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Abstract
Aim: This study purpose was to determine the mediating role of academic
motivations component in the relationship between perceived social support
and educational justice with students’ academic burnout. Method: Method was
correlational and statistic population included all students of Islamic Azad
University Tehran center and Tehran east branches and Islamic Azad
University, Tehran Medical Branch in 2016-2017 first semester with the
quantity of 83834 people which through them in a multi-stage random sampling
method, in the first stage, 3 universities, from each university 3 colleges and 3
class from each of college, were randomly selected, and finally from
departments of Accounting, Psychology, Microbiology, Social Sciences, and
genetic engineering, 410 people were selected based on Guadagnoli & Velicer's
offer (1998) and the number of parameters. The study tool included Academic
Burnout Questionnaire by Berso 1997; Academic Motivation Scale by
Vallerand, Pelletier, Blais, Briere, Senecal, et al. (1992); Educational Justice
Questionnaire by Golparvar (2010); and Multidimensional Scale of Perceived
Social Support by Zimet, Dahlen, Zimet, & Farley (1998). After removal of 40
distortion questionnaires and four outliers, the data were analyzed by structural
equation modeling. Results: The result showed that the indirect path between
educational justice with academic burnout (β= -0.121, P= 0.002) and perceived
social support with academic burnout (β= -0.253, P= 0.001) is negative and
significant. Conclusion: It is imperative that all students have enough facilities
and support in the educational environment to provide their potential for the
growth and prosperity of talent to find the motive for their efforts in order to
achieve their goals.
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چکيده
هدف :هدف پژوهش تعيين نقش ميانجيگر ابعاد انگيزش تحصيلی در رابطه بين حمایت اجتماعی
ادراک شده و عدالت آموزشی با فرسودگی تحصيلی در دانشجویان بود .روش :روش پژوهش توصيفی از
نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحدهای تهران
مرکز ،تهران شرق و دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی واحد تهران در سال تحصيلی  134۱-4۹به تعداد
 43439نفر بود که از ميان آنها به روش نمونه برداری تصادفی چند مرحلهای به این صورت که در
مرحله اول  3دانشگاه ،از هر دانشگاه  3دانشکده و از هر دانشکده  3کالس به صورت تصادفی و در نهایت
از رشتههای حسابداری ،روانشناسی ،ميکروبيولوژی ،علوم اجتماعی و مهندسی ژنتيک بر اساس پيشنهاد
گاداگنولی و وليسر ( )1444و تعداد پارامترها  91۴نفر انتخاب شد .ابزار پژوهش پرسشنامه فرسودگی
تحصيلی برسو  ،144۱مقياس انگيزش تحصيلی والرند ،پليتير ،بالیس ،بریر ،سنسال و همکاران (،)1442
پرسشنامه عدالت آموزشی گلپرور ( )1344و مقياس چند وجهی حمایت ادراک شده زیمت ،داهلم،
زیمت و فارلی ( )1444بود .پس از حذف  9۴پرسشنامه مخدوش و  9داده پرت ،با استفاده از روش

نويسنده مسئول:

N.sharifi@riau.ac.ir

الگویابی معادلههای ساختاری دادهها تحليل شد .يافتهها :نتایج نشان داد ضریب مسير غيرمستقيم بين
عدالت آموزشی و فرسودگی تحصيلی ( )P= ۴/۴۴2 ،β= -۴/121و حمایت اجتماعی ادراک شده و
فرسودگی تحصيلی ( )P= ۴/۴۴1 ،β= -۴/2۱3منفی است .نتيجهگيری :ضروری است که همه
دانشجویان در محيط آموزشی از امکانات و حمایت کافی برخوردار شوند تا زمينه رشد و شکوفایی
استعدادهای آنها فراهم شود و بتوانند در راستای رسيدن به اهداف خود ،انگيزه کافی برای تالش و
تکاپو پيدا کنند.

کليد واژهها :آموزشی ،اجتماعی ،انگيزه ،حمایت ،عدالت ،فرسودگی
استناد به اين مقاله :یوسفی ،نوریه ،.شریفی ،حسن پاشا ،.و شریفی ،نسترن .)134۱( .الگوی ساختاری
فرسودگى تحصيلى بر اساس متغيرهاى حمایت اجتماعى ادراک شده ،عدالت آموزشى و انگيزش
تحصيلى دانشجویان .فصلنامه روانشناسی کاربردی 3(12 ،پياپی .914-934 :)9۱
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مقدمه
آموزش و یادگيری از تجارب پرتنش زندگی انسان است و کاهش قدرت سازگاری فرد با عوامل
تنشزا ،فرسودگی تحصيلی 1را در پی دارد که سبب افت عملکرد تحصيلی در فراگيران میشود
(آسایش ،شریفی فرد ،موسوی ،طاهری خرامه ،علی اکبرزاده آرانی و همکاران .)134۱ ،نظام
آموزشی زمانی میتواند کارامد و موفق باشد که عملکرد تحصيلی دانشجویان را در دورههای مختلف
مورد توجه قرار دهد .عملکرد تحصيلی فرایندی است که با سنجش و اندازهگيری ،ارزشگذاری و
قضاوت درباره پيشرفت یادگيرنده در یک دوره زمانی ،مشخص میشود و از این منظر عملکرد
بهعنوان یک فرایند راهبردی تلقی میشود که عامل حياتی و تعيين کننده تحقق برنامههای جامعه
است و چنانچه با دیدگاه فرایندی و بهطور مستمر انجام شود؛ موجب ارتقاء ،اثربخشی و کارایی
افراد میشود (قدم پور ،فرهادی و نقی بيرانوند.)134۱ ،
فرسودگی تحصيلی مشکل قابل توجهی است که با عملکرد تحصيلی ضعيف در رابطه است (لين
و هانگ )2۴19 ،و به خستگی ناشی از وظایف دانشگاه ،نگرشهای بدبينانه نسبت به دانشگاه و باور
ناکارامدی در دستيابی به اهداف اشاره دارد (سيبرت ،مای ،فيتگرالد و فينچام .)2۴1۹ ،فرسودگی
تحصيلی را میتوان پدیدهای در یک پيوستار از استرس مربوط به دانشگاه تا فرسودگی اساسی در
نظر گرفت (سالمال-آرو و آپادیایا .)2۴19 ،فرسودگی تحصيلی احساس بیکفایتی و خستگی ذهنی
است که دانشجویان در مقابل استرس مزمن ناشی از فقدان منابع الزم برای انجام دادن وظایف و
تکاليف محوله از خود نشان میدهند (شریفی فرد ،نوروزی ،حسينی ،آسایش و نوروزی.)1343 ،
خودتعيينگری 2پيش بينی کننده پيشرفت تحصيلی مطلوب است (گامر اریکسون ،نونان ،زنگ
و براسو2۴1۱ ،؛ ليتالين ،مورین ،گاگنی ،والراند ،لوسير و همکاران .)2۴1۱ ،نظریه خودتعيينگری
با ارائه الگوی سلسله مراتبی از انگيزش درونی و بيرونی ،به پژوهشها اجازه میدهد که تعيين
کنندهها و پيامدهای مرتبط با انواع انگيزش را در سطوح متفاوت بررسی کنند .در این نظریه تحليل
کامل فرایند انگيزش مستلزم در نظر گرفتن سه سازه مهم یعنی انگيزش درونی ،انگيزش بيرونی و
بی انگيزشی است که در یک پيوستار از انگيزه بيرونی تا انگيزه درونی قرار دارد (کریمی ،کاوسيان،
کرامتی ،عربزاده و رمضانی134۱ ،؛ تيمو ،سامی ،آنتونی و جارمو.)2۴1۹ ،
نظریه خودتعيينگری بر این باور است که حمایتهای محيطی سبب برآورده شدن نيازهای
روانشناختی فرد میشود و این نيازها نيز خودتنظيمی انگيزش را تسهيل و تقویت میکند
(موسوی ،ابوالمعالی الحسينی و ميرهاشمی .)134۹ ،تيلور ،جانگرت ،مگيو ،اسچاتکی ،ددیک و

1. school burnout
2. self-determination
92۴
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همکاران ( )2۴19در پژوهش خود دریافتند که رابطه بين پيشرفت تحصيلی و انواع انگيزش بيرونی
یا درونی رابطهای دوسویه و متعامل است و انگيزش درونی پيش بينی کننده پيشرفت تحصيلی در
طول زمان ،در فرهنگها و بافت آموزشی متفاوت است .بافت تحصيلی عامل مهمی است که بر
بهزیستی ذهنی دانشآموزان را تأثيرگذار است و نقشی انطباقی در زندگی دانشآموزان از طریق با
انگيزه ساختن آنها در درگير شدن در فعاليتهای مدرسه و فراهم آوردن منابع در کمک به آنها
در مقابله با استرس زاها ایفا میکند (رایزین ،پيکاسکایت-واليچين و زاکاسکين.)2۴19 ،
ایجاد محيط یادگيری بدون استرس ،رساندن دانشجویان به رشد و بالندگی ،اجرای یکسان قوانين
و مقررات آموزشی برای همه افراد و فراهم کردن زمينههای رسيدن به مهارت و آمادگی برای بازار
کار از مقولههای عدالت آموزشی است .بنابراین ،عدالت آموزشی یکی از پرچالشترین مباحث در
آموزش است (ثناگو ،نوملی و جویباری .)134۴ ،یافتهها ی پژوهش مرزوقی ،حيدری و حيدری
( )1342نشان داد که بهبود عدالت آموزشی موجب کاهش فرسودگی تحصيلی در ابعاد مختلف آن
شامل خستگی هيجانی ،بی عالقگی تحصيلی و ناکارامدی تحصيلی میشود.
دانشجویان بهدليل الزامات نظام آموزشی ،مشکالت مالی و نامشخص بودن آینده در معرض
فرسودگی تحصيلی قرار دارند و نيازمند حمایت دولت و خانواده و اصالح باورهای ناکارامد خود
هستند (خباز ،کریمی ،کریميان و شه بخش .)1343 ،حمایت اجتماعی نقش محافظ را در برابر
تنش برای دانشجویان ایفا میکند و با آشفتگی روانشناختی ،انگيزش و یادگيری آنها بهصورت
مستقيم و غيرمستقيم رابطه دارد (سيلوا ،سرکویيرا و ليما2۴19 ،؛ هوگس ،ایم و ورلی2۴19 ،؛
یامادا ،کلوگار ،ایوانوا ،اوبارنا.)2۴19 ،
منظور از حمایت اجتماعی ادراک شده ،تصورات افراد از انواع متفاوت حمایت اجتماعی است که
توسط روابط متنوع فراهم میشود (سندرسون .)1342 ،1حمایت اجتماعی ،اطالعاتی است که افراد
را به این باور میرساند که ارزشمند ،قابل احترام و دوست داشتنی هستند و به آنها کمک میکند
تا با تنش زاهای اصلی زندگی مقابله کنند و چالشهای زندگی روزمره را پشت سر بگذارند .حمایت
اجتماعی نوع خاصی از تعامل اجتماعی است که میتواند به شيوههای مختلف ظاهر شود و میتواند
منبع روانشناختی و ملموس باشد که توسط شبکه اجتماعی مثال توسط دوستان ،خانواده و یا
همکاران ارائه میشود (باچوالد.)2۴1۱ ،
یافتههای پژوهش پورسيد ،متولی ،پورسيد و ابراهيمی ( )1349نشان داد استرس ادراک شده
دانشجویان با حمایت اجتماعی رابطه منفی و با فرسودگی تحصيلی رابطه مثبت و به عالوه حمایت
اجتماعی نيز با عملکرد تحصيلی رابطه مستقيم و مثبت دارد .ساالری و بادامی ( )1343در پژوهشی
1. Sanderson
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نشان دادند که حمایت اجتماعی دبيران با انگيزش پيشرفت ورزشی دانشآموزان همبستگی مثبت
دارد .همچنين مؤلفههای حمایت اجتماعی شامل استقالل ،شایستگی و حمایت ارتباطی نيز پيش
بينی کنندههای معناداری در تعيين انگيزش پيشرفت ورزشی بودند.
فعاليتهای آموزشی هر کشور را میتوان سرمایهگذاری یک نسل برای نسل دیگر دانست که
هدف آن ،توسعه انسانی است (بای ،حسن آبادی و کاوسيان .)134۱ ،یادگيری فراگيران معموالً به
وسيله عملکرد تحصيلی آنها سنجيده میشود .عوامل متعددی بر عملکرد تحصيلی دانشجویان
تأثيرگذار است .برخی از این عوامل موجب بهبود عملکرد و برخی موجب تضعيف عملکرد فراگيران
میشود .فرسودگی تحصيلی از جمله عواملی است که تاثيری منفی بر عملکرد تحصيلی دارد
(سحاقی و مریدی.)1349 ،
فرسودگی تحصيلی یکی از مسائل گریبانگير نظام آموزشی در همه مقاطع تحصيلی است که
موجب هدر رفتن نيروی انسانی و هزینههای صرف شده میشود .فرسودگی عالوه بر اثرهای منفی
که در زمان تحصيل دارد؛ دارای تاثيرات بلند مدت دیگری نيز هست .دانشجویانی که در طی
تحصيل دچار فرسودگی میشوند؛ در آینده کمتر به وظایف شغلی مسلط هستند (قدم پور و
همکاران.)134۱ ،
وجود فرسودگی تحصيلی بهطور جدی تأثيری منفی بر یادگيری و افزایش کارامدی در یادگيری
دارد که این امر مانع از دستيابی به رسالتها و اهداف آموزشی دانشگاهها میشود .با روند افزایش
فرسودگی تحصيلی در محيطهای دانشگاهی ،دانشگاهها باید شرایط را به گونهای ترتيب دهند تا
زمينه الزم جهت ارتقای یادگيری و کاهش فرسودگی تحصيلی را به وجود آورند (صيف.)134۹ ،
فرسودگی تحصيلی و عملکرد تحصيلی از مهمترین مباحث قابل پژوهش در دانشگاهها است و
تشخيص متغيرهای پيش بينی کننده آن بسيار حائز اهميت است (دشت بزرگی .)134۱ ،از آنجا
که انگيزه تحصيلی یکی از مهمترین عوامل در عملکرد تحصيلی فراگيران است (ناصری و کارشکی،
 .)134۹انجام پژوهشهایی در این زمينه از اهميت و ضرورت چشمگيری برخوردار است .بنابراین
پژوهش حاضر انجام شد تا به سوالهای زیر پاسخ دهد.
 .1آیا ابعاد انگيزش تحصيلی با فرسودگی تحصيلی رابطه مستقيم دارد؟
 .2آیا عدالت آموزشی با فرسودگی تحصيلی با ميانجيگری ابعاد انگيزش تحصيلی رابطه غيرمستقيم
دارد؟
 .3آیا حمایت اجتماعی ادراک شده با فرسودگی تحصيلی با ميانجيگری ابعاد انگيزش تحصيلی
رابطه غيرمستقيم دارد؟
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روش
روش پژوهش توصيفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش تمام دانشجویان دانشگاههای آزاد
اسالمی واحدهای تهران مرکز ،تهران شرق و دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی واحد تهران در سال
تحصيلی  134۱-4۹به تعداد  43439نفر بود که از ميان آنها به روش نمونه برداری تصادفی چند
مرحلهای به این صورت که در مرحله اول  3دانشگاه ،از هر دانشگاه  3دانشکده و از هر کدام 3
کالس بهصورت تصادفی و در نهایت رشتههای حسابداری و روانشناسی از دانشگاه تهران مرکز،
ميکروبيولوژی از دانشگاه علوم پزشکی واحد تهران ،علوم اجتماعی و مهندسی ژنتيک از دانشگاههای
تهران شرق و دانشگاه علوم پزشکی واحد تهران براساس پيشنهاد گاداگنولی و وليسر ( )1444و
تعداد پارامترها در الگوی پژوهش حاضر که شامل 1۴نشانگر ۱ ،مسير 2 ،خطای درون زاد 3 ،خطای
برون زاد و  3کوواریانس که در مجموع شامل  2۱پارامتر بود که به ازاء هر پارامتر بين  ۱تا 3۱
برابر آزمودنی پيشنهاد شده و در این مطالعه  1۹برابر در نظر گرفته شد؛  91۴نفر انتخاب شد.
معيارهای ورود به پژوهش شامل رضایت آزمودنی برای ورود به پژوهش و گذشت حداقل مدت
زمان  2سال از شروع تحصيل و نبود نيمسال مشروط در کارنامه دانشجو بود .معيارهای خروج از
پژوهش شامل معلوليتها و بيماریهای جسمانی مزمن ،بيماریهای شدید روانی ،دریافت
رواندرمان ی یا دارو در طول سال گذشته و انصراف افراد از ادامه همکاری بود.
ابزار پژوهش
 .1پرسشنامه فرسودگی تحصيلی برسو .1این پرسشنامه  1۱مادهای توسط برسو در سال 144۱
ساخته شد و  3حيطه فرسودگی و خستگی تحصيلی را با گویههای  1۴ ،۱ ،9 ،1و  ،13بیعالقگی
تحصيلی را با گویههای  11 ،۱ ،2و  19و ناکارامدی تحصيلی را با گویههای  12 ،4 ،4 ،۹ ،3و 1۱
ال موافق=  ۱ارزیابی میکند .سوالهای خرده
در مقياس  ۱درجهای ليکرت از کامالً مخالف=  1تا کام ً
ال
مقياس ناکارامدی که بهصورت جملههای مثبت مطرح شدهاند؛ بهصورت معکوس یعنی از کام ً
مخالف=  ۱تا کامالً موافق=  1نمرهگذاری میشوند (نعامی .)1344 ،نعامی ( )1344ضرایب اعتبار
این پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای خستگی تحصيلی  ،۴/۱4بیعالقگی
تحصيلی  ۴/42و ناکارامدی تحصيلی  ۴/۱۱و همچنين ضرایب روایی این پرسشنامه را از طریق
همبس ته کردن آن با پرسشنامه فشارزاهای دانشجویی پوالدی ری شهری  13۱9به ترتيب ،۴/34
 ۴/92و  ۴/9۱گزارش کرده است .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقياسهای

1. Berso Academic Burnout Questionnaire
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خستگی تحصيلی ،بیعالقگی تحصيلی و ناکارامدی تحصيلی به ترتيب  ۴/۱۱ ،۴/۱۱و  ۴/۱۱به
دست آمد.
 .2مقياس انگيزش تحصيلی .1این مقياس  24مادهای توسط والرند ،پليتير ،بالیس ،بریر ،سنسال
و همکاران ( )1442ساخته شد و شامل  3خرده مقياس است .خرده مقياس انگيزش درونی با
گویههای  2۱ ،23 ،2۴ ،14 ،1۹ ،13 ،11 ،4 ،۹ ،9 ،2و  ،2۱انگيزش بيرونی با گویههای ،۱ ،3 ،1
 29 ،22 ،21 ،1۱ ،1۱ ،19 ،4و  24و بی انگيزگی با گویههای  14 ،12 ،۱و  2۹در طيف ليکرت ۱
درجهای از اصالً=  1تا کامالً=  ۱ارزیابی میشود .ویسانی ،غالمعلی لواسانی و اژهای ( )1341برای
این ابزار ضرایب آلفای کرونباخ را برای خرده مقياسهای انگيزش درونی ،انگيزش بيرونی و بی
انگيزگی به ترتيب  ۴/4۹ ،۴/49و  ۴/۹۱و تحليل عاملی تأیيدی آن را با برازندگی کامل گزارش
کردند .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقياسهای انگيزه درونی ،انگيزه بيرونی
و بی انگيزگی به ترتيب  ۴/44 ،۴/4۴و  ۴/4۹به دست آمد.
 .3پرسشنامه عدالت آموزشی .این پرسشنامه  19مادهای توسط گلپرور ( )1344ساخته شد
که رعایت قواعد عدالت و انصاف را از طرف اساتيد و افراد درگير در نظامهای آموزشی دانشگاه در
ال موافقم=  ۱ارزیابی میکند .گلپرور ()1344
ال مخالفم=  1تا کام ً
مقياس ليکرت  ۱درجهای از کام ً
برای این ابزار ضرایب آلفای کرونباخ دو خرده مقياس عدالت و بیعدالتی آموزشی را به ترتيب
 ۴/4۹و  ۴/۱۴و همبستگی دو عامل آن را برابر با  -۴/94گزارش کرد .در پژوهش حاضر این ابزار
برای دانشجویان بهکار گرفته شد و ضریب آلفای کرونباخ آن  ۴/4۱به دست آمد.
 .4مقياس چند وجهی حمايت اجتماعی ادراك شده .2این مقياس  12مادهای توسط زیمت،
داهلم ،زیمت و فارلی ( )1444ساخته شد و ادراک آزمودنی را از کفایت منابع حمایت اجتماعی
شامل خانواده با گویههای  4 ،9 ،3و  ،11دوستان با گویههای  4 ،۱ ،۹و  12و فرد مهم در زندگی
با گویههای  ۱ ،2 ،1و  1۴در طيف ليکرت  ۱درجهای از کامالً مخالفم=  1تا کامالً موافقم= ۱
ارزیابی میکند .زیمت ،پاول ،فارلی ،ورکمن و برکوف ( )144۴ضریب آلفای کرونباخ  ۴/41تا ۴/44
را در نمونههای غيربالينی و روایی مطلوبی را برای این مقياس گزارش کردهاند .در پژوهش حاضر
ضریب آلفای کرونباخ برای این ابزار  ۴/44به دست آمد.
شيوه اجرا .پس از کسب مجوز و مراجعه به دانشکدهها ،فهرست کالسها از گروههای آموزشی
دریافت و کالسها انتخاب شد .سپس با کسب اجازه از اساتيد ،از دانشجویانی که مایل به همکاری
نبودند؛ خواسته شد که کالس را ترک کنند و دانشجویان شرکت کننده هر کالس بهصورت گروهی
1. Academic Motivation Scale
2. Multidimensional Scale of Perceived Social Support
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در داخل کالس با رعایت نظم و سکوت پرسشنامهها را تکميل کردند .در این پژوهش موازین
اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه ،تضمين حریم خصوصی و رازداری رعایت شد .پس از حذف 9۴
پرسشنامه بهدليل پاسخهای متناقض و عدم تکميل پاسخنامه و  9شرکت کننده پرت ،الگوی
ساختاری به وسيله تحليل عاملی تأیيدی با استفاده از نرمافزار آموس هفت1و برآورد بيشينه احتمال
تحليل شد .در الگوی ساختاری چنين فرض شد که متغيرهای مشاهده شده عدالت آموزشی و
حمایت اجتماعی ادراک شده هم بهصورت مستقيم و هم با ميانجيگری مؤلفههای انگيزه تحصيلی،
میتوانند فرسودگی تحصيلی را پيشبينی کنند .در الگوی این پژوهش تنها یک متغير مکنون
فرسودگی تحصيلی وجود داشت؛ بنابراین الگوی اندازهگيری در این پژوهش متغير فرسودگی
تحصيلی و متغيرهای مشاهده شده آن بود .از آنجا که متغير مکنون فرسودگی تحصيلی دارای سه
نشانگر بود؛ بنابراین تعداد پارامترهای معلوم آن  ۹پارامتر ( )v)v+1(/2و تعداد پارامترهای مجهول
آن نيز  ۹بود .با توجه به اینکه در روش تحليل الگویابی معادلههای ساختاری و تحليل عاملی
تأیيدی درجه آزادی ،حاصل تفریق پارامترهای مجهول از پارامترهای معلوم است ( )۹-۹=۴است؛
لذا درجه آزادی الگو برابر صفر بود .به چنين الگوهایی همانند گفته میشود که در آن پارامترهای
برآورد شده و در مقابل شاخصهای برازندگی ،کامل فرض میشود و برآورد نمیشود (کالین،
2۴۴۱؛ هو .)2۴۴۹ ،به همين دليل در پژوهش حاضر الگوی اندازهگيری ارزیابی نشد و تنها به
ارزیابی شاخصهای برازندگی الگوی کلی اکتفا شد.
يافتهها
در پژوهش حاضر از  91۴دانشجو شرکت کننده 13۱ ،نفر ( 33/9درصد) از آنها مرد و  2۱3نفر
( ۹۹/۹درصد) زن بودند .رشته تحصيلی  1۱۹نفر ( 92/4درصد) حسابداری ۹۹ ،نفر ( 1۹/1درصد)
ميکروبيولوژی 39 ،نفر ( 4/3درصد) مهندسی ژنتيک 4۱ ،نفر ( 23/۱درصد) روانشناسی 2۴ ،نفر
( 9/4درصد) علوم اجتماعی بود و  1۱نفر ( 9/1درصد) رشته خود را مشخص نکرده بودند2۱2 .
نفر از شرکتکنندهها ( ۹۹/3درصد) عالوه بر دانشجو بودن دارای شغل دولتی و  39نفر ( 4/3درصد)
دارای شغل آزاد بودند .مادران  33۴نفر ( 4۴/۱درصد) از شرکتکنندهها خانهدار و  4۴نفر (14/۱
درصد) شاغل بودند .پدران  12نفر از شرکتکنندهها ( 2/4درصد) بيکار 11۴ ،نفر ( 2۹/4درصد)
کارمند دولتی 39 ،نفر ( 4/3درصد) کارمند شرکتهای خصوصی و  3۴نفر ( ۱/3درصد) معلم،
 19۱نفر ( 3۱/9درصد) دارای شغل آزاد و  2۹نفر ( ۹/3درصد) بازنشسته بودند.

)1. Analysis of Moment Structures (AMOS
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جدول  .1کشيدگی ،چولگی ،ضريب تحمل و تورم واريانس متغيرهای حمايت اجتماعى ادراك
شده ،عدالت آموزشى ،انگيزش تحصيلى و فرسودگی تحصيلی
ضریب تحمل
چولگی کشيدگی
متغير
۴/4۹۹
۴/۱9۴ -۴/93۴
عوامل اجتماعی-عدالت آموزشی
۴/449
۴/13۱ -۴/94۱
عوامل اجتماعی-حمایت اجتماعی
۴/944
۴/244 -۴/2۱2
انگيزه تحصيلی-انگيزه درونی
۴/۱۱9
۴/۴9۴ -۴/۱14
انگيزه تحصيلی-انگيزه بيرونی
۴/۱94
۴/144 -۴/4۱۱
انگيزه تحصيلی-بی انگيزگی
-۴/9۹1 ۴/24۴
فرسودگی تحصيلی-خستگی تحصيلی
-۴/9۴۱ ۴/39۱
فرسودگی تحصيلی-بیعالقگی تحصيلی
1/2۴۴
۴/۱4۴
فرسودگی تحصيلی-ناکارامدی تحصيلی

تورم واریانس
1/۴3۱
1/131
2/۴29
1/4۴۹
1/339
-

جدول  1نشان میدهد که توزیع دادهها برای هر یک از متغيرهای پژوهش طبيعی است .همچنين
مساله همخطی بودن نيز در متغيرهای پژوهش رخ نداده است.

پيش از حذف دادههای پرت چند متغيری

پس از حذف دادههای پرت چند متغيری

نمودار هيستوگرام مربوط به دادههای فاصله مهلنوبايس  Dپس از حذف پرتهای چند متغيری

شکل  .1نمودار باکس پالت و هيستو گرام در نمايش توزيع دادههای چندمتغيری پيش و پس از
حذف دادههای پرت چند متغيری

شکل  1نشان میدهد که مفروضه طبيعی بودن توزیع چند متغيری دادهها با استفاده از ترسيم
نمرههای مربوط به فاصله مهلنوبایس بررسی و مالحظه شد که با حذف اطالعات پرت چند متغيری
چهار شرکت کننده ،مفروضه مزبور در بين دادهها تحقق خواهد یافت.
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شکل  .2نمودار پراکندگی واريانسهای استانداردشده خطاها

1

در شکل  2پراکندگی واریانسهای استاندارد شده خطاها نيز نشان داد که مفروضه همگنی
واریانسها در بين دادههای پژوهش حاضر برقرار است.
جدول  .2ماتريس همبستگی متغيرهای حمايت اجتماعى ادراك شده ،عدالت آموزشى ،انگيزش
تحصيلى و فرسودگی تحصيلی

عدالت آموزشی

حمایت
اجتماعی

انگيزه درونی

انگيزه بيرونی

بی انگيزگی

**۴/۹۹۱
**-۴/992
**-۴/9۱9
**-۴/۱2۴
**-۴/3۱9

**-۴/3۴۱
**-۴/2۱3
**-۴/332
**-۴/2۱4

خستگی
تحصيلی

عدالت آموزشی
حمایت اجتماعی
انگيزه درونی
انگيزه بيرونی
بیانگيزگی
خستگی تحصيلی
بیعالقگی تحصيلی
ناکارآمدی تحصيلی

۴/۴9۱
۴/۴49
۴/۴۴9
**-۴/1۹4
-۴/۴4۹
**-۴/14۴
**-۴/14۹

**۴/2۹۹
**۴/2۴3
**-۴/3۴۹
**-۴/1۹9
**-۴/212
**-۴/234

بیعالقگی
تحصيلی

متغيرهای

**۴/۱۱۴
**۴/۱2۴
**۴/۹۴9
**
**
۴/94۱
۴/924
**۴/94۱
*
P>۴/۴۱ **P>۴/۴1

جدول  2نشان میدهد که عدالت آموزشی با دو مؤلفه بیعالقگی تحصيلی و ناکارامدی تحصيلی
بهصورت منفی با فرسودگی تحصيلی و حمایت اجتماعی نيز بهصورت منفی با هر سه مؤلفه
فرسودگی تحصيلی و همبسته است ( .)P=۴/۴1از سوی دیگر هر سه مؤلفه فرسودگی تحصيلی با
انگيزه تحصيلی درونی و بيرونی بهصورت منفی و با بی انگيزگی بهصورت مثبت همبسته هستند
(.)P=۴/۴1
1. standardized residuals
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جدول  .3شاخصهای برازندگی الگوی ساختاری حمايت اجتماعى ادراك شده ،عدالت آموزشى،
انگيزش تحصيلى و فرسودگی تحصيلی

مجذورکا

ریشه خطای
ميانگين
مجذورات
1
تقریب

شاخص نکویی
2
برازش

شاخص نکویی
برازش تطبيقی

۴/444

۴/4۱4

۴/422

3

الگوی اصالح شده

14/3۴4

۴/۴94

شاخص نکویی
9
تطبيقی

شاخصهای برازندگی

آنچه در جدول  3آورده شده است؛ نتيجه اصالح الگو در سه مرحله با ایجاد کوواریانس بين خطاهای
متغيرهای مشاهده شده انگيزه تحصيلی است که شاخصهایی حاصل شد که نشان دهنده آن بود
که الگوی کلی با دادههای گردآوری شده برازش دارد.
جدول  .4ضرايب مسير کل و مستقيم بين حمايت اجتماعى ادراك شده ،عدالت آموزشى،

ضریب مسير
کل

ضریب مسير
مستقيم

ضریب مسير
غيرمستقيم

انگيزش تحصيلى و فرسودگی تحصيلی در الگوی ساختاری
مسيرها
S.E
b
۴/۴14
-۴/۴4۱
حمایت اجتماعی -فرسودگی تحصيلی
۴/۴2۱
-۴/1۴9
عدالت آموزشی -فرسودگی تحصيلی
۴/۴14
-۴/۴94
عدالت آموزشی -فرسودگی تحصيلی
۴/۴1۱
۴/۴۴3
حمایت اجتماعی -فرسودگی تحصيلی
۴/۴44
۴/144
عدالت آموزشی -انگيزه تحصيلی درونی
۴/۴۱۴
۴/344
حمایت اجتماعی -انگيزه تحصيلی درونی
۴/۴44
۴/۴39
عدالت آموزشی -انگيزه تحصيلی بيرونی
۴/۴۹۱
۴/244
حمایت اجتماعی -انگيزه تحصيلی بيرونی
۴/۴39
-۴/119
عدالت آموزشی -بی انگيزگی تحصيلی
۴/۴2۱
-۴/1۱3
حمایت اجتماعی -بی انگيزگی تحصيلی
۴/۴19
-۴/۴۱۹
انگيزه تحصيلی درونی -فرسودگی تحصيلی
۴/۴13
۴/۴1۹
انگيزه تحصيلی بيرونی -فرسودگی تحصيلی
۴/۴3۴
۴/3۹4
بی انگيزگی تحصيلی -فرسودگی تحصيلی
۴/۴1۱
-۴/۴۱۹
عدالت آموزشی -فرسودگی تحصيلی
۴/۴19
-۴/۴44
حمایت اجتماعی -فرسودگی تحصيلی

β
-۴/29۱
-۴/22۱
-۴/1۴9
۴/۴۴4
۴/۴44
۴/2۱1
۴/۴14
۴/2۴4
-۴/1۱3
-۴/3۴۱
-۴/313
۴/۴۹۱
۴/۱44
-۴/121
-۴/2۱3

جدول  9نشان میدهد که ضریب مسير کل بين عدالت آموزشی و حمایت اجتماعی (،)P= ۴/۴۴1
ضریب مسير مستقيم بين انگيزه تحصيلی درونی و بی انگيزگی تحصيلی ( ،)P= ۴/۴۴1ضریب
)1. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
)2. Goodness of Fit Index (GFI
)3. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)4. Comparative Fit Index (CFI
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مسير غيرمستقيم بين عدالت آموزشی ( )P= ۴/۴۴2و حمایت اجتماعی ادراک شده ()P= ۴/۴۴1
با فرسودگی تحصيلی معنادار است.

شکل  .3روابط بين ابعاد حمايت اجتماعی ادراك شده ،عدالت آموزشی و انگيزه تحصيلی با
فرسودگی تحصيلی دانشجويان

شکل  3نشان میدهد که ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده ،عدالت آموزشی و انگيزه تحصيلی
شامل بی انگيزگی ،انگيزه درونی و انگيزه بيرونی قادر به تبيين  ۹3درصد از تغييرات فرسودگی
تحصيلی است .همچنين ابعاد انگيزه درونی و بی انگيزگی میتوانند رابطه بين حمایت اجتماعی
ادراک شده را با فرسودگی تحصيلی و عدالت آموزشی را با فرسودگی تحصيلی ميانجيگری کنند.
بحث و نتيجهگيری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که انگيزه تحصيلی میتواند بهصورت منفی رابطه بين متغيرهای
عدالت آموزشی و حمایت اجتماعی ادراک شده را با فرسودگی تحصيلی ميانجيگری کند .این نتایج
با نتایج حاصل از پژوهشهای پورسيد و همکاران ( ،)1349خباز و همکاران ( ،)1343ساالری و
بادامی ( ،)1343سحاقی و مریدی ( ،)1349و مرزوقی و همکاران ( )1342هم راستا است .در تبيين
یافتههای حاصل از پژوهش حاضر میتوان گفت شکی نيست که توزیع عادالنه امکانات و فرصتها
برای اقشار محروم که از امکانات مالی محدود برخوردارند؛ یکی از آرمانهای مطلوب هر جامعه
تساوی خواه و عدالت طلب است و مسلم است که آموزش عالی میتواند یکی از راههای مهم توزیع
عادالنه امکانات و فرصتهای آموزشی برای قشرهای بيشتری از جامعه باشد (سياری ،لطفی پور و
کاظم پور .)1341 ،احتمال وقوع فرسودگی تحصيلی زمانی بيشتر است که بين ماهيت تکليف و
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نوریه یوسفی ،حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی

ماهيت فردی که تکليف را انجام میدهد؛ ناهماهنگی وجود داشته باشد .از عوامل اصلی که بر
فرسودگی اثرگذارند میتوان عدم کنترل بر محيط ،عدم دریافت پاداش ،فقدان روابط اجتماعی،
تعارض منافع و فقدان انصاف و عدالت را نام برد (رحمتی .)2۴1۱ ،عدالت به معنی دسترسی برابر
و مساوی به همه امکانات آموزشی بدون در نظر گرفتن رشته تحصيلی ،قوميت ،جنس ،مذهب،
فرهنگ ،معدل ،اخالق و رفتار دانشجو ،طرز لباس پوشيدن ،نحوه آرایش ،عوامل جمعيت شناختی
و شخصيتی است؛ بهطوری که همه دانشجویان در محيط آموزشی بتوانند از امکانات موجود
برخوردار شوند تا زمينه برای رشد و شکوفایی استعدادهای آنان فراهم شود و افراد انگيزه کافی
برای تالش و تکاپو در راستای رسيدن به اهداف پيدا کنند و بعد از فارغ التحصيلی بتوانند کارایی
و تبحر کافی در زمينه شغل آینده خود داشته باشند (ثناگو و همکاران.)134۴ ،
هنگامیکه دانشجویان به مدت زمان طوالنی در معرض تنش زاهای تحصيلی قرار میگيرند؛
تحت تأثير فرسودگی جسمانی و روانی همراه با سرخوردگی ممکن است خستگی ،فروماندگی و
درماندگی و نگرش بدبينانه ،افسردگی ،اضطراب ،پرخاشگری یا خشم را از خود بروز دهند (لی،
چوی و چای .)2۴1۱ ،حمایت اجتماعی به ارائه منابع روانی و مادی توسط شبکه اجتماعی بهمنظور
بهبود توانایی فرد برای مقابله با تنش اشاره دارد (سانتوس ،آموریم ،سانتوس و بارتو .)2۴1۱ ،روابط
اجتماعی و حمایت اجتماعی به ميزان قابل توجهی بر سالمت و طول عمر افراد از طریق کاهش
واکنشپذیری به تنش زاها در افرادیکه حمایت را دریافت میکنند؛ تأثيرگذار است (دیزن و
هينریچ .)2۴19 ،نسبت به افرادیکه از نظر اجتماعی منزوی هستند؛ افراد دارای شبکهها و
پيوندهای اجتماعی تنش کمتری را متحمل میشوند (ایسنبرگر .)2۴13 ،حمایت اجتماعی از طریق
ساز و کارهای مختلفی با سالمت روانی و جسمانی مرتبط است .یکی از ساز و کارهای مطرح در
این زمينه فرض میکند که حضور افراد دیگر تأثير آرام بخشی بر فرد دارد .زمانیکه افراد در اجتماع
قرار دارند؛ در مقایسه با زمانیکه تنها هستند و در انزوای اجتماعی قرار دارند؛ از آرامش و حالت
عاطفی مثبتتری برخوردارند .ساز و کار دیگری فرض میکند که حمایت اجتماعی خوب با عملکرد
بهتر سيستم ایمنی از طریق کاهش افسردگی و اضطراب در طول دورههای تجربه تنش مرتبط
است .طبق ساز و کار ارزیابی ،مشخص شده است که دانش افراد در مورد قابل دسترس بودن
حمایت برای کنار آمدن با مشکالت منجر به برآورد کمتر شدت عوامل تنشزا توسط افراد میشود
(بائوم ،ریونسون و سينگر .)2۴12 ،همانگونه که رامی و رز-کراسنور ( )2۴12عنوان میکنند؛
بافتهای فعاليت باید سه ویژگی اساسی را داشته باشند )1 :فرصت مشارکت فرد را فراهم آورند؛
 )2تأکيد بر مهارتهای زندگی داشته باشند و  )3حمایتگر باشند.
حمایت اجتماعی تأثير عميقی بر رفتار روزمره دانشجو دارد .اگر دانشجویی خستگی هيجانی
جدی داشته باشد؛ از لحاظ هيجانی ممکن است که تحریکپذیر و نااميد شود و عملکرد تحصيلی
93۴
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نامطلوبی را از خود نشان ده د .حمایت اجتماعی انواع گوناگونی دارد که هر یک از آنها میتوانند
در حل مشکالت فرد دریافت کننده حمایت مؤثر باشند .برای مثال ،اگر دانشجویی در مورد مشکلی
که برای او به وجود آمده است؛ بهتنهایی نتواند آن مشکل را حل کند؛ خانواده دوستان و دیگر افراد
مهم در زندگیاش میتوانند با ارائه اطالعات درست و روشن کردن مساله به او در تصميمگيری
کمک کنند و یا اینکه از لحاظ مادی و مالی به او یاری رسانند (بهروزی ،شهنی یيالقی و پورسيد،
 .)1341حمایت اجتماعی یک کمک دو جانبه است که سبب خودتنظيمی و ایجاد خودپنداره
مثبت ،خویشتنپذیری ،احساس عشق به خود و دیگران و حرمت نفس میشود و در همه این موارد
به فرد فرصت خودشکوفایی و رشد را میدهد (بهروزی و همکاران1341 ،؛ پاکوو ،اِسکولز و
هورنونگ .)2۴1۱ ،حمایت اجتماعی میتواند از طرق مختلفی چون دادن تشویق و تنبيهها هنگام
درگير بودن در فعاليتها بر ميزان خودکارامدی تحصيلی فرد اثرگذار باشد .پسخوراند دریافت شده
از دیگران راجع به ميزان توانایی فرد برای انجام فعاليتهای تحصيلی میتواند ميزان خودکارامدی
تحصيلی فرد را باال ببرد و بر باور او راجع به ميزان تواناییاش برای انجام فعاليتهای تحصيلی،
مهار و تسلط بر آنها اثر بگذارد (یارمحمدزاده و فيض اللهی.)134۱ ،
خودکارامدی متغيری که توانایی پيشبينی انگيزش را در افراد دارد؛ باور فرد در مورد
تواناییهایش برای انجام موفقيت آميز تکاليف تحصيلی پيش بينی کننده نيرومندی برای توانایی
او جهت موفقيت در تکاليف است .باورهای خودکارامدی به تعيين اینکه فرد چه کارهایی را میتواند
با دانش و مهارتهایش انجام دهد؛ کمک میکند .در نتيجه انگيزش پيشرفت تا حد زیادی تحت
تأثير ادراک فرد در مورد تواناییهای وی است و به وسيله آن پيش بينی میشود .به همين دليل
سطوح باالی خودکارامدی موجب تقویت پيشرفت تحصيلی و نيز مانع از فرسودگی تحصيلی
میشود (عظيمی ،افروز ،درتاج و نعمت طاوسی.)1349 ،
هر پژوهشی در بطن خود محدودیتهایی دارد .از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر ماهيت
مقطعی آن بود که تعميم یافتههای پژوهش را محدود میسازد .در یک جمع بندی ،فرسودگی
تحصيلی توسط دانشآموزان و دانشجویان به صورت خستگی مزمن ناشی از کار بيش از اندازه در
فعاليتهای درسی ،نگرش بدبينانه و بیتفاوت نسبت به کارهای مدرسه احساس شایستگی پایين
و فقدان احساس موفقيت در تکاليف تحصيلی بروز میکند (بدری گرگری ،مصرآبادی ،پلنگی و
فتحی .)1341 ،فرسودگی دانشآموزان یا دانشجویان ممکن است با زمينه اقتصادی-اجتماعی،
شرایط خانوادگی ،سبکهای تدریس معلمان ،جوّ مدرسه یا دانشکده ،درگيری و کمک والدین و
غيره همبستگی داشته باشد .ایجاد برنامه مداخله جویانه ممکن است که از افزایش فرسودگی
تحصيلی جلوگيری کند تا آنها را از خستگی هيجانی ،بیعالقگی و ناکارامدی نجات بخشد .بنابراین
با شناسایی عوامل تأثيرگذار بر پيشرفت و عملکرد تحصيلی دانشجویان ،میتوان رویکردی مناسب
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در جهت برنامهریزی و توسعه و تکامل برنامههای آموزشی ایجاد کرد تا بهوسيله آن بتوان بهترین
نتایج ممکن را هم برای توسعه آموزشی مورد نظر و هم برای دانشجویان رقم زد .پيشنهاد میشود
همه دانشجویان در محيط آموزشی بتوانند از امکانات موجود و حمایت کافی برخوردار شوند تا
زمينه رشد و شکوفایی استعدادهای فرزندان این مرز و بوم فراهم شود و نيز بتوانند انگيزه کافی
برای تالش و تکاپو در راستای رسيدن به اهدافشان پيدا کنند.
سپاسگزاری
این مقاله برگرفته از پایان نامه دکتری نویسنده اول است .الزم است از همکاری صميمانه دانشجویان
دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران و نيز مسئوالن دانشگاه تشکر و قدردانی شود.
منابع
آسایش ،حميد ،.شریفی فرد ،فاطمه ،.موسوی ،مجتبی ،.طاهری خرامه ،زهرا ،.علی اکبرزاده آرانی ،زهرا،.
شعوری بيدگلی ،علیرضا .)134۱( .همبستگی تنيدگی ،فرسودگی و عملکرد تحصيلی دانشجویان
پرستاری و پيراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم .مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.۱9-43 :)۱(1۴ ،
بای ،نرگس ،.حسن آبادی ،حميدرضا ،.و کاوسيان ،جواد .)134۱( .الگوی ساختاری باورهای شایستگی
و ادراک از کالس درس با پيشرفت تحصيلی دانشآموزان :نقش رفتارها و باورهای پيشرفت .فصلنامه
روانشناسی کاربردی 1( 11 ،پياپی .۹۱-43 :)91
بدری گرگری ،رحيم ،.مصرآبادی ،جواد ،.پلنگی ،مریم ،.و فتحی ،رحيمه .)1341( .ساختار عاملی
پرسشنامه فرسودگی تحصيلی با استفاده از تحليل عاملی تایيدی در دانش آموزان متوسطه .فصلنامه
اندازهگيری تربيتی.1۱1-144 :)3(2 ،
بهروزی ،ناصر ،.شهنی یيالق ،منيجه ،.و پورسيد ،سيد مهدی .)1341( .رابطه کمالگرایی ،استرس ادراک
شده و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصيلی .نشریه راهبرد فرهنگ.43-1۴2 :)9(۱ ،
پورسيد ،سيد مهدی ،.متولی ،محمد مسعود ،.پورسيد ،سيد رضا ،.و ابراهيمی ،زهرا .)1349( .رابطه
استرس ادراک شده ،کمالگرایی و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصيلی و عملکرد تحصيلی
دانشجویان .نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی.14۱-149 :)3(4 ،
ثناگو ،اکرم ،.نوملی ،مهين ،.و جویباری ،ليال .)134۴( .تبيين عدالت آموزشی در دانشجویان علوم پزشکی:
بررسی دیدگاه و تجربيات دانشجویان علوم پزشکی .افق توسعه آموزش پزشکی.34-99 :)3(9 ،
خباز ،محمود ،.کریمی ،یوسف ،.کریميان ،نادر ،.و شه بخش ،افشين .)1343( .بررسی و مقایسه رابطه
بين ابعاد کمالگرایی و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصيلی در دانشجویان دانشگاه عالمه
طباطبایی .پژوهشهای روانشناسی بالينی و مشاوره.42-4۹ :)2(9 ،
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دشت بزرگی ،زهرا .)134۱( .رابطه تعلل ورزی و کمالگرایی تحصيلی با فرسودگی تحصيلی و عملکرد
تحصيلی در دانشجویان پزشکی .دو ماهنامه علمی-پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی،
.39-91 :)1(4
ساالری ،کرامت ،.و بادامی ،رخساره .)1343( .رابطه حمایت اجتماعی دبيران تربيت بدنی و انگيزش
پيشرفت دانشآموزان در فعاليتهای ورزشی .مطالعات روانشناسی ورزشی.۱4-94 :)3(4 ،
سحاقی ،حکيم ،.و مریدی ،ژاله .)1349( .رابطه حمایت اجتماعی و یادگيری خودتنظيمی با فرسودگی
تحصيلی در دانشجویان جندی شاپور اهواز .نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی-۱3 :)2(2 ،
.3۱
سندرسون ( )1342روانشناسی سالمت .ترجمه فرهاد جمهری ،فرحناز مسچی ،شيدا سوداگر ،علی اکبر
ثمری ،فرهاد هژیر و همکاران .تهران .انتشارات سرافراز( .تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی.)2۴13 ،
سياری ،حبيب اهلل ،.لطفی پور ،پيمان ،.و کاظم پور ،اسماعيل .)1341( .تأثير آموزش مبتنی بر فناوری
اطالعات و ارتباطات در توسعه عدالت آموزشی .فصلنامه روانشناسی تربيتی.1-2۱ :)3(4 ،
شریفی فرد ،فاطمه ،.نوروزی ،کيان ،.حسينی ،محمد علی ،.آسایش ،حميد ،.نوروزی ،مهدی.)1343( .
عوامل مرتبط با فرسودگی تحصيلی در دانشجویان پرستاری و پيراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم
در سال  .1342آموزش پرستاری.۱4-۹4 :)3(3 ،
صيف ،محمد حسن .)134۹( .مدل علی تطبيقی فرسودگی تحصيلی در بين دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی و پيام نور .مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.11-23 :)1(۱ ،
عظيمی ،افسانه ،.افروز ،غالمعلی ،.درتاج ،فریبرز ،.و نعمت طاوسی ،محترم .)1349( .نقش مسند
مهارگری و خودکارامدی در پيش بينی انگيزش تحصيلی دانش آموزان .فصلنامه پژوهش در نظام-
های آموزشی.1-14 :)1(4 ،
قدم پور ،عزت اله ،.فرهادی ،علی ،.و نقی بيرانوند ،فاطمه .)134۱( .تعيين رابطه بين فرسودگی تحصيلی
با اشتياق و عملکرد تحصيلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان .پژوهش در آموزش علوم
پزشکی.۹۴-۹4 :)2(4 ،
کریمی ،کامبيز ،.کاوسيان ،جواد ،.کرامتی ،هادی ،.عرب زاده ،مهدی ،.و رمضانی ،ولی اله .)134۱( .الگوی
ساختاری کمالگرایی ،انگيزش تحصيلی و بهزیستی روانشناختی در دانشآموزان دبيرستانی.
فصلنامه روانشناسی کاربردی.311-32۱ :)3(1۴ ،
گلپرور ،محسن .)1344( .بررسی نقش اخالق تحصيلی ،عدالت و بی عدالتی آموزشی در رفتارهای
مدنی-تحصيلی دانشجویان .نوآوریهای مدیریت آموزشی (اندیشههای تازه در علوم تربيتی):)9(۱ ،
.2۱-91
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مرزوقی ،رحمت اله ،.حيدری ،معصومه ،.و حيدری ،الهام .)1342( .بررسی رابطه عدالت آموزشی با
فرسودگی تحصيلی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .گامهای توسعه در آموزش
پزشکی.324-339 :)3(1۴ ،
موسوی ،شایسته ،.ابوالمعالی الحسينی ،خدیجه ،.و ميرهاشمی ،مالک .)134۹( .ساختار عاملی تأیيدی
مقياس ارزیابی شایستگی تحصيلی در دانشآموزان دختر نوجوان .فصلنامه روانشناسی کاربردی،
.2۱۱-249 :)2(11
ناصری ،فاطمه ،.و کارشکی ،حسين .)134۹( .نقش ميانجيگرایانه بی انگيزگی در رابطه باورهای انگيزشی،
پيشرفت تحصيلی و فرسودگی تحصيلی .مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.1۹3-1۱9 :)3(1۱ ،
نعامی ،عبدالزهرا .)1344( .رابطه بين کيفيت تجارب یادگيری با فرسودگی تحصيلی دانشجویان
کارشناسی ارشد دانشگاه شهيد چمران اهواز .مطالعات روانشناختی.11۱-139 :)3(۱ ،
ویسانی ،مختار ،.غالمعلی لواسانی ،مسعود ،.و اژهای ،جواد .)1341( .نقش اهداف پيشرفت ،انگيزش
تحصيلی و راهبردهای یادگيری بر اضطراب آمار :آزمون مدل علی .مجله روانشناسی-1۹۴ :)2(1۹ ،
.192
یارمحمدزاده ،پيمان ،.و فيض اللهی ،زهرا .)134۱( .تعيين رابطه حمایت اجتماعی ،انگيزه تحصيلی با
خودکارامدی تحصيلی دانشآموزان دبيرستانهای شهر تبریز و آذرشهر .جامعهشناسی کاربردی2۱ ،
(.1۱۱-1۹4 :)1
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پرسشنامه فرسودگی تحصيلی

.13
.19
.1۱

هرگز

.11
.12

خيلی بهندرت

.4
.4
.1۴

نسبتاٌ کم

.۱

گاهی

.۱
.۹

نسبتاٌ زیاد

.9

بيشتر وقتها

.1
.2
.3

احساس میکنم که به خاطر انجام فعایتهای مربوط به تحصيل ،تهی شدهام.
از زمان ثبت نام در دانشگاه ،نسبت به دروسم کم عالقه شدهام.
من میتوانم بهطور مؤثر ،مسائلی را که در فعاليتهای مربوط به تحصيلام
پيش میآیند ،حل کنم.
در پایان یک روز درسی در محل تحصيلم احساس خستگی و تحليل رفتگی
(بیرمقی) میکنم.
شور و اشتياقم نسبت به دروسم کم شده است.
من اعتقاد دارم که مشارکت و سهم مؤثری در کالسهایی که در آنها شرکت
میکنم دارم.
با مطالعه یا حضور در کالس ،احساس فرسودگی و خستگی مفرط (فشار) به
من دست میدهد.
به عقيده خودم دانشجوی خوبی هستم.
من چيزهای بسيار جالبی در جریان تحصيل و مطالعه دروسم یاد گرفتهام.
وقتی صبح از خواب بيدار میشوم و مجبورم که روز دیگری را در محل
تحصيلم سپری کنم؛ احساس کسالت و خستگی میکنم.
من نسبت به سودمندی و فایده بالقوه دروسم بسيار بدبين (بدگمان) شدهام.
زمانیکه به اهداف تحصيلیام دست مییابم؛ احساس شوق و برانگيختگی
میکنم.
مطالعه یا شرکت کردن در کالس واقعاٌ به من فشار وارد میکند.
من نسبت به اهميت دروسم دچار تردید شدهام.
مطمئنم که در انجام فعاليتها در کالس بهطور مؤثری عمل میکنم.
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پرسشنامه عدالت آموزشی
کامالً
موافقم

موافقم

نظری
ندارم

 .1استادهای ما در ارتباط با دانشجو ،انصاف و عدالت را رعایت میکنند.
 .2استادهای ما در کمک به حل مشکالت کالسی دانشجویان ،عدالت را رعایت میکنند.
 .3استادهای ما به همه دانشجویان توجه یکسان دارند.
 .9استادهای ما در تصميمگيری درباره دانشجویان ،هميشه عدالت و انصاف را رعایت میکنند.
 .۱استادهای ما در برخورد با دانشجویان ،احترام و شأن آنها را رعایت میکنند.
 .۹استادهای ما در تعامل با دانشجویان بدون توجه به وضعيت درسی آنها ،با همه یکسان برخورد
میکنند.
 .۱استادهای ما در تصميمگيری درباره دانشجویان ،شرایط آنها را در نظر میگيرند.
 .4استادهای ما در پاسخ دادن به سوالهای همه دانشجویان ،صبر و حوصله به خرج میدهند.
 .4استادهای ما انتقادهای منطقی دانشجویان را میپذیرند.
 .1۴استادهای ما تصميمهایی را که برای دانشجویان میگيرند؛ با صراحت و روشنی برای آنها
توضيح میدهند.
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نه مخالفم نه
موافقم

.14
.14

تقریباً موافقم

.1۱

موافقم

.1۹

در مواقع الزم یک شخص خاص در زندگیام وجود دارد که به من کمک
میکند.
یک شخص خاص برای من وجود دارد که میتوانم راحت شادی و غم خود
را با وی در ميان بگذارم.
خانواده من واقعاً تالش میکنند که به من کمک کنند.
زمانیکه نياز دارم ،خانوادهام به احساسات من توجه میکنند و مرا مورد
محبت و حمایت عاطفی قرار میدهند.
شخص خاصی در زندگی من وجود دارد که برای من واقعاً منبع آرامش و
آسایش است.
دوستانم واقعاً سعی می کنند به من کمک کنند.
در مواقعی که مشکلی (نظير بيماری) پيش میآید میتوانم روی دوستانم
حساب کنم.
من میتوانم در مورد مشکالتم راحت با خانوادهام صحبت کنم.
من دوستانی دارم که میتوانم به راحتی شادی و غم خود را با آنها در ميان
بگذارم.
در زندگیام شخص ویژهای وجود دارد که به احساسات من توجه میکند.
خانوادهام در هنگام تصميمگيری به من توجه دارند و دوست دارند به من
کمک کنند.
من میتوانم راحت در مورد مشکالتم با دوستانم صحبت کنم.

کامالً موافقم

عبارتها
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پرسشنامه انگيزش تحصيلی
کامالٌ مخالفم

مخالفم
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نه موافقم نه
مخالف

.2۹
.2۱
.24

موافقم

.1
.2
.3
.9
.۱
.۹
.۱
.4
.4
.1۴
.11
.12
.13
.19
.1۱
.1۹
.1۱
.14
.14
.2۴
.21
.22
.23
.29
.2۱

چون اگر بخواهم بعدا شغل پردرآمدی پيدا کنم؛ باید به تحصيالتم ادامه بدم.
چون از یادگيری چيزهای جدید لذت میبرم.
چون تحصيالت مرا برای شغلی که انتخاب کردهام؛ آمادهتر میکند.
چون مدرسه رفتن برایم لذت بخش است.
واقعاً نمیدانم ،احساس میکنم دارم وقتم را در مدرسه تلف میکنم.
چون از اینکه ميبينم در درسها بيش از آن که فکر میکردم دارم پيشرفت میکنم.
برای اینکه به خودم ثابت کنم میتوانم دیپلم بگيرم.
برای اینکه بتوانم در آینده شغل باکالستری بهدست آورم.
چون از فهميدن چيزهای جدیدی که قبال نمیدانستم لذت میبرم.
چون تحصيالت باعث میشود وارد شغلی شوم که دوست دارم.
چون مدرسه برای من جالب و سرگرمکننده است.
شاید قبالً دليلی برای مدرسه رفتن داشتم ،االن نمیدانم باید ادامه دهم یا نه.
چون وقتی شخصاٌ موفقيتی بيش از آنچه فکر میکردم بهدست آورم احساس خوشحالی میکنم.
چون موقعی که در درسهایم موفقيتی بهدست میآورم؛ احساس میکنم؛ آدم مهمی هستم.
چون میخواهم در آینده یک زندگی درست و حسابی برای خودم جور کنم.
چون از اینکه معلوماتم درباره موضوعات جالبی افزایش یابد لذت میبرم.
چون تحصيالت به من کمک میکند تا درباره شغل آیندم بهتر تصميمگيری کنم.
چون از اینکه معلمان مورد عالقهام با من بحث و گفتگو میکنند لذت میبرم.
نمیدانم چرا مدرسه میروم و راستش اهميتی هم ندارد.
چون در حين انجام تکاليف درسی دشوار احساس رضایت میکنم.
برای اینکه به خودم ثابت کنم آدم باهوشی هستم.
برای اینکه بعدا درآمد بيشتری داشته باشم.
چون درس خواندن باعث میشود باز هم چيزهای جذاب دیگری یاد بگيرم.
چون فکر میکنم تحصيالت توانایی مرا در فعاليتهای شغلیام افزایش میدهد.
چون وقتی درباره موضوعات متنوعی که جالب و جذاب هستند مطلبی میخوانم احساس بسيار خوبی
به من دست میدهد.
نمیدانم ،نمیفهمم اصالً در مدرسه چهکار میکنم.
چون در مدرسه میتوانم توانایی خود را در درسها به اثبات برسانم و این باعث خوشحالی من میشود.
چون میخواهم به خودم ثابت کنم که میتوانم در دروسم موفق شوم.

کامالٌ موافقم

عبارتها

***
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