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 چيني دانشجويان تحصيلي فرسودگي مورد در پژوهش

 لي هنگ و هايينگ ما شيگوانگ ني،

 توصيه و علل صفات، لحاظ از ليسانس دوره دانشجويان آموزشي احساسات پرسشنامه توسط دانشجوي دانشگاه ۴۳۹. چكيده
 فرسودگي صفات) ۱: (كه ندداد نشان آمده دست به نتايج .گرفتند قرار ارزيابي مورد تحصيلي فرسودگي هاي آموزشي

 دانشجوي پيشروهاي فرسودگي) ۲. (يافته بودند كاهش اثربخشي و عاطفي، خستگي منفي، هايي رفتار و ها نگرش تحصيلي،
 از پيشگيري) ۳. (مدرسه اي قرار داشتند عوامل و استرس، فشار دوره، انگيزه، ، منفيگرايشي  صفات ، عالقه يادگيري در كالج

 .قرار گيرد شخصي تغيير و آموزشي  سيستم اصالح خدمات، و نوآوري در مديريت تواند مي فرسودگي

 ثابت مقايسه روش كمي، روش پيشرو، تحصيلي، فرسودگي دانشجويان، :كليدي واژه هاي

 مقدمه. ۵۶.۱

 باعث كه گذشته مي باشد، دهه سه در مرتبط هاي رشته و روانشناسي در محبوب پژوهشي موضوع يك تحصيلي فرسودگي
 زوال سمت به گرايش عاطفي، خستگي حالتي از به تحصيلي اصطالح فرسودگي .است شده جهان سراسر در بيشتر و بيشتر توجه

 .مي نمايد دانشگاه اشاره يا كالج جويان دانش ويژه به آموزان دانش ميان در كم شخصي موفقيت احساس و شخصيت

 تحصيلي بودند و  فرسودگي تحصيلي  از دانشجويان داراي ٪۲۳.۴ حدود كه دريافت چيني دانشگاههاي دانشجو از ۱۳۱۷ بررسي
 افسردگي، اضطراب، قالب در رواني ناراحتي مي تواند منجر به فرسودگي تحصيلي . داشت شدت % ۴ اين امر در تنها

 و مطالعه ماهيت بين كه زماني رخ مي دهد فرسودگي تحصيلي هميشه كالم، يك در. شود ترس و خصومت سرخوردگي،
 .دارد وجود تطابق مي كند، عدم مطالعه كه شخصي ماهيت

 مهمي نقش دانشجويان زندگي از اي دوره در يادگيري مشكالت استعداد است، پرورش عالي آموزش اصلي وظيفه كه آنجا از
آنها جنبه   از يكي كه داردپژوهشي وجود  جنبه نوع دو. جويان ايفا نموده است دانش رواني رشد و كالج آموزشي كيفيت در

مي  تمركز كالج آموزشي كيفيت ارزيابي بر جويان دانش يادگيري روند ارزيابي با آموزش علوم محققان. است كالن پژوهش
 مورد استفاده آمريكا متحده اياالت هاي دانشگاه و كالج توسط كلي طور به دانشجويي ملي تعهد بررسي مثال، عنوان به .نمايند
 فرايند كيفيت برآورد به دانشگاه هاي سياست توسعه بر آموزان دانش موثر مطالعه تاثير و فرايند بهبود هدف با چين گرفته وقرار 

 توجه تمركز كه روانشناساني تائيد شده توسط معموال پژوهش جنبه ميكرو حال، عين در. است پرداخته آموزان يادگيري دانش
 يك فرسودگي تحصيلي  .مي باشد رواني يادگيري ناكارآمد و منفي بر عوامل ويژه به آموزان، دانش رفتار و انديشه ها بر شان

فرسودگي  مكانيسم كشف براي داغ موضوع امر يك اين. است كرده فراهم عوامل اين استدالل براي چهارچوب نظري مطلوب
 .است بوده موثر مداخله هاي روش از استفاده با آموزان دانش آكادميك تعهد بهبود براي سپس تحصيلي ، و


