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Abstract:

چكيده:

یکــی از اهــداف مهــم در بســیاری از پژوهــش هــای تربیتــی و One of the most important goals of educational
روانشناســی بررســی عواملــی اســت کــه موجــب کاهــش عملکــرد and psychological research is the investigation
تحصیلــی در دانشــجویان مــی شــود .يكــي ازعوامــل روانشــناختی of factors affecting the decrease in school and
university students’ academic performance. One
کــه درعملكــرد تحصيلــي دانشــجویان اثرگــذار اســت ،فرســودگي of the psychological factors influential in their
تحصيلــي اســت .هــدف از پژوهــش حاضــر ،نقــش اشــتیاق performance is academic burnout. The aim of the
عاطفــی ،شــناختی و رفتــاری یادگیــری در پیــش بینی فرســودگی present endeavour is to study the role of emotional,
cognitive and behavioral eagerness to learn in
تحصیلــی دانشــجویان اســت .ایــن پژوهــش توصیفــی از نــوع
predicting student teachers’ academic burnout.
همبســتگی اســت .جامعــه آمــاری پژوهــش را کلیــه دانشــجویان In this cross-sectional, descriptive/correlational
دانشــگاه فرهنگیــان همــدان در ســال تحصیلــی  1393-1394بــه study, the data was collected from 331 subjects
تعــداد  2460نفــر تشــکیل دادنــد کــه  331نفــر از ایــن افــراد chosen from the statistical population of student
teachers in Hamedan’s Farhangian University
براســاس جــدول مــورگان و کرجســی بــه عنــوان نمونــه پژوهــش
(i.e. 2460) in the academic year of 1393-1394 by
انتخــاب شــدند .بــرای جمــع آوری داده هــا از مقیــاس اشــتیاق using available sampling on the basis of Morgan
عاطفــی ،شــناختی و رفتــاری و مقیــاس فرســودگی تحصیلــی Krejcie table. The instruments were the scale of
اســتفاده شــد .داده هــای بدســت آمــده بــا اســتفاده از آزمــون emotional, cognitive and behavioral eagerness to
learn and academic burnout inventory. The data
ضریــب همبســتگی پیرســون و تحلیــل رگرســیون مــورد تجزیــه و was analyzed using Pearson correlation coefficient
تحلیــل قــرار گرفــت .بیــن متغیرهــای اشــتیاق عاطفــی ،شــناختی and regression analysis. There was a significant
و رفتــاری بــا فرســودگی تحصیلــی ارتبــاط منفــی معنــاداری negative relationship (01/0> p) between emotional,
cognitive, and behavioral eagerness to learn and
وجــود داشــت ( .)p> 0/01همچنیــن حــدود  %11از واریانــس
academic burnout. In addition, emotional, cognitive
مربــوط بــه فرســودگی تحصیلــی توســط اشــتیاق عاطفــیand behavioral eagerness accounted for about 11% ،
شــناختی و رفتــاری تبییــن شــد.
of the variance in academic burnout.
کلیــد واژه هــا :اشــتیاق  ،شــناختی ،رفتــاری ،عاطفــی،
فرســودگی تحصیلــی.

 .1استادیار دانشگاه فرهنگیان :نویسنده مسئول
 .2دانشجوی رشته علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان
 .3دانشجوی رشته علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان
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مقدمه

شــناخت عوامــل مؤثــر بــر یادگیــری بــه منظــور ارتقــای ســطح عملکــرد و انگیــزش تحصیلــی
دانشــجویان ،یــک هــدف اساســی در اغلــب پژوهشهــای تربیتــی دانشــگاهی بــوده اســت .از طرفــی
عــدم پیشــرفت تحصیلــی یــا فرســودگی تحصیلــی ،تأثیــر بســزایی در سرنوشــت فــرد داشــته و
هزینــه گزافــی بــه خانــواده و جامعــه تحمیــل میکنــد (میلمــن 1وهمــکاران .)1994 ،دانشــگاهها و
موسســات آمــوزش عالــی مــی تواننــد تأثیــرات گوناگــون بــر کیفیــت عملکــرد دانشــجویان داشــته
باشــند و رفتار،نگــرش و احساســات آنهــا را در مقابــل فشــارهای شــدید روانــی ناشــی از محیــط
تحــت تأثیرــ ق��رار دهنـ�د و گاه��ی منج��ر ب��ه فرسـ�ودگی در آنه�اـ گردن��د (حیــدری وهمــکاران.)1392 ،
اکثــر پژوهشهــای انجــام شــده در زمینــه فرســودگی مربــوط بــه موقعیــت هــای شــغلی بــوده اســت
امــا اخیــرا ً برخــی پژوهشهــا بــه بررســی ایــن مفهــوم در ارتبــاط بــا دانشــجویان پرداختــه اســت،
فرس�وـدگی ب��ه موقعیتهــا و بافتهــای آموزشــی گســترش پیــدا کــرده کــه از آن بــا عنــوان فرســودگی
تحصیل��ی نــام بــرده میش�وـد ،فرســودگی حالتــی از خســتگی ذهنــی و هیجانــی اســت کــه حاصــل
ســندرم اســترس مزمــن ماننــد گرانبــاری نقــش ،فشــار و محدودیــت زمانــی و فقــدان منابــع الزم بــرای
انجــام دادن تکلیــف محــول شــده اســت(دمروتی 2وهمــکاران. 2001،الکوییــدس 3وهمــکاران.2003 ،
توپینــن تانــر 4وهمــکاران .)2005 ،فرس��ودگی تحصیل��ی مــی توانــد در دانشــجویان احســاس خســتگی
نســبت بــه انجــام دادن تکالیــف درســی و مطالعــه و در نگــرش بدبینانــه آنهــا نســبت بــه تحصیــل
و مطالــب درسـ�ی اث��ر گ��ذار و احسـ�اس ب�یـ کفایت�یـ تحصیل��ی را در آن هــا ایجــاد کن�دـ (دیویــد،5
 .)2010بیــن ابعــاد فرســودگی تحصیلــی و عملکــرد تحصیلــی رابطــه منفــی و بیــن یادگیــری خــود
و عملکردتحصیلــی رابطــه مثبــت و معنــی داری وجــود دارد( .ســالما ،آرو و ســاواالنن )2008،6بــه
بررســی عوامــل پیــش بینیکننــده فرســودگی تحصیلــی و درگیــری و مشــغولیت تحصیلــی پرداختنــد
و دریافتنــد کــه اســترس و خودکارآمــدی کلــی بــا فرســودگی و اشــتیاق عاطفــی ،شــناختی و رفتــاری
اثــر منفــی و معنــادار بــر پیشــرفت تحصیلــی مــی گــذارد (قــادری و همــکاران .)1391 ،همچنیــن
(آهــوال و هاکانیــن )2007، 7در پژوهشــی رابطــه کمــال گرایــی را بــا فرســودگی تحصیلــی و اشــتیاق
عاطفــی ،شــناختی و رفتــاری را در بیــن دانــش آمــوزان چینــی بررســی کردنــد و نتایــج نشــان داد کــه
جنبههــای ناســازگارانه کمــال گرایــی بــه طــور معنــاداری بــا فرســودگی تحصیلــی و جنبههــای مثبــت
کمــال گرایــی بــا اشــتیاق عاطفــی ،شــناختی و رفتــاری همبســتگی دارد(هــاول و واتســون.)2007 ،8
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(لینــن برینــگ و پنتریــچ )2003،1از ســه مؤلفــه رفتــاری (رفتــار مثبــت ،تــاش و مشــارکت )،
عاطفــی (شــامل عالقــه ،تعلــق و نگــرش مثبــت دربــاره یادگیــری) و شــناختی (ماننــد خــود تنظیمــی،
اهــداف یادگیــری و ســرمایه گــذاری در یادگیــری ) در مــورد اشــتیاق یــاد کرده اند از ســویی فرســودگی
را ترکیبــی از خســتگی جســمانی ،خســتگی هیجانــی وخســتگی شــناختی میدانســتند (لینــن برینــک
و پینتریــچ .)2003 ،بســیاری از معلمــان اشــتیاق عاطفــی ،شــناختی و رفتــاری دانــش آمــوزان را بــا
عباراتــی نظیــر؛ "دانشــجویان دارای اشــتیاق ،بــه آنچــه در حــال یادگیــری آن هســتند ،عالقــه نشــان
میدهنــد یــا فراتــر از نیازشــان عمــل میکننــد" توضیــح میدهنــد و بــا توصیــف عباراتــی ماننــد
"اشــتیاق و عالقــه شــدید" و"شــور و هیجــان" یــاد میکننــد .دانشــجویانی کــه یادگیــری فعاالنــه دارنــد
امــا بــدون اشــتیاق و بــا بیحوصلگــی کار انجــام میدهنــد ،درگیــر یادگیــری نشــدهاند .انگیــزش و
یادگیــری فعــال بــا یکدیگــر همافزایــی دارنــد و کســانی کــه بــه طــور فزاینــدهای آنهــا را تلفیــق
میکننــد ،اشــتیاق یادگیــری را افزایــش میدهنــد .بــه عبارتــی هنگامــی کــه انگیــزش و یادگیــری
فعــال ترکیــب میشــوند ،اشــتیاق فراگیــری یادگیــران را ارتقــا میدهنــد زیــرا اشــتیاق بــا همپوشــی
بیشــتر ایــن دو عامــل ،قویتــر عمــل میکنــد (بارکلــی .)2009 ،2دانشــجویانی کــه کمتــر بــه دنبــال
فعالیتهــای کالســی ،پیگیــری نقشــها و رفتارهــای مرتبــط بــا مطالعــه هســتند و بــه عبارتــی اشــتیاق
رفتــاری پایینــی نســبت بــه مســائل درســی دارنــد ،دارای ســطوح پاييــن خودتنظيمگــري و اعتمــاد بــه
نفــس و ســطوح بــاالي اضطــراب و اســترس هســتند ،ایــن افــراد کمتــر بــه کارهــای مرتبــط بــا دانشــگاه
خــود ،رویههــای محیــط محــل تحصیــل ،روابــط پیچیــده دانشــجو و دانشــکده کــه بیانگــر اشــتیاق
عاطفــی اســت ،میپردازنــد و در نهایــت بــا توجــه بــه ایــن کــه اشــتیاق عاطفــی در میــان دانشــجویان
باعــث میشــود کــه اشــتیاق شــناختی آنــان در چارچــوب فعالیتهــای دانشــگاهی و علمــی رشــد
یابــد و دانشــجویان را از حــاالت منفــی نظیــر خســتگی و فرســودگی تحصیلــی محافظــت میکنــد.
(صمــدی  )2012،در پژوهشــی نشــان داد ،جهتگیــری انگیزشــی قــدرت پیــش بینــی زیــادی در
موفقیــت تحصیلــی دارد.
بنابرایــن بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی فرســودگی تحصیلــی در دانشــجویان و نقشــی کــه فرســودگی
تحصیلــی در عملکــرد فعلــی و آتــی دانشــجویان دارد ،شــناخت عواملــی کــه بتوانــد فرســودگی تحصیلــی
دانشــجویان را بــه تحصیــل مشــخص کنــد ،یــک هــدف پژوهشــی مهــم اســت .بــا توجــه بــه تحقیقــات
انجــام شــده در ایــن زمینــه ،نبــود اشــتیاق بــه تحصیــل و در پرتــوی آن پاییــن آمــدن خودکارآمــدی
و اعتمــاد بــه نفــس را ســبب مــی شــود کــه مــی توانــد منجــر بــه فرســودگی تحصیلــی گــردد .درک
ایــن ارتبــاط مــی توانــد بــه برنامهریــزان و متخصصــان کمــک کنــد کــه بــا چــه فرآینــد ،ابــزار و روشــی
میتواننــد میــزان فرســودگی تحصیلــی را کاهــش دهنــد.
1- Linnienbrink&Pentrich
2- Barkley
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بنابرایــن هــدف پژوهــش حاضــر ،نقــش اشــتیاق عاطفــی ،شــناختی و رفتــاری یادگیــری در پیــش بینــی
فرســودگی تحصیلی دانشــجومعلمان اســت.

روششناسي پژوهش

ایــن پژوهــش توصیفــی از نــوع همبســتگی اســت .جامعــه آمــاری پژوهــش را کلیه دانشــجویان دانشــگاه
فرهنگیــان همــدان در ســال تحصیلــی  1393-1394بــه تعــداد  2460نفــر تشــکل دادنــد کــه  331نفــر
از ایــن افــراد براســاس جــدول مــورگان و کرجســی بــه عنــوان نمونــه پژوهــش بــه روش نمونــه گیــری
تصادفــی ســاده انتخــاب شــدند.
بــرای جم ـعآوری دادههــا از مقیــاس اشــتیاق عاطفــی ،شــناختی ،رفتــاری و مقیــاس فرســودگی
تحصیلــی اســتفاده شــد؛ مقیــاس اشــتیاق عاطفــی ،شــناختی و رفتــاری توســط (شــوفلي و ســاالنوا،
 1)2008بــرای اندازهگیــری اشــتیاق عاطفــی ،شــناختی و رفتــاری ســاخته شــد .ایــن مقیــاس دارای
 15ســؤال بــه طــور بســته پاســخ یــا طیــف پنــج درجـهای لیکــرت (هرگــز تــا در تمــام اوقــات) تهیــه
گردیــده اســت .در ایــن پرسشــنامه گویههــای  1تــا  4اشــتیاق رفتــاری را میســنجد ،گویههــای 5
تــا  10اشــتیاق عاطفــی و گویههــای  11تــا  15اشــتیاق شــناختی را بررســی میکنــد .ایــن مقیــاس
دارای ســه مؤلفــه شــور و حــرارت در کار ،وقــف شــدن در کار و غــرق شــدن در کار را مــورد مطالعــه قــرار
میدهــد .نمــره هــای درگیــری تحصیلــی در کار اولــش از ثبــات نســبی در گــذر زمــان برخــوردار بــوده
اســت .در مطالعــه طولــی انجــام شــده در اســترالیا و نــروژ ضریــب ثبــات در خــال یــک فاصلــه زمانــی
یــک ســاله بیــن  %50تــا  %60بــوده اســت .در تحقیــق (پورعبــاس  )1387،نیــز روایــی آن تأییــد شــده
اســت .در پژوهــش (قــادری و همــکاران  )1391،بــا اجــرای پرسشــنامه از دبیــران مــدارس متوســطه
شــهر اصفهــان ،پایایــی پرسشــنامه بــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ  %84بدســت آمــد .در پژوهــش
حاضــر ،پایایــی آزمــون بــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ  %77بدســت آمــد.
مقیــاس فرســودگی تحصیلــی در ســال  1997توســط برســوو همــکاران ســاخته شــد .ایــن
پرسشــنامه ســه حیطــه فرســودگی تحصیلــی یعنــی؛ خســتگی تحصیلــی ،بیعالقگــی تحصیلــی و
ناکارآمــدی تحصیلــی را میســنجد .پرسشــنامه  15مــاده دارد کــه در مقیــاس پنــج درج ـهای لیکــرت
�لا مخالـ�ف تاــ کامـ ً
از کام ً
ا مواف��ق توس��ط آزمودن��ی هــا درجــه بنــدی شــده اســت .خســتگی تحصیلــی
 5مــاده ،بــی عالقهگــی تحصیلــی  4مــاده و ناکارآمــدی تحصیلــی  6مــاده دارد .پایایــی پرسشــنامه را
بــر اســاس خــرده مقیــاس هــا  0/70بــرای خســتگی تحصیلــی  ،0/82بــرای بیعالقهگــی تحصیلــی و
 0/75ب��رای ناکارآم��دی تحصیلـ�ی گ�زـارش کردهانــد( .آهــوال وهاکانیــن )2007 ،پایایــی ایــن پرسشــنامه
را بــرای خســتگی تحصیلــی  ،0/79بــرای بیعالقهگــی تحصیلــی  0/82و بــرای ناکارآمــدی تحصیلــی
 0/75محاســبه کــرده اســت .در ایــن پژوهــش پایایــی آزمــون بــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ %63
1-shofli& salanova
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بدســت آمــد.
پــس از کســب مجــوز الزم از دانشــگاه فرهنگیــان همــدان ،بــا رعایــت مالحظــات اخالقــی و
هماهنگــی بــا اســاتید محتــرم و ضمــن توضیــح اهــداف پژوهــش بــا فراهــم ســازی ابــزار مــورد نیــاز و
کســب رضایــت از دانشــجویان بــرای شــرکت در پژوهــش ،پرسشــنامه پژوهــش در اختیــار دانشــجویان
قــرار گرفــت و از آنهــا خواســته شــد  ،طبــق دســتورالعمل پرسشــنامه آن را تکمیــل نماینــد .آمــاده
کــردن دانشــجویان از لحــاظ روحــی و روانــی و اطمینــان بــه آنــان در خصــوص محرمانــه مانــدن
اطالعــات از نــکات اخالقــی رعایــت شــده در ایــن پژوهــش بــود.
بعــد از انتخــاب کــردن نمونــه آزمــون پژوهــش در اختیــار دانشــجویان قــرار گرفــت و از آنهــا
خواســته شــد نظــر خــود را بــا دقــت بیــان کننــد .اطالعــات بــه صــورت گروهــی در محــل تحصیــل
دانشــجویان جمــع آوری شــد.
دادههــای بــه دســت آمــده به کمــک نــرم افــزار  spss 18و بــا اســتفاده از آزمون ضریب همبســتگي
پيرســون و رگرســيون خطــي چنــد متغيــره بــه روش ورود مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت .در ایــن
مطالعــه اشــتیاق عاطفــی ،شــناختی و رفتــاری بــه عنــوان متغیــر پیشبیــن و فرســودگی تحصیلــی بــه
عنـ�وان متغی�رـ م�لاک در معادلــه رگرســیون تحلیل شــدند.

یافتهها

از مجمــوع  331نفــر دانشــجوی مــورد مطالعــه 136 ،نفــر ( 41درصــد) نمونــه انتخــاب شــده مــرد و
 195نفــر ( 59درصــد) را زن تشــکيل داد.
میانگیــن نمــره کلــی متغیرهــای اشــتیاق عاطفــی ،17/96± 4/13اشــتیاق شــناختی،12/73±4/52
اشــتیاق رفتــاری  11/37± 2/30و فرســودگی تحصیلــی 44/31 ±8/63بــود .بیــن متغیرهــای اشــتیاق عاطفی،
شــناختی ،رفتــاری و فرســودگی تحصیلــی ،ارتبــاط منفــی و معنــاداری وجــود داشــت ( )p> 0/01و همچنیــن
اشــتیاق عاطفــی بیشــترین همبســتگی منفــی معنــادار را بــا فرســودگی تحصیلــی داشــت (11.)p>0/001
درصــد از واریانــس فرســودگی تحصیلــی مجموعـاً از طریــق متغیرهــای اشــتیاق عاطفــی ،اشــتیاق تحصیلــی
و اشــتیاق شــناختی تبییــن میشــود (.)R2=0/115
یکــی از فرضیــات اســتفاده از آزمونهــای ضریــب همبســتگی پيرســون و رگرســیون نرمــال بــودن
توزیــع متغیرهــای پژوهــش اســت .بــه منظــور بررســی نرمــال بــودن توزیــع دادههــای متغیرهــای
تحقیــق از آزمــون كولموگروف-اســميرنوف اســتفاده شــد .در صورتــی کــه ســطح معنــیداری ايــن
آزمــون بیشــتر از  0/05باشــد میتــوان نتیجــه گرفــت  ،توزیــع داده هــای مربــوط بــه متغیــر تفــاوت
معن ـیداری بــا توزیــع نرمــال نــدارد.
همانطــور کــه در جــدول  1گزــارش ش��ده اس��ت ،ســطح معنــی داری آزمــون كولموگــروف-
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ي ـ تخصصي توسعة حرفهاي معلم ـ سال دوم ،شمارة  ،3بهار 1396
فصلنامة علم 

اس��ميرنوف ب��راي متغي��ر فرســودگی تحصیل��ی و اشـ�تیاق عاطف��ی ،شنــاختی و رفتـ�اری بزرگتــر از 0/05
میباشــد .در نتيجــه توزيــع مشــاهده شــده بــا توزيــع نظــري يكســان اســت و تفاوتــي بيــن ايــن دو
وجــود نــدارد .بنابرايــن ميتــوان گفــت دادههــا از توزيــع نرمــال برخــوردار هســتند .لــذا بــرای بررســی
رابط��ه بی��ن اشتــیاق عاطفـ�ی ،ش��ناختی و رفتـ�اری ب��ا فرســودگی تحصیل��ی از آزمــون همبســتگی
پیرســون اســتفاده مــی شــود.
جدول :1نتايج آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف جهت نرمال بودن متغيرهای پژوهش
متغیرها

کولموگوروف-اسمیرنوف

سطح معنی داری

فرسودگی تحصیلی

1/27

0/080

اشتیاق عاطفی ،شناختی و رفتاری

0/92

0/355

یکــی دیگــر از پیــش فرضهــای همبســتگی پیرســون و رگرســیون چنــد متغیــری آزمــون دوربیــن
واتســون اســت .ایــن آزمــون تفــاوت بیــن مقادیــر واقعــی و پیــش بینــی شــده را محاســبه میکنــد.
فــرض مطلــوب در ایــن آزمــون عــدم وجــود همبســتگی بیــن خطاهاســت .چنانچــه ایــن آمــاره در
بــازه  1/5تــا  2/5قــرار داشــته باشــد ،فــرض اســتقالل خطاهــا برقــرار اســت.
بــا توجــه بــه جــدول  2کــه نتایــج آزمــون کولیناریتــی (عــدم هــم خطــی متغیرهــای مســتقل)
آورده شــده اســت:
میتــوان دریافــت در ایــن آزمــون ،مقــدار برابــر بــا ( )Durbin-Watson= 1/52میباشــد ،بنابرایــن
فــرض اســتقالل خطاهــا بــرای متغیرهــای پژوهــش برقــرار اســت.
جدول : 2آزمون استقالل خطاها
شاخص آماری متغیرها
اشتیاق تحصیلی

دوربین /واتسون
1/5۲

 -اشتیاق عاطفی ،شناختی و رفتاری با مؤلفههای فرسودگی تحصیلی رابطه دارد.

بــا توجــه بــه جــدول3؛ بیــن اشــتیاق تحصیلــی و فرســودگی تحصیلــی در ســطح p> 0/01
همبســتگی منفــی معنــاداری وجــود دارد ( .)=r-0/26اشــتیاق عاطفــی بیشــترین همبســتگی منفــی
معنــاداری در ســطح  P>0/001بــا فرســودگی تحصیلــی دارد (.)=r-0/34
بــرای تعییــن تأثیــر هــر یــک از متغیرهــای اشــتیاق تحصیلــی (مؤلفــه هــای آن) بــه عنــوان
متغیرهــای پیشــبین و نمــره فرســودگی تحصیلــی بــه عنــوان متغیــر مــاک ،از رگرســیون چندمتغیــری
بــه روش ورود اســتفاده میشــود.
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جدول :3ضرایب همبستگی اشتیاق تحصیلی (مؤلفههای آن) با فرسودگی تحصیلی دانشجویان
متغیر

فرسودگی تحصیلی

اشتیاق تحصیلی

** -0/26

اشتیاق عاطفی

*** -0/34

اشتیاق شناختی

*** -0/25

اشتیاق رفتاری

-0/10

 اشــتیاق عاطفــی ،شــناختی و رفتــاری مــی توانــد پیــش بینــی کننــده فرســودگی تحصیلــیدانشــجویان باشــد.

نتایــج جــدول شــماره 4نشــان میدهــد کــه مقــدار Fمشــاهده شــده در ســطح  0/001معنــادار اســت
( )F=10/32کــه ایــن امــر بیانگــر معنــادار بــودن رگرســیون میباشــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه11
درصــد از واریانــس فرســودگی تحصیلــی از طریــق متغیرهــای اشــتیاق تحصیلــی تبییــن میشــود
(.)R2=0/115
بــا توجــه بــه مقــدار بتــا اشــتیاق عاطفــی ( )Beta = -0/340بــه عنــوان قــوی تریــن متغیــر پیــش
بینــی کننــده فرســودگی تحصیلــی دانشــجویان مــی باشــد کــه فرســودگی تحصیلــی را بــه صــورت
منفــی پیشبینــی میکنــد.
جدول :4نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری به روش ورود برای پیشبینی فرسودگی تحصیلی از طریق
اشتیاق تحصیلی (مؤلفه های آن)
SS

DF

MS

1706/12

1

1706/12

22873/56

329

24579/69

330

R

R2

ARS
SE

F

10/32

69/52
ضرایب غیر استاندارد
B

Beta

-

-

-

2/50

52/38

اشتیاق تحصیلی

-0/26

0/115

0/106

0/051

-0/253

Consttant

ضرایب
استاندارد

P

0/001

T

-

***20/89

-0/263

1/31

اشتیاق عاطفی

-0/34

0/115

0/106

0/305

-0/710

-0/340

*-2/32

اشتیاق شناختی

-0/25

0/115

0/106

0/282

-0/639

0/333

*-2/25

اشتیاق رفتاری

-0/10

0/115

0/106

0/212

-0/312

1/10

-0/340
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بحث و نتيجهگيري

زمانــي كــه دانشــجویان بــا تقاضاهــا و درخواس ـتهاي فراتــر از منابــع روانــي خــود مواجــه ميشــوند،
فشــار روانــي يــا اســترس تجربــه ميشــود .اگــر ايــن تقاضاهــا بــراي مــدت طوالنــي ادامــه داشــته
باش��د ،دانشجــویان دچارحال��ت خس��تگي هيجان��ي ميشـ�وند ،در واق��ع افزاي��ش در مؤلف��ه خســتگي
هيجانــي موجــب ايجــاد راهبــرد مقابلــهاي بدبينــي شــده ،ســرانجام افزايــش در بدبينــي موجــب
خودارزياب��ي منف��ي ب�هـ ش��كل كارآي��ي پايي�نـ تحصيليــ آنهـ�ا ميش��ود .بــا پاییــن آمــدن اشــتیاق
ش��ناختی ،احتمــال دچــار شــدن بــه فرســودگي تحصيلــي در آنــان بيشتــر ميشــود .در مطالعــه
(لینــن برینــگ وپنتریــچ )2003 ،اشــتياق كلــي بــه پردیســه آموزشــی بــه طــور منفــي افــت تحصيلــي
را پیشبينــي كــرد ،در بيــن مؤلفههــاي آن نيــز تنهــا مؤلفــه رفتــاري ،نقــش معنــاداري در معادلــه
پيشبين��ي داش��ت .دانشــجویانی كــه بــه طــور منظــم ســركالس حاضــر ميشــوند ،بــر موضوعــات
يادگيــري تمركــز ميكننــد و بــر مقــررات دانشــگاه پايبندنــد ،در كل نمــرات بااليــي ميگيرنــد و
در آزمونهــاي استانداردشــده پيشــرفت تحصيلــي عملكــرد بهتــري دارنــد ،در ایــن پژوهــش اشــتیاق
عاطفیــ بیشتری��ن ارتباــط منفــی را بـ�ا فرســودگی تحصیلیــ داشتــ .ایــن یافتــه بــا پژوهــش قبلــی
همراســتا اســت .میتــوان از ایــن نتایــج اســتنباط کــرد  ،یادگیرندگانــی کــه انگیــزهای نســبت بــه
یادگیــری ندارنــد و از درگیــر شــدن در فعالیتهــای تحصیلــی لــذت نمیبرنــد ،از موفقیــت تحصیلــی
کمت��ری برخوردارن��د ،همچنی��ن بــا تحقیقــات (دهقانــی زاده و همــکاران  )1391،همســو میباشــد.
بــر ایــن اســاس میتــوان گفــت؛ اشــتياق موجــب برقــراري روابــط مثبــت بــا همســاالن ،مقبوليــت بيــن
همســاالن ،ســازگاري اجتماعي،كارآمــدي درحــل مســئله و مديريــت هيجانــي مــي شــود كــه ايــن امــر
پیآمدهــاي منف�يـ روانـ�ي و اجتماعــي را در پــي دارد و بــر پيشــرفت تحصيلــي اثرگــذار خواهــد بــود.
اشــتياق پاييــن همــراه بــا افــت انگيــزه تحصيلــي بــه بيميلــي آنهــا بــه يادگيــري و اهــداف درســي
منج��ر میگ��ردد( .میکائیلــی و همــکاران )2013 ،در مطالعــه ای مشــخص نمودنــد ،فرســودگی تحصیلــی
بــا عملکــرد تحصیلــی رابطــه منفــی و معنــادار دارد بــه ایــن معنــا کــه هــر چــه فرســودگی تحصیلــی در
دانشـ�جویان باالتـ�ر باشـ�د ،عملکـ�رد ضعیفتـ�ری خواهنـ�د داشـ�ت.
از جملــه محدودیتهــای پژوهــش حاضــر ،منحصــر بــه فــرد بــودن آن بــه حــوزه تحصیلــی -
دانشــگاهی ،آن هــم در یــک مقطــع خاص(کارشناســی) بــود .پیشــنهاد میشــود در پژوهشهــای آتــی،
ایــن رابطــه در دروس و مقاطــع تحصیلــی مختلــف و همچنیــن حوزههــای غیــر تحصیلــی و ســبکهای
شــخصیتی مختلــف بررســی شــود تــا بتــوان مشــخص کــرد ،فرســودگی تحصیلــی تــا چــه حــد وابســته
بــه شــرایط اجتماعــی و خانوادگــی و بــه چــه میــزان یــک ویژگــی شــخصیتی اســت .همچنیــن روش
تحقیــق ایــن پژوهــش از نــوع همبســتگی بــود .پیشــنهاد مــی شــود در پژوهشهــای آتــی ،در قالــب
یــک طــرح تجربــی تکــرار شــود.
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بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن مســئله ،تــا زمانــی کــه بهداشــت روانــی در میــان دانشــجویان وجــود
نداشــته باشــد نــه تنهــا انــواع اختــاالت روحــی از جملــه افســردگی ،احســاس تنهایــی و...گریبانگیــر
آنهــا خواهــد شــد ،بلکــه ایــن امــر منجــر بــه افــت تحصیلــی و هــدر رفتــن ســرمایهگذاریهایی
خواهــد شــد کــه در ایــن راه بــه کار گرفتــه شــده اســت و بــا در نظــر گرفتــن ایــن مطلــب کــه دوران
دانشــجویی بــرای اکثــر دانشــجویان دوره پراسترســی گــزارش شــده و مطالعــات نشــان داده انــد کــه
دانشــجویانی کــه در دوره تحصیــل دچــار فرســودگی تحصیلــی میشــوند ،عملکــرد مناســبی پــس
از ورود ب��ه محی��ط کار و اشتــغال ندارن��د (دهقانــی زاهــد وهمــکاران .)1391 ،بــه طــور کلــی بــا
توجــه بــه شــیوع فرســودگی تحصیلــی و پاییــن بــودن پیشــرفت تحصیلــی در میــان دانشــجویان و
در پرتــوی آن ،کاهــش اشــتیاق بــه پیشــرفت در کار و تحصیــل ،در آینــده تحصیلــی و شــغلی آنــان
میشــود .انجــام مطالعاتــی در زمینــه شــناخت عواملــی کــه موجــب کاهــش عملکــرد تحصیلــی یــا
بــه عبارتــی منجــر بــه فرســودگی تحصیلــی میشــود ،الزامــی اســت .تــا بــا عنایــت از یافتههــای
مطالعــات ،راهکارهــای بــه دس ـتاندرکاران و برنامهریــزان نظــام آموزشــی عالــی ارائــه شــود تــا از ایــن
طریــق میــزان اشــتیاق عاطفــی ،شــناختی و رفتــاری افزایــش یابــد .زیــرا بــا افزایــش اشــتیاق میــزان
تعلــلورزی و در نهایــت فرســودگی تحصیلــی کاهــش مییابــد .توجــه بیشتــر بــه ایــن مســئله و
برخــورد کارشناســانه میتوانــد گامــی در جهــت حــل معضــات آموزشــی یادگیرنــدگان در ســطوح
مختلــف تحصیلــی دانشــگاهی باشــد.
میــزان اشــتیاق عاطفــی ،شــناختی و رفتــاری در دانشــجویان میــزان فرســودگی تحصیلــی را در
آنــان پیــش بینــی میکنــد .اشــتیاق بــه عنــوان یــک میانجــی مهــم در پیشــرفت تحصیلــی و رفتــار
اجتماعــی مطــرح اســت و اشــتیاق عاطفــی بیشتریــن ارتبــاط منفــی را بــا فرســودگی تحصیلــی دارد.
بــا افزایــش اشــتیاق ،دانشــجویان عــزت نفــس و خودکارآمــدی باالتــری خواهنــد داشــت و بــه تبــع آن
افــت تحصیلــی و فرســودگی تحصیلــی آنــان کاهــش مییابــد.
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