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چکیده
مطالعهی حاضر با هدف بررسی وضعیت تنیدگی و فرسودگی تحصیلی در پیشبینی
پیشرفت تحصیلی(به عنوان محصول عینی درگیری تحصیلی) دانشجویان دانشگاههای
دولتی شهرتهران انجام شد .روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است .روش
نمونهگیری ،دردسترس می باشد ،بدین منظور 303 ،دانشجوی مشغول به تحصیل در
دو گروه دختر و پسر در رشتههای مختلف و در دو مقطع تحصیالت کارشناسی و
تکمیلی از سطح دانشگاههای دولتی شهر تهران به طور تصادفی انتخاب گردیدند .برای
گردآوری اطالعات ،از پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران( )0113با
ضریب آلفای ( )1/28و مقیاس تنیدگی زندگی دانشجویی گادزال با ضریب آلفای
( )1/23استفاده گردید .میانگین نمرات ترم گذشتهی دانشجویان به عنوان شاخص
پیشرفت تحصیلی مورد ارزیابی قرارگرفت .نتایج حاصل از همبستگی ،تجزیه وتحلیل
رگرسیون نشان داد که بین فرسودگی تحصیلی و ابعاد آن با پیشرفت تحصیلی رابطهی
منفی و معناداری وجود داشته ،به گونهای که فرسودگی تحصیلی قادر بود به میزان /03
: 09125827476/: mosavi2008@gmail.com .
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 -1در سطح ()1 /10پیشرفت تحصیلی را پیشبینی نماید .فرسودگی تحصیلی به عنوان
متغیر پیشبینی کنندهی پیشرفت تحصیلی ،نقش مهمی در فرایند یادگیری و پیشرفت
فراگیران ایفا مینماید .لذا شناسایی متغیرهای منجر به فرسودگی تحصیلی میتواند
نقش موثری در بهبود عملکرد فراگیران داشته باشد.
کلید واژه ها :تنیدگی ،فرسودگی تحصیلی ،دانشجویان
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Abstract:
This research was done with the purpose of the study of stress &
academic burnout in predicting academic achievement (as a product
of academic engagement) in students of public universities of Tehran
City. The method of research iscorrelation. Participants were 317
students (with gender, major & degree differences) that selected by
availablesamplingfrom the public universities of Tehran City. For data
collection, Breso Academic Burnout Inventory (1997) with Cronbach's
alpha (0.82) & Student-Life Stress Inventory with Cronbach's
alpha(0.87) were used. The mean of last semester's grades of
students were used as academic achievement index. Data were
analyzed by spss20software in correlation, regression analysis&
ANOVA. Results showed negative significant correlation between
academic burnout 7 its subscales & academic achievement, so
academic burnout predicts the academic achievement with -0.17
(P≤0.01).
Keywords: stress, academic burnout, students
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مقدمه
تنیدگی یادگیرندگان ممکن است با موضوعاتی چون موقعیت اقتصادی-اجتماعی،
شرایط خانوادگی ،سبکهای آموزشی معلّمان ،جوّ محیط آموزشی ،درگیری و مشارکت
والدین و یا بسیاری از ویژگیهای شخصیتی آنان ارتباط داشته باشد(نوشاد .)8112،0به
عبارتی ،در حالی که حضور در دانشگاه برای بسیاری از دانشجویان تجربههای
خوشایندی به همراه دارد ،برای برخی دیگر از دانشجویان مطالب تحصیلی مانند
آزمونها ،مقالهها ،ارایهی مطالب و به طور کلی الزامات تحصیلی موجب بروز تنش و

در صورت استمرار فرسودگی تحصیلی دانشجویان خواهد شد .بدیهی است فرسودگی
تحصیلی 8تاثیرات منفی از لحاظ بهزیستی ذهنی ،روانشناختی و جسمانی برای
دانشجویان خواهد داشت (بهروزی و همکاران .)0318 ،این مفهوم ،که توسط فروید
برگر ( )0134برای اشاره به «پیگیری بی وقفهی اهداف ناممکن همراه با منابع ناکافی»
در محیطهای شغلی بکار گرفته میشد(هوبریچ ،)8113،3به عنوان یک موضوع شناخته
شده در پژوهشهای روانشناختی منجر به تحقیقات زیادی در سه دههی اخیر گردیده
است (یانگ.)8114 ،4
عمدهی تحقیقات تجربی درحوزهی فرسودگی شغلی با مطالعات ایوانسکی،
اسکواب ،ماسالخ وجکسون5آغاز شد ،امّا تفاوت عمدهی تحقیقات فروید برگر با
دیگران در این بود که افراد به هنگام ابتال به خستگی هیجانی ،سختتر کار میکنند ،در
حالی که ماسالخ ،پاینیس6و جکسون(،0133به نقل از نوشاد )8112،بر این باور بودند
که هنگام خستگی هیجانی ،3تولید و بازدهی فرد کاهش مییابد .فرسودگی در محیط
کاری ،در قالب عالئمی ازخستگی هیجانی ،بدبینی یا شخصیتزدایی2وکاهش کارآمدی
1

.Noushad, P.
.Burnout
3
.Huprich, J.
4
.Yang
5
.Iwanicki, Schwab, Maslach, and Jackson
6
.Pines
7
.emotional exhaustion
8
.cynicism or depersonalization
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حرفهای0تعریف میگردد(ماسالخ ،شائوفلی و لیتر .)8110،8از دیگر شاخصههای
فرسودگی،

کاهش

انگیزه،

نارضایتی

وتعارضات

اجتماعی

است(یولودگ

ویاراتان .)8101،3فرسودگی در بافت و موقعیتهای آموزشی تحت عنوان فرسودگی
تحصیلی (سالمال-آرو،کیورو،لسکینن و نورمی ،8111،4سالمال-آرو )8100،نامیده
میشود .باید گفت موقعیتهای آموزشی به مثابهی محل کار فراگیران محسوب می-
شود ،به گونهای که فعالیتهای آموزشی و درسی آنها به عنوان یک «کار» محسوب
میشود .آنها در کالس حضور پیدا کرده و خود را موظّف میدانند تا برای کسب
نمرهی قبولی و موفقیت در امتحانات ،مجموعه تکالیفی را انجام دهند (سالمال-
آرو،8112،به نقل از عزیزی.)0321،
به پیروی از نظریه فرسودگی شغلی ،فرسودگی تحصیلی نیز فشار مرتبط با امور
تحصیلی و بطور خاص خستگی ناشی از تکالیف و کار مضاعف مدرسه تعریف می
شود.شواهد تجربی نشان می دهد که فرسودگی فرایندی است که به تدریج،گسترش
یافته ،اولین مرحله آن ،با عدم توازن بین منابع وتقاضاها مشخص می شود .در مرحله
بعد نگرشها و رفتارهای منفی و غیرمسئوالنه تحت عنوان شخصیتزدایی وبه مثابه
مکانیسمهای دفاعی فرد ،ابعاد فرسودگی را بسط میدهند .فرد در راستای کاهش
خستگی هیجانی ،به لحاظ روانی ،از موقعیت تنشزا فاصله میگیرد تا بدین وسیله
خود را از شرایط اجتماعی تنشزا محافظت نماید ،این راهبرد مقابلهای ناکارآمد ،نه
تنها تنش را کاهش نمیدهد ،بلکه به دلیل ایجاد فاصله با شرایط بیرونی ،مشکالت
درونی فرد را افزایش میدهد ،نتیجه این کشمکشها ،تضعیف موفقیتها و پیشرفتهای
آتی در دستیابی به اهداف و بروز احساس ناکارآمدی در فرد و تردید به تواناییهای
خود خواهد بود ،آنچه که بعد سوم فرسودگی راتشکیل میدهد(نوشاد.)8112،
باورهای خودکارآمدی ،غالباً تحت عنوان تواناییهای فرد برای طراحی و اجرای
1

.professional efficacy
.Maslach, C., Schaufeli, W.B., &Leiter, M.P.
3
�.Uluda
, O. & Yaratan ,H.
4
.Salmela-Aro ,K., Kiuru, N., Leskinen, E, &Nurmi, J
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مجموعهای از اقدامات برای رسیدن به اهداف شخصی تعریف میشود ،موضوعی که
هسته اصلی رویکرد شناختی-اجتماعی بندورا محسوب میشود(کریمی.)0335،
بنابراین ،فرسودگی تحصیلی0که از آن گاه تعبیر به فرسودگی مدرسه(8سالمال-آرو
وهمکاران)8111،میشود ،به احساس خستگی ناشی از تقاضاها و الزامات تحصیلی،
نیز داشتن نگرش منفی ،عیبجویانه و بدون انگیزه به تکالیف درسی ،و احساس عدم
شایستگی اشاره دارد(آکادمی فنالند .)8101،3طبق مدل لیتر به نقل از پارکر4و سالمال-
آرو( )8100خستگی هیجانی عنصرآغازگر فرسودگی است ،مولفهای که به مثابه راهبرد
ناکارآمد مقابله گسترش یافته و در نهایت منجر به ایجاد احساس ناکارآمدی میگردد،
در حالی که طبق مدل گلمبیوسکی )0121(5بدبینی درآغاز گسترش یافته و متعاقب آن
احساس ناکارآمدی همراه با خستگی هیجانی توسعه یافته و در نهایت منجر به
فرسودگی تحصیلی میشود .تاریس ،لیبلنس،شائوفلی و شررز )8115(6با ترکیب دو
مدل یاد شده ،بر این باورند خستگی هیجانی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی براحساس
ناکارآمدی و بدبینی دارد .به باور گُلد( ،0125به نقل از نوشاد )8112،فرسودگی،
محصول نهایی تنش بوده ،به گونهای که به باور ماسالخ و لیتر( ،0113به نقل از
نوشاد )8112،عالوه بر پیامدهای ناگوار روانشناختی،گاه منجر به بروز عوارض
سوماتیک چون سردرد ،بیماریهای احشایی و فشارخون باال میگردد .اگرچه نظریه
استرس سلیه،0136(3به نقل از رُئکلین)0112،2تنش را عامل اصلی چنین مشکالت
روانشناختی میداند ،امّا شباهت میان عالئم تنش و فرسودگی به معنای یکی بودن این
دو مفهوم نیست ،چراکه وجه تفارق این دو سازه ،در این است که فرسودگی تنها
دارای بار منفی است و تنش دارای ابعاد مثبت و منفی است ،چرا که تنش ،مادامی که
1

.Academic Burnout
.School Burnout
3
.Academy of Finland
4
.Parker Ph.
5
.Golembiewski, R.
6
.Taris, T., Le Blanc, P., Schaufeli, W., &Schreurs, P.
7
.Seley
8
.Roeckelein
2
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منجر به اختالل در کارکردهای طبیعی فرد نشود ،در مقداری اندک به مثابه برانگیزاننده
و محرک اجرای تکالیف فرد محسوب میگردد.
0

فرسودگی تحصیلی نقطهی مقابل درگیری تحصیلی است(دوران ،اکسترمرا ،ری،
فرناندز-بروکال و منتالبان )8116،8درگیری تحصیلی عبارتست از«تخصیص زمان،
انرژی ،جذب و عالقمندشدن به امور تحصیلی»(آکادمی فنالند ،)8100 ،بنابراین
درگیری شامل سه مولفهی اشتیاق(3شور ،شوق و احساس انرژی برای سرمایهگذاری
بر روی فعالیتی معین) ،فداکاری(4تخصیص زمان و انرژی الزم ،قائل شدن معنا و
ارزش برای تکلیف) و جذب(5احساس رضایت و ادراکی از سرعت گذر زمان هنگام
انجام تکلیف) میشود(دوران و همکاران ،)8116،مفهومی که بازدهی و محصول آن در
عملکرد و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان ،محسوس و بارز جلوه مینماید.
فرسودگی تحصیلی متشکل از مولفههایی است که با هر یک از رویکردهای
خودکارآمدی بندورا ،نظریه استرس سلیه ،6رویکردهای انگیزشی قابل تبیین میباشد،
باترکیب رویکرهای یاد شده ،در قالب رویکرد«حفظ منابع»3میتوان دو سازه مورد
مطالعه این پژوهش را مورد توجه قرار داد .طبق این نظریه ،افراد در مواجهه با شرایط
تنشزا ،منابع خود(چون زمان و انرژی) را از دست میدهند .هُبفل)0121(2معتقد است
که فرسودگی تحت فشار تقاضاهای سطح باال و کاهش منابع به وقوع میپیوندد ،به
گونهای که منجر به ازدست رفتن انرژی و انگیزش فرد شده ،با افزایش سطح تنش،
منابع فرد کاهش مییابد ،این در حالی است که فرد در شرایط معمول ،برای دستیابی به
تقویت مثبت ،فعاالنه با محرکهای محیط پیرامون خود ،چالش و تعامل میکند ،این

�Academic Engagement.
�
.Duran, A., Extremera, N., Rey, L., Fernandez-Berrocal, P. & Montalban, F. M
�
.vigor
�
.dedication
�
.absorption
�
.Seley
�
).conservation of resources theory(COR
�
.Hobfoll, S.E.
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تقویتهای مثبت منجربه ایجاد و حفظ ویژگیها و ذخائری چون انرژی ،انگیزه و
عزت نفس فرد میشود.
به طور خاص ،در درک مفهوم فرسودگی تحصیلی دو متغیر نقش مهمی ایفا می-
کنند :اول ،سطح تنش تجربه شده توسط افراد و منابع تنشزایی است که در بافت
تحصیلی ظاهر میشوند ،دوم اینکه تنیدگی ،پیشرفت و فرسودگی تحصیلی میتوانند
کارکردی از تفاوتهای فردی و خلقوخوی دانشآموزان قلمداد شوند(دوران و
همکاران ،)8116 ،عوامل متعددی میتوانند در بررسی وضعیت فرسودگی و تنیدگی
تحصیلی یادگیرندگان مورد توجه واقع شده و موضوع پژوهشهای مختلفی قرار
گیرند .اگر چه پژوهشهای داخلی و خارجی معدودی در حوزهی فوق انجام شده
است ،با این حال به تعدادی از آنها که به مطالعهی ارتباط فرسودگی تحصیلی با دیگر
متغیرها پرداختهاند ،اشاره میشود .فلیپ پارکراز موسسه ماکس پالنک 0و پرفسور
سالمال-آرو اولین کسانی بودند که تحقیقات گستردهای در خصوص فرایندهای
فرسودگی ناشی از تحصیل انجام دادهاند .آنها طی مطالعات خود دریافتند که خستگی
ناشی از امور تحصیلی و نگرش عیب جویانه به مدرسه به طور اجتناب ناپذیری
منجربه افزایش حس بیکفایتی می شود ،احساسی که متعاقب آن ایجاد حس افسردگی
است .نتایج مطالعات آنها همچنین نشان دادکه دانش آموزانی که مشکالتی درخواندن
ونوشتن دارند ،اغلب حس بیکفایتی وناکارآمدی راتجربه نموده که درصورت گسترش
به افسردگی منجر می شود(آکادمی فنالند ،)8100،نتایج مطالعات سالمال-آرو
وساولوینن و هولوپینن )8112( 8نیز نشان داده است که فرسودگی تحصیلی عالوه بر
اینکه پیش بینی کننده نیرومندی برای عالئم افسردگی است ،بین این دو ،چرخهی
تراکمی 3مشاهده میشود .رستمی ،عابدی وشائوفلی( )8108در مطالعه خود دریافتندکه
انگیزهها و عالئق پژوهشی یادگیرندگان ،به طور منفی فرسودگی تحصیلی را پیشبینی
میکند.
1

.Max-Planck Institute
.Salmela-Aro, K., Savolainen, H., &Holopainen, L.,
3
.cumulative circle
2
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آالرکُن ،ادواردز و منکه )8100(0در پژوهش خود با عنوان «بررسی مولفههای پیشبین
فرسودگی و درگیری تحصیلی در دانشجویان سال اول» با بهرهگیری از نظریهی حفظ
منابع8دریافتند که ادراکی از تقاضاها و درخواست ها ،به عنوان میانجی بین منابع و
راهبردهای مقابله ،واسطه گری مینماید ،همچنین راهبردهای مقابله نیز به عنوان رابط
بین تقاضاها ،فرسودگی و درگیری در تحصیل نقش ایفا میکند .ژانگ ،گان و
چام )8113(3نیز بین درگیری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی ،ارتباط منفی مشاهده
نمودند .یولودگ و یاراتان( )8101نیز در مطالعه خود بر روی دانشجویان دریافتند
خستگی هیجانی ،بدبینی و کاهش خودکارآمدی با اشتیاق ،جذب ،تخصیص انرژی و
زمان برای تکالیف تحصیلی ارتباط منفی دارد .از نتایج دیگر این مطالعه این بود که
یادگیرندگان مرد ،یادگیرندگان با سابقهی تحصیلی کمتر و دانشجویان با سن باال،
نسبت به دانشجویان زن ،دانشجویان با سابقه بیشتر تحصیلی و دانشجویان جوان،
بیشتر از فرسودگی تحصیلی رنج میبرند .هوبریچ ( )8113معتقد بود افرادی که به
تازگی واردمحیط جدیدی میشوند ،به علت عدم پیوستگی بین انتظارات نوآموز و
واقعیت فعالیتهای هرروزه محیط مربوطه ،بیشتر در معرض فرسودگی قراردارند.
فیشر )8100(4نیز دریافت سطح فرسودگی در میان معلمان تازهکار ومجرب بطور
معناداری تفاوت دارد .همچنین دانشجویانی که همزمان با تحصیل ،اشتغال دارند،
فرسودگی بیشتری را تجربه میکنند(لینگارد ،8113،به نقل از رستمی و
همکاران.)0311،
درمطالعهی دیگری مشاهده گردید که انتقال و گذار از یک مقطع تحصیلی به
مقطع باالتر ،دانشآموزان را (به طور متوسط یک در پنج)با چالش در سطح انگیزه و
سالمت عمومی آنها مواجه مینماید .محققین دریافتند که گذار موفقیتآمیز با افزایش
سطح سالمت عمومی ارتباط داشته که خود به عنوان مولّفهی پیش بینیکننده سطح
1

.Alarcon, GM. Edwards, JM&Menke, LE
.Theory of Conservation of Resources
3
.Zhang, Y., Gan, Y., & Cham, H.
4
.Fisher, M. H.
2
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باالیی از درگیری در امور تحصیلی قلمداد میشود .تحقیقات اخیر نشان میدهد که
فرسودگی مدرسه در میان نوجوانان با فرسودگی شغلی والدین آنها ارتباط دارد .این
یافتهها نشان دادهاند که فرزندان والدینی که از فرسودگی شغلی رنج میبرند با احتمال
بیشتری فرسودگی تحصیلی را تجربه میکنند(سالمال-آرو و تومینن-سوینی( 0در
دست انتشار) و ساینس دیلی .)8101،سالمال-آرو ،تینکینن و وُری(8در دست انتشار)
نیز طی مطالعه خود دریافتند که تجارب فرسودگی بطورخاص بین نوجوانان و والد
همجنس آنها ،رابطهی معنادار دارد .به نظر میرسد والد همجنس نقش الگو و مدل را
در گسترش تجربهی فرسودگی ایفا مینماید .چندین پژوهش به وجود همبستگی منفی
بین فرسودگی تحصیلی با عملکرد و پیشرفت تحصیلی اذعان نمودهاند(نواک
وهنسون،0123،3مک کارتی ،پرتی و کاتانو0111،4به نقل از یولودگ و
یاراتان.)8101،شکری ،کدیور ،نقش ،غنایی ،دانشورپور و موالیی( )0326نیز بین
فرسودگی تحصیلی ،عملکرد تحصیلی و تنش تحصیلی ارتباط معناداری مشاهده
نمودهاند .نعامی ( )0321در پژوهش خود ،به این نتیجه دست یافت که روابط منفی
معنی داری بین حیطههای کیفیت تجارب یادگیری و ابعاد فرسودگی تحصیلی وجود
دارد .زاهدبابالن ،پوربهرام و رحمانی( )0311در پژوهش خود به این نتیجه دست
یافتندکه کمال گرایی ،جهتگزینی هدف و عملکرد تحصیلی می توانند به عنوان
مولفههای پیش بین فرسودگی تحصیلی نقش موثری ایفا میکنند .حافظی ،احدی،
عنایتی و نجاریان ( )0326بین استرس چالش با فرسودگی و انگیزش یادگیری و بین
استرس مانع پیشرفت با فرسودگی و انگیزش یادگیری ارتباط معناداری مشاهده
نمودند.
دوران و همکاران( )8116در پژوهش خود با موضوع پیشبینی فرسودگی و
درگیری تحصیلی در محیط آموزشی برروی  333فارغالتحصیل اسپانیایی در مقاطع
1

.Tuominen-Soini, H.
.Tynkkynen, L. &Vuori, J.
3
.Nowack& Hanson
4
.McCarthy, Pretty, &Catano,
2
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مختلف تحصیلی دریافتند که ادراکی از هوش هیجانی به عنوان پیش بینی کنندهی
فرسودگی تحصیلی نقشی مهم در درک تنش و خودکارآمدی عمومی ایفا میکند.دوران
و همکاران ( )8116بر این باورند که هوش هیجانی ،مهارتهای مقابلهای فرد را در
پردازش موفقیت آمیز اطالعات هیجانی بهبود بخشیده و به وی فرصت میدهد تا با
تقاضاها و درخواستهای درونی و بیرونی موقعیتهای تنشزا،مواجهه شایستهای
نموده ،شرایط را تحت کنترل خود درآورد .نتایج مطالعات گورپید ،لکریتز و سینگ

0

( )8113نشان داد بین خستگی هیجانی با برونگرایی و ثبات هیجانی بطورمنفی وبا
استقبال از تجربه ارتباط مثبت وجود دارد.بین بدبینی و ثبات هیجانی ارتباط منفی و
بین کارآمدی شخصی با برون گرایی و ثبات هیجانی ارتباط مثبتی وجود دارد .ژانگ و
همکاران ( )8113نیز شواهدی دال بر وجود ارتباط معنادار بین کمالگرایی مثبت با
درگیری تحصیلی و بین کمالگرایی منفی با فرسودگی تحصیلی ارائه نمودند .با عنایت
به آنچه گفته شد ،هدف این پژوهش ،مطالعه وضعیت تنیدگی و فرسودگی تحصیلی
در پیش بینی پیشرفت تحصیلیِ(به عنوان محصول عینی درگیری تحصیلی) تعدادی از
دانشجویان دانشگاههای دولتی شهرتهران می باشد .در راستای وصول به این هدف،
این مطالعه در پی پاسخگویی به پرسش های ذیل میباشد:
 آیا بین تنیدگی ،فرسودگی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجوددارد. تنیدگی و فرسودگی تحصیلی به چه میزان قادرند پیشرفت تحصیلی دانشجویان راپیش بینی کنند؟

روش پژوهش
جامعه ی آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش  :روش پژوهش از نوع توصیفی و
همبستگی است .جامعهی آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر و پسری
است که در چندین رشته تحصیلیِ(هنر ،علوم انسانی ،پزشکی و فنی-مهندسی) در

.Ghorpade, J., Lackritz, J. & Singh, G.

1
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دو مقطع کارشناسی وتحصیالت تکمیلی در نیم سال اول تحصیلی0310-18در
دانشگاههای دولتی شهر تهران مشغول به تحصیل میباشند .روش نمونه گیری،
نمونه گیری در دسترس میباشد ،بدین منظور ،با در نظر گرفتن جنسیت ،مقطع
تحصیلی و رشته تحصیلی 331،دانشجو بطور تصادفی از چند دانشگاه دولتی تهران
چون دانشگاههای عالمه طباطبایی ،الزهراء(س)،تهران و ...انتخاب و پرسشنامهها به
صورت انفرادی تکمیل گردید03 ،پرسشنامه بدلیل نقص در تکمیل برخی از
سواالت ،حذف گردید ،بنابراین نمونهی واقعی این پژوهش ،شامل  303دانشجو
بوده که ویژگی آنهابه شرح ذیل می باشد:
شاخص های دموگرافیک

وضعیت تاهل
جنسیت
مقطع تحصیلی
وضعیت شغلی
وضعیت سکونت

رشته تحصیلی

فراوانی

درصد

مجرد

831

23/3

متاهل

31

08/3

مرد

021

56/2

زن

033

43/8

کارشناسی

002

33/8

تحصیالت تکمیلی

011

68/2

شاغل

51

02/6

غیرشاغل

852

20/4

خوابگاهی

083

41/0

غیرخوابگاهی

011

51/1

علوم انسانی

011

34/4

فنی-مهندسی

13

81/3

هنر

46

04/5

پزشکی

61

80/2

کل

713

111
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ابزار سنجش ،فرایند اجرای پژوهش و روش تحلیل دادهها:

ابزار سنجش شامل

پرسشنامهی فرسودگی تحصیلی برسو 0و همکاران ( )0113است .پرسشنامهی
فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران ( )0113سه حیطهی فرسودگی تحصیلی یعنی
خستگی تحصیلی ،بیعالقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی را میسنجد .این
پرسشنامه ،با روش ندی لیکرت  5درجهای کامالً مخالف تا کامالً موافق در  05ماده
تنظیم شده است ،که  5ماده خستگی تحصیلی 4 ،ماده بیعالقگی تحصیلی (بدبینی) و
 6ماده ناکارآمدی تحصیلی را مورد ارزیابی قرارمیدهد .پایایی پرسشنامهی برسو و
همکاران ( )0113را سازندگان آن به ترتیب %28 ،%31و  %35برای سه حیطه
فرسودگی تحصیلی محاسبه کردهاند .نعامی ( )0322پایایی این پرسشنامه را برای
خستگی تحصیلی  ،%31برای بیعالقگی تحصیلی  %28و برای ناکارآمدی تحصیلی
 %35محاسبه نموده است .عزیزی ابرقویی ( )0321نیز آلفای کرونباخ برای کل
پرسشنامه را  %25و برای حیطههای خستگی تحصیلی ، %33بیعالقگی  %28و
ناکارآمدی تحصیلی %66گزارش نمودهاست.دراین پژوهش ،نیز پایایی پرسشنامه با
استفاده از آلفای کرونباخ  %28و برای حیطههای خستگی تحصیلی  ، %61بی عالقگی
(بدبینی)  %32و ناکارآمدی تحصیلی  %30بدست آمد.
پرسشنامهی تنیدگی زندگی دانشجویی گادزال) (SLSIاین پرسشنامه با  50گویه،
مبتنی بر مدل نظری موریس عوامل تنیدگیزای زندگی دانشجویی و واکنش آنان نسبت
به این عوامل را میسنجد .مدل موریس  5طبقه از عوامل تنیدگیزا( ناکامیها 3،گویه؛
تعارضات ،شامل  3گویه؛ فشارها4 ،گویه؛ تغییرات3 ،گویه؛ تنیدگی خود تحمیلی،
6گویه) و  4نوع واکنش نسبت به تنیدگی( فیزیولوژیک ،با 04گویه؛ هیجانی4 ،گویه؛
رفتاری4 ،گویه؛ شناختی8 ،گویه)را می سنجد .نمرات در هر خردهمقیاس با هم جمع
می شود .نمرات باالتر به ترتیب نشان دهندهی تنیدگی تحصیلی بیشتر و واکنشهای
بیشتر نسبت به تنیدگی است .در پژوهش شکری و همکاران ( )0326برای عوامل
ضریب آلفای  %34تا  %31و برای واکنشها ضریب  %34تا  %22را گزارش نمودهاند و
.Breso

1
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برای کل مقیاس ضریب  %21را گزارش نمودهاند .میسرا و کاستلیو ( ،8114به نقل از
شکری و همکاران )0326 ،آلفای کرونباخ برای واکنشها را  1/62تا  1/25و برای
عوامل  1/63تا  1/35گزارش نمودهاند.در این پژوهش نیز ،پایایی کل پرسشنامه با
استفاده از آلفای کرونباخ  1/23وبرای واکنشها ،ضریب پایایی  1/24و برای عوامل
ضریب پایایی  1/31بدست آمد.
پیشرفت تحصیلی ، 0محصول نهایی فرایند یادگیری فعالی است که با کمک
آموزش و فعالیتهای تربیتی انجام میگیرد (گیج و برالینر ،0124 8ترجمهی خویی
نژاد .)0334،با توجه به اینکه پژوهش ،پیش از شروع امتحانات پایان نیمسال اول
تحصیلی انجام شد ،میانگین نمرات ترم گذشته دانشجویان ،شاخص پیشرفت تحصیلی
دانشجویان لحاظ گردید.
داده های بدست آمده از اجرای آزمون های یادشده ،با استفاده از آمار توصیفی،
ضریب همبستگی وتجزیه وتحلیل رگرسیون وتحلیل واریانس تک متغییره مورد
ارزیابی قرارگرفت.

یافته ها
جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد گروه در متغیرهای فرسودگی تحصیلی ،تنیدگی و
پیشرفت تحصیلی

N

میانگین

انحراف استاندارد

حداقل

حداکثر

فرسودگی تحصیلی

82/41

1/54

05

31

خستگی تحصیلی

03/12

3/12

5

85

00/13

4/13

4

81

ناکارامدی تحصیلی

05/86

4/80

6

83

تنیدگی

086/10

00/81

34

025

بیعالقگی تحصیلی

303

. academic achievement
.Gage & Berliner
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عوامل تنیدگیزا

66/35

01/51

33

018

واکنش به تنیدگی

61/06

03/02

30

015

پیشرفت تحصیلی

06/51

0/51

00

01/35

جدول :2ضرایب همبستگی نمرات گروه در متغیرهای فرسودگی تحصیلی ،تنیدگی و
پیشرفت تحصیلی
متغییرها
1

1

2

7
**1

/20

فرسودگی

4
**

1/25

5
**

1/63

6
**

1/86

3
**

1/84

8
**

**
1/30

**

1/18-

1/80

تحصیلی
2

**

1/62

خستگی

**

1/83

1/88

**

تحصیلی
7

1/88

**

1/05

بی عالقگی

**

1/38

**

1/85

**

1/12

1/84

**

**

1/00-

**

1/85-

**

1/14

**

1/15

1/03

*

تحصیلی
4

/

ناکارامدی

1/03

1/03

تحصیلی
**

5

تنیدگی

6

عوامل تنیدگی

3

واکنش

1/21

به

تنیدگی
8

پیشرفت
تحصیلی

** در سطح ( 1010دودامنه) معناداراست.
*در سطح ( 1015دو دامنه)معنادار است.

1/22
1/43

1/10

*
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جدول  8نشان میدهد که بین فرسودگی تحصیلی و تنیدگی 1/111
<1/21,P

303

همبستگی مثبت و معنادار ،بین فرسودگی تحصیلی و پیشرفت

تحصیلی -1/03 ,P<1/118

303

همبستگی منفی و معنادار مشاهده میشود.

جدول فوق همچنین نشان میدهد که بین فرسودگی تحصیلی با هریک از زیرمقیاس-
های تنیدگی (شامل  :عوامل تنیدگی و واکنش به تنیدگی به ترتیب به میزان 1/111
<1/84,P

303

1/80 ,P<1/111 ،

 ،همبستگی مثبت ومعنادار

303

وجود دارد .دادههای موجود در جدول  8نشان دادکه بین ابعاد فرسودگی تحصیلی
باخرده عوامل تنیدگی نیز رابطهی مثبت و معنادار 1/05 ,P<1/111

و

303

بین ابعاد فرسودگی تحصیلی (بی عالقگی و ناکارآمدی تحصیلی) با پیشرفت تحصیلی
رابطهی
303

منفی

و

معناداری

303 1/00,P<1/111 ،

وجود

دارد ,P<1/111

=-1/85

 .این درحالی است که بین متغییر تنیدگی و

ابعادآن با پیشرفت تحصیلی رابطهای مشاهده نگردید.

جدول :7ضرایب رگرسیون استرس و فرسودگی تحصیلی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی

متغیرهای
پیش بین
مقدارثابت

Std.
B
Error
1/60 06/12

فرسودگی

1/13-

1/10

R Beta

R2

t

Sig.

1/11 83/28
1/01-

3/46- 1/13 1/01

1/110

تحصیلی
استرس

1/115 1/112

F

1/115

0/64

1/0

6/28
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جدول  3نشان میدهد که فرسودگی تحصیلی به میزان  %-03/10و تنیدگی به میزان
 %06/12قابلیت پیشبینی پیشرفت تحصیلی ،به عنوان متغیر مالک را داراست r8=/113
1/01 ,

303

6/82,P<1/1110

303 ،8

.

بحث و نتیجه گیری
از آنجا که فرسودگی تحصیلی به عنوان یک معضل متاثر از تنیدگی ،موضوعی است که
می تواند نقش موثری در پیشرفت یا عدم پیشرفت تحصیلی فراگیران ،ایفا نماید ،ازاین
رو نیازمند پژوهش های متعددی در مقاطع مختلف تحصیلی می باشد .مطالعه ی
حاضر ،درصدد برآمده است تا نقش تنیدگی و فرسودگی تحصیلی را درپیش بینی
پیشرفت تحصیلی به عنوان شاخص درگیری تحصیلی فراگیران در سطح دانشگاهی
مورد بررسی قرار دهد .نتایج گزارش شده در جدول  8حاکی از وجود رابطهی معنادار
بین فرسودگی تحصیلی و ابعادآن (شامل :بی عالقگی و ناکارآمدی تحصیلی) و
پیشرفت تحصیلی است که میتواند پاسخی برای پرسش اول پژوهش فراهم نماید .این
یافته به واسطهی نظرماسالخ وهمکاران(،0133به نقل از نوشاد ،)8112 ،سالمال_آرو و
همکاران ( )8111و دوران وهمکاران( )8111تایید میگردد .همچنین نتایج مطالعات
آکادمی فنالند( ،)8100رستمی و همکاران(،)8108ژانگ و همکاران(،)8113یولودگ و
یاراتان(،)8101نواک و هنسون،0123،مک کارتی،پرتی وکاتانو0111،به نقل از یولودگ
ویاراتان)8101،وشکری و همکاران ()0326نیز از یافتهی فوق حمایت میکنند ،طبق
یافتههای این مطالعات ،فرسودگی تحصیلی احساس خستگی ناشی از تقاضاها و
الزامات تحصیلی ،داشتن نگرش منفی ،عیبجویانه و بدون انگیزه به تکالیف درسی و
احساس عدم شایستگی است که محصول آن ضعف در عملکرد تحصیلی و کاهش
پیشرفت تحصیلی است ،آنچه که به باور سالمال-آرو و همکاران () 8112می تواند
دریک چرخهی تراکمی روند افزایشی و تکرارشونده به خودگیرد .نتایج جدول 8
همچنین نشان داد که رابطهی مثبت و معناداری بین تنیدگی (عوامل تنیدگی و واکنش
به تنیدگی) و فرسودگی تحصیلی وجود داشته ،در حالی که بین تنیدگی و پیشرفت
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تحصیلی رابطهی معناداری را نشان نداد ،اگرچه رابطهی موجود نیز مثبت بدست آمد،
می توان این یافته را با نتایج مطالعات حافظی وهمکاران ( )0326وشکری و همکاران
()0326نا همخوان دانست و در توجیه این ناهمخوانی ،براساس نظریهی سلیه(،0136به
نقل از به نقل از رُئکلین)0112،گفت که فرسودگی صرفاً دارای بارمنفی است و
تنیدگی دارای ابعادمثبت ومنفی بوده ومادامی که منجربه اختالل در کارکردهای طبیعی
فرد نشود ،در مقداری اندک ،به مثابهی برانگیزاننده و محرک اجرای تکالیف فرد
محسوب میگردد و بدلیل داشتن گویههای مشابه با مقیاس فرسودگی تحصیلی با آن
پرسشنامه رابطهی مثبتی را نشان داد ،به گونه ای که می توان از آن به عنوان شاخصی
برای روایی مقیاس فرسودگی تحصیلی استفاده نمود ،از طرف دیگر براساس نظر
نوشاد ( )8112نیز باید گفت تنیدگی فرگیران تنها با یک متغییر مرتبط نبوده و با
موضوعاتی چون موقعیت اقتصادی-اجتماعی ،شرایط خانوادگی ،سبکهای آموزشی
معلمان و متغییرهای دیگر شخصیتی ارتباط داشته باشد.
براساس یافتههای بدست آمده از جدول  3نیز می توان برای پاسخ گویی به
پرسش دوم سود جست و میزان پیشبینیپذیری پیشرفت تحصیلی بر اساس فرسودگی
تحصیلی را در این پژوهش %-03010 ،ارزیابی نمود .نتایج مطالعات سالمال-آرو و
کیورو ،لسکینن ونورمی( ،)8111سالمال-آرو()8100سالمال-آرو و همکاران(،)8111
آکادمی فنالند( ،)8101سالمال-آرو و همکاران ( )8112نیز بر وجود رابطهی بین
فرسودگی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی اذعان نموده و از یافتهی فوق حمایت می-
کنند.
بنا برآنچه گفته شد برنامهی مداخله ای نیاز است تا اندکی از بار فرسودگی های
ناشی از تحصیل یادگیرندگان کاهش یابد .به نقل از پرفسور سالمال-آرو پیشنهاد می-
شود متولیان و دستاندرکاران آموزش(در سطح مدارس و دانشگاه) در تمامی سطوح
تحصیلی بر نقاط قوت و منابع موجود در محیطهای آموزشی تاکید نموده ،مهارتهای
مطالعه را درتمامی سطوح تحصیلی آموزش داده ،بر درونی سازی راهبردهای مقابله-
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ای،حس شایستگی و انگیزش دردانش آموزان ودانشجویان ،معلمان و والدین تاکید
نموده وحس مشارکت و کارگروهی را در دانش اموزان تقویت نمایند.
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