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 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام
 

 مقدمه

 روانی سالمت موضوع علمی، مقاالت از بسیاری اخیر، هایسال در

 اب هایافته. اندداده قرار توجه مورد را آن با مرتبط عوامل و دانشجویان

 روانی هایاختالل افزون روز گسترش شیوع، میزان در اختالف وجود

 دهندمی نشان را ایران از خارج در چه و ایران در چه مهم، گروه این در

 در هنوز آن از کدر و و دشوار سالمت گیری اندازه و تعریف. (1-0)

 قابل طور به گذشته سال 114 در سالمت معنای. است املکت حال

 های رویکردهای آن تبیین برای و (0, 1) کرده رییتغ ایمالحظه

 محیطی ،(Medical) پزشکی رویکرد قبیل از مختلفی

(Environmental)، نگر کل (Holistic) زیستی روانی اجتماعی و  

) Bio Psychosocial(از حالتی سالمتی. (8, 7) است شده پیشنهاد 

 ،سازدمی قادر را فرد که است جسمانی و روانی عاطفی، هایتوانمندی

 برای و کند اتخاذ را الزم تصمیمات و مشخص را خود هایهدف تا

 سالمت ترتیب این به. (1) آورد عمل به را مقتضی اقدام محیط کنترل

 یمجس صرفاً بعد از فراتر هککرد تلقی یبعد چند مفهوم یک باید را

 تسالم جسمی هایجنبه بر معموالً سالمت، به سنتی رویکرد در. است

 .(14) گرددمی تاکید

 متغیرهای نقش به دانشجویان روانی سالمت شناخت در پژوهشگران 

 از اجتماعی-روانی و شناختی جامعه شناختی، روان جسمانی، مختلف

 ،(13) هیجانی هوش ،(12) پذیری فرهنگ ،(11) نفس عزت: قبیل

 هایفعالیت ،(10) کارآمدی خود ،(11) مذهب ،(10) اجتماعی حمایت

 با. اندکرده توجه (11) تنش و (18) ایمقابله هایسبک ،(17) فیزیکی

 همه هنوز زمینه، این در شده انجام مطالعات از وسیعی گستره وجود

 ادبیات و اندنشده مشخص روانی سالمت کننده بینی پیش عوامل

 تعاملی نقش تاکنون. است تکامل حال در موضوع این به مربوط

 چکیده

 هیسرما ،یلیتحص یرابطه فرسودگ نییمطالعه باهدف تع نی. اردیگیقرار م یعوامل مختلف ریتحت تأث انیدانشجو یسالمت روان :مقدمه

 انجام شد. 13-10 یلیواحد آزادشهر در سال تحص یدانشگاه آزاد اسالم انیدر دانشجو یبه اشتغال با سالمت روان دیو ام یروان شناخت

دانشگاه  یدانشجو 200از  یاطبقه یتصادف یریبود. با استفاده از روش نمونه گ یهمبستگ-یفیپژوهش حاضر از نوع توص :روش کار

 Maslach)) ،ییدانشجو شیمایپ -مازالچ یفرسودگ اههیس" ،یشناخت تیواحد آزادشهر درخواست شد به پرسشنامه جمع یآزاد اسالم

Burnout Inventory-Student Survey یروان شناخت هیسرما مهپرسشنا" (Psychological Capital Questionnaire ،)

 General (Health "یسوال 28 یپرسشنامه سالمت عموم"( و Hope to Work Scale) "به اشتغال دیام اسیمق"

Questionnaire, GHQ-28کشور، به  جارها در داخل و خداده یگردآور یابزارها ییایو پا ییسنجش روا لی( پاسخ دهند. به دل

 شدند. لیو تحل هیتجز 21( نسخه AMOS) موسیو ا 21اس اس نسخه  یاس پ یها با نرم افزارهاها اکتفا شد. دادهآن یهاافتهی

 11دار  یبه اشتغال به صورت مثبت و معن دیو ام یروان شناخت هیدار و سرما یو معن یبه صورت منف یلیتحص یفرسودگ ها:افتهی

 یناختروان ش هیسرما نیدر رابطه ب یلیتحص یفرسودگ یانقش واسطه نیکردند. همچن ینیب شیرا پ یسالمت روان انسیدرصد از وار

 مشاهده شد. یبه اشتغال با سالمت روان دیو ام

 ن،یند. بنابرادار یرابطه معنا دار انیدانشجو یبه اشتغال با سالمت روان دیو ام یروان شناخت هیسرما ،یلیتحص یفرسودگ :یریجه گینت

 .گرددیم هیتوص انیدر دانشجو دیو ام یروان شناخت هیسرما تیجهت تقو ییهاکارگاه یبرگزار

 انیدانشجو د،یام ،یفرسودگ ،یسالمت روان واژگان کلیدی:

http://dx.doi.org/10.21859/jhpm-06016
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 در یتحصیل فرسودگی و اشتغال به امید روانشاختی، سرمایه متغیرهای

 .است نگرفته قرار توجه مورد دانشجویان روانی سالمت شناخت

 بسیاری موضوع (Burnout)  فرسودگی مفهوم اخیر هایدهه در 

 صاحب توجه مورد سالمت، بر آن تأثیر و گیری همه و علمی ازمقاالت

 تقریباً را فرسودگی مطالعه پژوهشگران. (24) است گرفته قرار نظران

 اندداده بسط آموزان دانش مانند شاغل غیر هاینمونه حتی شغلی، هر به

 فردی و شغلی سازمانی، عوامل به توانمی را فرسودگی علل. (21)

 مورد شده اشاره علت دو از بیشتر فرسودگی فردی هایریشه. داد نسبت

 توانمی را مدرسه و تحصیلی فرسودگی. (22) است گرفته قرار توجه

 به دبینانهب نگرش مدرسه، تکالیف از ناشی خستگی از ترکیبی عنوان به

 علیرغم. (23) کرد تعریف تحصیل در کفایتی بی احساس و مدرسه

 گذشته، هایدهه در شغلی فرسودگی موضوع به پژوهشگران توجه

 بر و ایران در ویژه به تحصیلی فرسودگی زمینه در شده انجام مطالعات

 همکاران و نجفی هایپژوهش. است اندک دانشجویی هایگروه روی

 زارع ،(20) کونانی و بهار شعبانی ،(21) همکاران و ماسوله عبدی (20)

 رابطه از حاکی (28) همکاران و  Pourmaveddatو (27) همکاران و

 و تدریس چون مشاغلی در روانی سالمت با فرسودگی دار معنی

 .بود پرستاری

 جدیدی سازه (Capital Psychological)  شناختی روان سرمایه 

 ردگیمی نشات علمی متون در مثبت شناسی روان رویکرد از که است

 فردی مثبت روانشناختی حالت یک رشد عنوان به را آن توانمی و

 :است شناسایی قابل ویژگی چهار طریق از که کرد، تعریف

 غلبه برای خود تالش و سعی به( آمدی کار خود) داشتن اطمینان( 1

 .برانگیز چالش و دشوار برتکالیف

 .آینده و حال در موفقیت به( بینی خوش) مثبت اسناد( 2

 مسیر در بازنگری ضرورت، صورت در و اهداف تعقیب در پشتکار( 3 

 .موفقیت منظور به( امید) هاهدف

 .(34, 21) مشکالت بروز صورت در( آوری تاب) انعطاف داشتن( 0

 رابطه از حاکی (32) همکاران و  Liو (31) همکاران و  Pengهاییافته

 .بود صیلیتح فرسودگی و شناختی روان سرمایه بین دار معنی و منفی

 Hope) "امید نظریه" از (Work Hope)  اشتغال به امید سازه 

Theory) اصل یک. است گرفته نشات شغلی شناسی روان حوزه در 

 ،هاآن و است هدفمند آدمی رفتار که است این "امید نظریه" اساسی

 نظریه" اصلی )Concept (مفهوم سه. (33) کنندمی هدایت را رفتار

 رسیدن (Pathways) مسیرهای ،(Goals) اهداف: از اندعبارت "امید

 برای تمایل و انگیزش عنوان به عامل .(Agency) عامل و اهداف این به

. (30) است شده تعریف دسترسی قابل هایهدف تحقق جهت در عمل

 اهداف ازقبیل افراد شغلی رفتار درک برای را چارچوبی "امید نظریه"

 را اهداف تحقق انگیزش و هدافا به رسیدن هایطرح و هاایده شغلی،

 را اشتغال به امید سازه پژوهشگران، ترتیب این به. کندمی فراهم

 که بتمث انگیزشی حالت یک: کردند تعریف گونه این را آن و پیشنهاد

 کار، با مرتبط اهداف از و دهدمی جهت را آن با مرتبط اهداف و کار

 همکاران و  Amauپژوهش. (31) شوندمی تشکیل هاعامل و مسیرها

 داری معنی رابطه که داد نشان (37) وهمکاران  Rajandramو (30)

 .دارد وجود افسردگی و اضطراب و امید بین

 عوامل شناخت نیازمند دانشجویان، روانی سالمت تأمین شک بدون 

 یادیز تحول تاکنون حوزه این به مربوط ادبیات. است آن کننده تبیین

 موجود خأل به توجه با. دارد وجود ابهاماتی هم هنوز ولی است؛ داشته

 روان هسرمای تحصیلی، فرسودگی تأثیر نحوه و میزان زمینه در متون در

 یینتع هدف با مطالعه این روانی؛ سالمت بر اشتغال به امید و شناختی

 با اشتغال به امید و شناختی روان سرمایه تحصیلی، فرسودگی رابطه

 .شد انجام دانشجویان در روانی سالمت

 کار روش

 هیلک پژوهش یآمار جامعه. بود همبستگی-توصیفی پژوهش روش

 تحصیلی سال در آزادشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان

 با نمونه تعداد. برگرفت در را گلستان استان در واقع 1310-1313

 تعیین نفر 200 ومورگان کرجسی نمونه اندازه تعیین جدول از استفاده

 ایقهطب گیری نمونه روش از دهاستفا با کنندگان مشارکت که گردید؛

 معیار. (38) شدند انتخاب جنسیت حسب بر شده متناسب تصادفی

 لشاغ مطالعه، در شرکت با موافقت: از بود عبارت حاضر مطالعه به ورود

 از. ماژور افسردگی مانند روانی هایبیماری نداشتن سابقه و نبودن

 ذیل گیری اندازه هایمقیاس به که شد درخواست کنندگان مشارکت

 :دهند پاسخ

 رشته، جنس، سن، سؤال 8 شامل که "یشناخت تیجمع پرسشنامه"

 .بود دانشجویان تیقوم و ترم معدل، مذهب، ،تأهل تیوضع

 Maslach) :"دانشجویی پیمایش -مازالچ فرسودگی سیاهه"

Burnout Inventory-Student Survey, MBI-SS): سیاهه ین ا 

 سیاهه" در که تغییراتی اساس بر همکاران و Schaufeli توسط

 Maslach Burnout)"عمومی پیمایش -مازالچ فرسودگی

General Survey) -Inventory (31) گردید طراحی گرفت، صورت .

 قابل هک شد اصالح ایگونه به پرسشنامه این های گویه دیگر، عبارت به

 کی پایان در" گویه مثال برای. باشد دانشجویی هاینمونه در استفاده

 یرتغی گویه این به "کنممی رمقی بی احساس کارم محل در حضور روز

 رمقی بی احساس دردانشگاه حضورم روز یک پایان در" که کرد پیدا

 ."کنممی

 تشکیل گویه 11 از "دانشجویی پیمایش -مازالچ فرسودگی سیاهه"

 عاطفی خستگی: گیردمی قرار مقیاس خرده سه در که شودمی

 از. گویه 0: کارآمدی خود و گویه 0: بدبینی و شک گویه، 1(: هیجانی)

 تارپیوس یک روی بر را خود پاسخ شودمی درخواست کنندگان مشارکت

 حداقل که کنند؛ مشخص( همیشه تا هرگز از)0 تا 4 لیکرتی ایدرجه 7

 .بود نمره 14 حداکثر و 11 نمره

 آلفای روش به درونی همسانی از حاکی همکاران و هاشمی هاییافته

 در( 88/4 تا 00/4) آن هایمقیاس خرده یا هاعامل و ابزار این کرونباخ

 .(04) بود یطباطبای عالمه دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی 120

 Psychological Capital)"شناختی روان سرمایه پرسشنامه"

Questionnaire,PCQ)  خوش امید، مقیاس خرده 0 و گویه 20 از 

 Luthans توسط که ؛شودمی تشکیل آوری تاب و آمدی کار خود بینی،

 از. است گویه 0 از متشکل مقیاس خرده هر. گردید طراحی همکاران و

 تارپیوس یک روی بر را خود پاسخ شودمی درخواست کنندگان مشارکت

 مشخص( ام موافق شدت به تا ام مخالف شدت به از) لیکرتی ایدرجه 0

. (34) باشدمی 100 نمره حداکثر و 20 نمره حداقل ترتیب این به. کنند

 ازپرستاران نفر 073 برروی کرونباخ آلفای روش به پرسشنامه نیا پایایی

 .(31) است شده گزارش 80/4 چینی
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 به امید مقیاس :(Work Hope Scale)"اشتغال به امید مقیاس"

 به Wettersten و Juntunen توسط "امید نظریه" اساس بر اشتغال

 زا ترکیبی و شده طراحی کار با مرتبط امید سازه گیری اندازه منظور

 .(34) است گویه 20

 روی بر را خود پاسخ تا شودمی درخواست کنندگان مشارکت از 

 به) ایدرجه هفت مقیاس یک روی که کنند؛ مشخص هاییعبارت

 و 20 نمره حداقل. گیرندمی قرار( موافقم شدت به تا مخالفم شدت

 هب امید مقیاس آزمایی باز پایایی ضریب. باشدمی 100 نمره حداکثر

 توسط کرونباخ آلفای ضریب همچنین و 14/4 هفته دو از پس اشتغال

 دانشجویان از نفری 211 گروه یک روی بر همکاران و اکرمی عجم

 .(01) است شده گزارش 13/4 شاهرود پزشکی علوم دانشگاه

 General Health)"سوالی 28 یعموم سالمت پرسشنامه" 

Questionnaire,GHQ-28)  و چندگانه تیماه با است یآزمون 

 انیدرم مراکز در روانی اختالالت شناسایی و کشف منظور به هکخوداجرا

 1172 سال در را پرسشنامه نیا. است شده هیته مختلف هایموقعیت و

Goldberg  گویه 28 وتاهک فرم از حاضر مطالعه در. (02) کرد یطراح 

 ،یجسمان هاینشانه آزمون خرده 0 از بکمر که دیگرد استفاده ای

 نمره یبرا. است یافسردگ و یاجتماع ردکارک ،یخواب یب و اضطراب

 دو هر در که دارد وجود روش دو "یعموم سالمت پرسشنامه" یگذار

 روش در. است ترمطلوب یروان سالمت دهندة نشان ترپایین نمره روش

 صفر از فرد نمره و شوندمی یابیارز 1 و 1 ،4 ،4 صورت به هاگزینه اول

 رتیکل روش براساس هاپاسخ دوم روش در. بود خواهد ریمتغ 28 تا

 80 تا صفر از فرد نمره جهینت در و( 3 و 2 ،1 ،4) شودمی یگذار نمره

 مطالعه در. شد استفاده دوم روش از مطالعه این در. است نوسان در

 از پرسشنامه نیا پایایی ،(نفر 107) دانشجویی نمونه یک روی بر تقوی

 بترتی به و بازآزمایی و کرونباخ آلفای کردن، نیم دو هایروش طریق

 .(03) است شده گزارش 14/4 و 13/4 ،74/4

 متغیرها هایداده توزیع بودن نرمال ابتدا ،هاداده آوری جمع از پس 

 ینب همبستگی تعیین برای. گرفت قرار تأیید مورد که شد بررسی

 تجه ریمس لیتحل از و پیرسون همبستگی ضریب آزمون از متغیرها

 استفاده( 1 تصویر) فرضی )Model (الگو برازش زانیم نییتع و بررسی

 و 21 نسخه  (SPSS)اس اس پی اس افزارهای نرم با هاداده. شد

 .شدند تحلیل 21 نسخه  (AMOS)ایموس

 

 
 ای واسطه های متغیر طریق از زا برون متغیرهای تاثیر شده برازش الگو :1 تصویر

 

 

 هایافته

( 0/04) مرد نفر 148 و( 0/11) زن نفر 118 کننده، مشارکت 200 از 

 مذهب نوع و تأهل وضعیت لحاظ از. بودند 14/21 سنی میانگین با

( 11/04) نفر 104 مجرد،( 2/17) نفر 00 ،متأهل( 0/80) نفر 224

 نفر 144 سیستانی، نفر 34 فارس، نفر 112 را خود قومیت. بودند

 .بودند داده گزارش آذری نفر 14 و بلوچ نفر 0 ترکمن،

 هایمقیاس در کنندگان مشارکت نمرات معیار انحراف و میانگین

 متسال و تحصیلی فرسودگی اشتغال، به امید روانشناختی، سرمایه

 معیار انحراف و میانگین مطالعه این در. است آمده 1 جدول در عمومی

 ال،اشتغ به امید روانشناختی، سرمایه درمتغیرهای زن دانشجویان نمره

 17/01: با بود برابر ترتیب به عمومی سالمت و تحصیلی فرسودگی

 میانگین(. 42/11) 14/04 و( 18/7) 13/27 ،(41/8) 40/00 ،(21/13)

 روانشناختی، سرمایه درمتغیرهای مرد دانشجویان نمره معیار انحراف و

 رابرب ترتیب به عمومی سالمت و تحصیلی فرسودگی اشتغال، به امید

 84/02 و( 80/8) 27/31 ،(11/2) 40/02 ،(11/14) 08/07: با بود

 مطالعه مورد متغیرهای بین همبستگی ضریب 2 جدول در(. 17/14)

 .است آمده
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 عمومی سالمت و تحصیلی فرسودگی اشتغال، به امید روانشناختی، سرمایه هایمقیاس در دانشجویان نمرات معیار انحراف و میانگین :1 جدول

 معیار انحراف ±کل، میانگین  جنس هامقیاس

  معیار انحراف ±مرد، میانگین  معیار انحراف ±زن، میانگین  

 32/12±  40/01 11/14 ± 08/07 21/13 ± 17/01 روانشناختی سرمایه

 88/7±  01/00 11/2±  40/02 41/8±  40/00 اشتغال به امید

 03/7±  30/20 80/8±  27/31 18/7±  13/27 تحصیلی فرسودگی

 18/11±  03/01 17/14±  84/02 42/11±  14/04 عمومی سالمت

 

 عمومی سالمت و تحصیلی فرسودگی اشتغال، به امید روانشناختی، سرمایه متغیرهای بین پیرسون خطی همبستگی ماتریس :2 جدول

 روانشناختی سرمایه اشتغال به امید تحصیلی فرسودگی متغیرها

 - - 1 تحصیلی فرسودگی

 - 1 -27/4** اشتغال به امید

 1 -01/4** -01/4** شناختی روان سرمایه

 -21/4** 30/4** 21/4** عمومی سالمت

  **41/4 P-value < . 

 

 و ،ایواسطه زاد، برون متغیرهای بین که دهدمی نشان 2 جدول نتایج

 را مسیر تحلیل انجام امکان امر این که دارد وجود ارتباط زاد درون

 زاد درون متغیرهای برخالف زاد برون متغیرهای. سازدمی فراهم

 پیشنهادی الگو در متغیرها سایر از اثری هیچ که هستند متغیرهایی

 نسخه ایموس افزار ازنرم ، (Model)الگو آزمون برای. (00) پذیرندنمی

 آماری، لحاظ از دو خی مجذور نبودن دار معنی که شد؛ استفاده 21

 مورد هایشاخص(. 1 تصویر) بود الگو مناسب برازش دهنده نشان

Chi)-) کای مجذور شاخص: از بودند عبارت الگو برازش برای استفاده

2Square، آزادی درجه بر مجذورکای شاخص (/df2(، شاخص 

 شاخص ،(CFI Comparative Fit Index) تطبیقی برازندگی

 یافته تعدیل برازندگی شاخص ،Goodness-of-Fit, GFI)) برازندگی

(Adjusted Goodness-of-Fit, AGFI )دوم ریشه خطای و 

 root mean square error of). تقریب خطای واریانس

approximation, RMSEA)  هایشاخص مقدار CFI، GFI و 

AGFI این و بود 14/4 از بیشتر که آمد بدست 11/4 و 1 ،1 ترتیب به 

 هایمالک طبق زیرا. است شده اصالح الگو مطلوب برازش بیانگر

 باالتر و 14/4 شده اشاره هایشاخص برای مناسب مقدار شده پیشنهاد

 مجذور نسبت )df 2/) آزادی درجه بر کای مجذور شاخص. است

 حاکی را سه از کمتر مقدار که دهدمی قرار مبنا را آزادی درجه به کای

 درجه به کای مجذور نسبت. (00) دانندمی الگو با هاداده ازانطباق

 .است مناسبی مقدار که آمد بدست 22/4 پیشنهادی الگو در آزادی

 (RMSEA) تقریب خطای واریانس دوم ریشه خطای شاخص مقدار 

 3 جدول. است الگو مناسب برازش دهنده نشان که بود صفر با برابر

 به یدام روانشناختی، سرمایه متغیرهای مستقیم غیر و مستقیم رابطه

 بقط. دهدمی نشان را عمومی سالمت با تحصیلی فرسودگی و اشتغال

 24/4 روانی سالمت با اشتغال به امید مستقیم رابطه ،3 جدول هایداده

 یزن تحصیلی فرسودگی با شناختی روان سرمایه رابطه. بود معنادار و

 (.معکوس صورت به) بود معنادار و -00/4
 

 

 عمومی سالمت با تحصیلی فرسودگی و اشتغال به امید روانشناختی، سرمایه کل و مستقیم غیر مستقیم، رابطه :3 جدول

 رابطه ها متغیر

 مستقیم

 غیر رابطه

 مستقیم

 کل رابطه واسطه متغیرهای

 11/4** - - 11/4** روانشناختی سرمایه-اشتغال به امید

 -01/4** روانشناختی سرمایه -23/4** -18/4** تحصیلی فرسودگی-اشتغال به امید

 -31/4** تحصیلی فرسودگی-روانشناختی سرمایه -11/4** -24/4** عمومی سالمت-اشتغال به امید

 فرسودگی-روانشناختی سرمایه

 تحصیلی

**00/4- - - **00/4 

 -12/4** تحصیلی فرسودگی -12/4** 444/4 عمومی سالمت-روانشناختی سرمایه

  **41/4 P-value < .
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 بحث

 در ویژه به زیادی هایپژوهش گذشته، هایدهه چند طول در گرچه 

 ار سالمت کننده بینی پیش متغیرهای ؛اندکرده سعی سالمت حوزه

 این همه هم، هنوز توجه، قابل تحوالت علیرغم اما کنند؛ شناسایی

 ن،دانشجویا روانی سالمت اهمیت به توجه با. اندنشده شناسایی هاعامل

 یفرسودگ بین روابط مسیر تحلیل الگو تدوین هدف با پژوهش این

 در روانی سالمت با اشتغال به امید و شناختی روان سرمایه تحصیلی،

 .گردید اجرا و طراحی آزادشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان

 اب دانشجویان تحصیلی فرسودگی دار معنی رابطه از حاکی هایافته

 ارتباط خصوص در مطالعه این هاییافته. بود هاآن روانی سالمت

 دهش گزارش نتایج راستای در روانی سالمت با تحصیلی فرسودگی

 شعبانی ،(21) همکاران و ماسوله عبدی ،(20) همکاران و نجفی توسط

 و  Pourmaveddatو (27) همکاران و زارع ،(20) کونانی زمان و بهار

 ،یانجیه مختلف عوارض ایجاد با تحصیلی یفرسودگ. بود( 28) همکاران

 .اندازد خطر به را دانشجویان روانی سالمت تواندمی یروان و یجسمان

. ستا مختلف عوامل از ایپیچیده ترکیب تأثیر تحت نیز روانی سالمت

 پیش متغیر عنوان به گاه تحصیلی فرسودگی علمی، هایپژوهش در

 توجه ردمو واسطه متغیر عنوان به گاه و وابسته متغیر عنوان به گاه بین،

 .(01) است گرفته قرار

 در لیتحصی فرسودگی با شناختی روان سرمایه دار معنی رابطه هایافته 

 و Peng توسط شده گزارش نتایج با یافته این. داد نشان را دانشجویان

 تحصیلی فرسودگی. بود همخوان (32) همکاران و  Liو (31) همکاران

 شناختی روان و شناختی جامعه ابعاد از متأثر و پیچیده موضوع یک

 یکی. تنیس چندگانه هایسازه با حتی یا سازه یک با تبیین وقابل است؛

 گرفته شکل شناسی روان حوزه در اخیر هایدهه در که هاییحوزه از

 قابل تحوالت موجب که بود گرا مثبت شناسی روان رویکرد است،

 از رفتاری مختلف هایزمینه در مؤثری و نافذ هایپژوهش و مالحظه

 مطالعات. گردید دانشجویان و آموزان دانش رفتاری مشکالت جمله

 فرد در که منابعی و مثبت شناسی روان قوای اندداده نشان متعددی

 .(00) کنند کمک مطلوب عملکرد در او به توانندمی ،اندنهفته

 یلیتحص فرسودگی با اشتغال به امید دار معنی رابطه از حاکی هایافته 

  Gustafsson توسط شده گزارش نتایج با یافته این. بود دانشجویان در

. داشت هماهنگی (08) همکاران و   Simmonsو(07) همکاران و

 یشغل فرسودگی ابعاد با امید دار معنی رابطه از حاکی هاآن هایگزارش

 در( شخصی کفایت کاهش و زدایی شخصیت هیجانی، خستگی)

 در تنها هک نیست انفعالی هیجان یک امید. بود کارگران و ورزشکاران

 هک تاس شناختی فرایندی هکبل شود؛ پدیدار زندگی تاریک هایلحظه

 انهایشهدف به یافتن دست برای فعال، صورت به آن، وسیله به افراد

 هایهدف فرد آن، طی هک است فرایندی امید. (30) کنندمی تالش

 یندبمی تدارک هاآن به رسیدن برای راهکارهایی. کندمی تعیین را خود

 حفظ مسیر طول در و ایجاد راهکارها این اجرای برای را الزم انگیزه و

 دانشجویان، در اشتغال به امید کاهش ترتیب این به. (31) کندمی

 .دهدمی قرار تأثیر تحت را هاآن تحصیلی فرسودگی

 انیرو سالمت با اشتغال به امید دار معنی رابطه پژوهش این هاییافته 

   Rajandramو (30) همکاران و Amau .داد نشان را دانشجویان در

 دار معنی را افسردگی و اضطراب با امید بین رابطه (37) همکاران و

 روان تسالم با بیکاری بین رابطه بر شده انجام مطالعات معموالً. یافتند

 مورد کمتر روانی سالمت بر شغل یافتن به امید اثر و ؛اندداشته تمرکز

 تغالاش به امید که دانشجویانی ترتیب این به. است گرفته قرار توجه

 مطلوبتری روانی سالمت احتماالً بودند، داده گزارش را بیشتری

 .اندداشته

 اندانشجوی روانی سالمت با شناختی روان سرمایه داد نشان مطالعه این 

 روان سرمایه از باالتری سطح که دانشجویانی. دارد داری معنی رابطه

 داده گزارش را بیشتری روانی سالمت احتماالً کردند، تجربه را شناختی

 یهسرما آن طریق از که گرفت نظر در توانمی را زیادی مسیرهای. بودند

 نهزمی در قبلی هایپژوهش. است مرتبط روانی سالمت با شناختی روان

 ار روشی روانی، و جسمانی سالمت بر شناختی روان وضعیت اثر نحوه

 وانر سرمایه اثر چگونگی توضیح برای تواندمی که اندکرده پیشنهاد

 رابطه روش این(. 14) باشد داشته کاربرد نیز روانی سالمت بر شناختی

 ار سالمت دهنده ارتقا رفتارهای با شدن درگیر و مثبت هایحالت بین

 خوشبینی از باالتری سطح دارای که افرادی احتماالً لذا ؛شودمی شامل

 داشت خواهند خود سالمت به بیشتری توجه هستند، ارزشی -خود و

(01). 

 اب شناختی روان سرمایه و اشتغال به امید که بود این از حاکی نتایج 

. دارد هرابط دانشجویان روانی سالمت با تحصیلی فرسودگی گری واسطه

 به روانی سالمت با شناختی روان سرمایه رابطه که داد نشان شواهد

 این در. شودمی میانجیگری تحصیلی فرسودگی وسیله به کامل طور

 یشناخت روان سرمایه اشتغال، به امید متغیرهای پذیرش اساس مطالعه

 یوانر رویکرد روان سالمت با آن کردن مرتبط و تحصیلی فرسودگی و

 .بود یستیز یاجتماع

 گیری نتیجه

 شناختی روان سرمایه و اشتغال به امید داد نشان مطالعه این نتایج 

 داری امعن و منفی رابطه تحصیلی فرسودگی و داری معنا و مثبت رابطه

 کاهش و اشتغال به امید کاهش. دارند دانشجویان روانی سالمت با

 یلیتحص فرسودگی روی بر تواندمی دانشجویان شناختی روان سرمایه

 .ندک مختل را هاآن روانی سالمت نتیجه در و گذاشته منفی تأثیر هاآن

 هاییمحدودیت با قبول، قابل نتایج به دستیابی علیرغم حاضر پژوهش 

 یاسالم آزاد دانشگاه دانشجویان به مطالعه این منحصرکردن. بود همراه

 لذا سازد؛ دار خدشه است ممکن را نتایج پذیری تعمیم شهر آزاد واحد

 .گرددمی توصیه هادانشگاه سایر در آن تکرار

 اختیشن روان سرمایه ارتقا جهت هاییکارگاه برگزاری نتایج، به توجه با

 .گرددمی توصیه دانشجویان در امید و

 سپاسگزاری

. است شده استخراج 1300 کد با پژوهشی طرح از مقاله این هاییافته

 مالی اعتبار کردن فراهم دلیل به واحدآزادشهر یاسالم آزاد دانشگاه از

 کرتش و تقدیر پژوهش این در کننده شرکت دانشجویان کلیه و طرح

 .گرددمی

 
.
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Abstract 
Introduction: Mental health of students is affected by different factors. The present study aimed to 
determine the relationship between psychological capital, hope for employment and academic burnout 
with mental health among students of Islamic Azad university-Azadshahr branch in the academic year 2013-
2014 by path analysis. 
Methods: The present study was descriptive-correlation research. Using stratified sampling method, a 
sample of 226 students of Islamic Azad University of Azadshahr in Golestan was asked to respond to 
demographic questionnaire, "Maslach Burnout Inventory-Student Survey", the "Psychological Capital 
Questionnaire" the "Hope Work Scale" and the "General health Questionnaire, GHQ-28). Since, validity 
and reliability of measures of collecting data were measured by previous studies. The data were analyzed by 
SPSS/21 and AMOS- 21. 
Results: Academic burnout negatively impact and psychological capital and hope for employment 
positively influence and can predict 15% of mental health variance. Academic burnout plays a mediating 
role in the relationship between psychological capital and hope for employment in students’ mental health. 
Conclusions: A significant relationship between academic burnout and psychological capital, hope for 
employment with mental health of students. Therefore, organize workshops to promote psychological 
capital and hope in students is recommended. 
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