هانام

، نمره کل فرسودگی مؤلفهتحصیلی است. با جمع این سه 

در  ها به عبارات این مقیاسیآزمودنآید. یمتحصیلی به دست 

مخالفم( پاسخ  کامالًموافقم تا  کامالًی لیکرت )از ادرجه 1مقیاس 

امعه آماری دانشجویی دهند. در پژوهشی که در ایران در جیم

صورت گرفت، پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای 

 ]56[است  شدهگزارش 12/1 کرونباخ

یری سرمایه گاندازه منظوربههمچنین در پژوهش حاضر 

 Luthansشناختی پرسشنامه سرمایه روان ی ازشناختروان

ه مقیاس و چهار خرد سؤال 24استفاده شد. این پرسشنامه شامل 

ینی و امید است. بخوشآوری، ی خودکارآمدی، تابهانامبه 

 کامالًی لیکرت )از ادرجه 6در مقیاس  سؤالآزمودنی به هر 
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دهد. نمره باالتر در این یمموافقم( پاسخ  کامالًمخالفم تا 

شناختی بیشتر است. در پژوهشی پرسشنامه نمایانگر سرمایه روان

ری دانشجویان صورت گرفت، پایایی این در ایران که در جامعه آما

به دست  11/1پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ این 

 .]51[آمد 

 ارائهو  هاکالسدر پژوهش حاضر محقق با مراجعه به 

از اجرای پرسشنامه، از  باهدفتوضیحاتی به دانشجویان در ارتباط 

قانه پاسخ پرسشنامه صاد سؤاالتخواسته شد که به همه  هاآن

 صورتبهی داشتند از محقق بپرسند. همچنین سؤالدهند و اگر 

محرمانه  کامالًیشان هاپاسخاطمینان داده شد که  هاآنشفاهی به 

با رضایت آگاهانه در  کنندهشرکتین ترتیب افراد بدخواهد ماند، 

پژوهش شرکت کردند. شرایط الزم برای ورود به پژوهش عبارت 

القه به شرکت در پژوهش، دانشجوی مقطع بود از رضایت و ع

کارشناسی بودن، مجرد بودن و عدم ابتال به اختالالت 

 شناختی.روان

و با  SPSS-18افزار وسیله نرمشده بههای گردآوریداده

استفاده از آمار توصیفی یعنی میانگین و انحراف معیار و آمار 

ون در رگرسی استنباطی یعنی ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل

 وتحلیل شدند.تجزیه 115/1سطح معناداری 

 هایافته

 ± 51/2دانشجو با میانگین سنی  326در پژوهش حاضر 

، شرکت کردند. میانگین متغیرهای فرسودگی تحصیلی 13/22

، 62/23 ± 22/51شناختی ، سرمایه روان22/22 ± 21/4

، 31/22 ± 23/3آوری ، تاب12/23 ± 35/3خودکارآمدی 

بود.  61/24 ± 65/3 یدواریامو  11/23 ± 64/3ینی بخوش

نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای  5جدول شماره 

 دهد.یمپژوهش را نشان 

 

 ( ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق1جدول 

 1 4 3 2 5 متغیرها

     5 . فرسودگی تحصیلی5

    5 -11/1** شناختی. سرمایه روان2

   5 16/1** -24/1** . خودکارآمدی3

  5 43/1** 61/1** -21/1** آوری. تاب4

 5 31/1** 41/1** 12/1** -44/1** بینی. خوش1

 42/1** 23/1** 36/1** 15/1** -32/1** . امید6

 

ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق در 

دهد که شده است. نتایج این جدول نشان میارائه 5جدول شماره 

شناختی و فرسودگی تحصیلی با ضریب یه روانبین سرما

، ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین بین -11/1همبستگی 

آوری، شناختی یعنی خودکارآمدی، تابهای سرمایه روانمؤلفه

بینی و امید با فرسودگی تحصیلی به ترتیب با ضریب خوش

ارتباط معنادار  -32/1و  -44/1، -21/1، -42/1همبستگی 

آمده است. این نتایج بدین معنی است که با افزایش دستبه

های آن در دانشجویان، میزان شناختی و مؤلفهسرمایه روان

ذکر است که کند. شایاننیز کاهش پیدا می فرسودگی تحصیلی

منظور معنادار هستند. به>P 15/1همگی این ضرایب در سطح 

ختی از شنابینی فرسودگی تحصیلی بر اساس سرمایه روانپیش

تحلیل رگرسیون استفاده شد و نتایج نشان داد که سرمایه 

( از 2R= 21/1درصد ) 21تواند یم =β( -11/1)شناختی روان

واریانس متغیر مالک یعنی فرسودگی تحصیلی در دانشجویان را 

 بینی نماید.پیش 115/1در سطح معناداری صورت منفی و به

 بحث

شناختی ایه روانهدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سرم

در فرسودگی تحصیلی دانشجویان بود. نتایج پژوهش حاضر نشان 

ی آن یعنی هامؤلفهشناختی و داد که بین سرمایه روان

ینی و امیدواری با فرسودگی بخوشآوری، خودکارآمدی، تاب

تحصیلی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد. همچنین سرمایه 

از واریانس متغیر مالک یعنی  درصد 21تواند یمشناختی روان

منفی و معنادار  صورتبهفرسودگی تحصیلی در دانشجویان را 

 بینی نماید.پیش
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توان همسو با نتایج سایر یمنتایج پژوهش حاضر را 

افرادی که از سرمایه  انددادهمطالعاتی در نظر گرفت که نشان 

آوری ، تاب ]5، 21، 25[و خودکارآمدی  ]1، 51، 52[شناختی باال روان
بیشتری   ]52، 21[یدواری امو  ]52، 23، 24 [ینی بخوش،  ]52، 22[

برخوردار هستند، عملکرد بهتر تحصیلی بهتر و مشکالت تحصیلی 

 کنند.یمکمتری همچون فرسودگی تحصیلی را گزارش 

 

توان چنین استدالل کرد که در محیط یمدر تبیین 

یاد بودن تکالیف آموزشی ممکن است عوامل مختلف همچون ز

های یوهشدرسی، عدم عالقه دانشجو به درس، استفاده استاد از 

و سایر موارد  تدریس نامناسب، ضعف عملکرد مسئولین دانشگاه

که دانشجو از یدرصورتباعث ایجاد استرس در دانشجو گردد و 

های الزم برای مقابله با این رویدادهای یژگیوو  هامهارت

شود و فرد دچار یمنباشد، وضعیت حاد  برخوردار آوراسترس

، Bandura ازنظراز سوی دیگر  .]26[گردد یمفرسودگی تحصیلی 

های خود برای ییتواناافراد با خودکارآمدی ادراک شده باال به 

غلبه بر مشکالت و دستیابی به اهدافشان اعتماد دارند. در این 

توانند یم، بهتر دارند خودباور هایییتوانامیان دانشجویانی که به 

، 25[آمده در محیط آموزشگاهی برخورد کنندیشپی هاچالشبا 

.همچنین افراد با ویژگی خودکارآمدی ادراک شده باال از ]21

شناختی و سرزندگی بیشتری برخوردار هستند بهزیستی روان
ی رفتاری بیشتری برای مقابله کارآمد با هامهارت، از ]53[

 آوراسترسیجه با رویدادهای درنت، ]21[هستند  مندبهرهمشکالت 

افراد با  درواقع، ]25[کنندیمموفق عمل  صورتبهمحیط دانشگاه 

خودکارآمدی ادراک شده باال به دلیل برخورداری از برخی 

ی رفتاری الزم، توانمندی هامهارتو  خصوصیات شخصیتی

بیشتری در مقابله سازنده و کارآمد با مسائل زندگی تحصیلی از 

یجه رضایت بیشتری و فرسودگی کمتر درنتدهند، یمود نشان خ

 کنند.یمرا گزارش 

ها و یژگیوآوری نیز جزو عالوه بر خودکارآمدی، تاب

شود که با پیامدهای یمی مهم در زندگی محسوب هامهارت

آوری مثبتی همچون فرسودگی کمتر تحصیلی همراه است. تاب

نشینی احتمالی و هدفمند و قبها، عیعنی توانایی مقابله با چالش

باشد ازسرگیری دوباره تالش برای مقابله سازنده با مشکالت می
آوری ،  بنابراین در زمینه تحصیلی نیز دانشجویانی که از تاب]22[

آور و بیشتری برخوردار هستند در مواجه با رویدادهای استرس

و شوند شناختی، سریع تسلیم نمیتهدیدکننده بهزیستی روان

رغم همه ها علیتوانایی مواجه با این رویدادها و عبور از آن

 ها به همراه دارد، رادارند.مشکالتی که برای آن

همچنین افراد امیدوار، احساس و تصورات بهتر نسبت به 

ها توان الزم برای آینده دارند و همین احساسات و تصورات به آن

دهد. درواقع یتحمل برخی شرایط نامطلوب در زمان حال را م

تحمل و های زمان حال را قابلای درخشان، سختیامید به آینده

کند و دانشجویان کمتر تحت تأثیر منفی شرایط حتی جذاب می

. عالوه ]21[گیرند آور مؤثر در فرسودگی تحصیلی قرار میاسترس

در زندگی تحصیلی  آوربین، رویدادهای استرسبر این، افراد خوش

ها و شرایط نامطلوب را به عوامل دانند و ناکامیرا پایدار نمی

دهند. درنتیجه حتی در هنگام شرایط بیرونی نسبت می

دهند و با آور نیز، احساس کنترل خود را از دست نمیاسترس

مثبت و سازنده دست پیدا  تالش و پیگیری به تغییرات

 .]23[کنندمی

ایج پژوهش حاضر نشانگر اهمیت سرمایه طور خالصه نتبه

شناختی در فرسودگی تحصیلی دانشجویان بود. پژوهش روان

حاضر بر روی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرکرد در سال 

شده است و باید در تعمیم نتایج به انجام 5323-5324تحصیلی 

های که سرمایهسایر جوامع آماری احتیاط کرد. ازآنجایی

آوری( منجر بینی و تاب، امید، خوشیخودکارآمدتی )شناخروان

شود لزوم تدارک به کاهش فرسودگی تحصیلی در دانشجویان می

شناختی های روانارتقای سرمایه ای مبتنی برهای مشاورهبرنامه

تواند منجر به ها میهای آموزشی همچون دانشگاهدر محیط

ر و بهزیستی کاهش فرسودگی و متعاقباً عملکرد تحصیلی بهت

 ذهنی بیشتر در جامعه آماری دانشجویان شود.

 گیرییجهنت

شناختی و نتایج پژوهش حاضر نشانگر اهمیت سرمایه روان

بینی و آوری، خوشهای آن یعنی خودکارآمدی، تابمؤلفه

امیدواری در فرسودگی تحصیلی دانشجویان است. درواقع سرمایه 

افکار، باورها و رفتارهای شناختی، دانشجویان را مجهز به روان

آور دوران کند که در مواجه با شرایط استرسای میسازنده

پذیری کمتری مقابله کنند. تحصیل، با توانمندی بیشتر و آسیب

شناختی در دانشجویان با پیامدهای درنتیجه، وجود سرمایه روان

ها فرسودگی تحصیلی مثبتی همراه خواهد بود که یکی از آن

 کمتر است.
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 تقدیر و تشکر

کننده در پژوهش حاضر تشکر از دانشجویان محترم شرکت

 گردد.و قدردانی می
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