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چکیده
هدف :یکی از اهداف مهم در بسیاری از پژوهشها ی تربیتی و روانشناسی بررسی عواملی است که موجب کاهش
عملکرد تحصیلی در دانشجویان میشود .یکی از عوامل روانشناختی که در عملکرد تحصیلی اثرگذاراست ،فرسودگی
تحصیلی است .هدف از پژوهش حاضر ،نقش اشتیاق عاطفی ،شناختی و رفتاری یادگیری در پیشبینی فرسودگی
تحصیلی دانشجویان است.
روش :این پژوهش مقطعی – توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی تهران در سال تحصیلی  4939-4931به تعداد  0142نفر تشکیل دادند که  994نفر از این افراد به روش
نمونهگیری تصادفی و براساس جدول مورگان و کرچسی بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از
مقیاس اشتیاق عاطفی ،شناختی و رفتاری و مقیاس فرسودگی تحصیلی استفاده شد .دادههای بهدستآمده با استفاده از
آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به روش ورود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :بین متغیرها ی اشتیاق عاطفی ،شناختی و رفتاری با فرسودگی تحصیلی ارتباط منفی معناداری وجود داشت
( .)P>2/24همچنین حدود  %44از واریانس مربوط به فرسودگی تحصیلی توسط اشتیاق عاطفی ،شناختی و رفتاری
تبیین شد.
نتیجهگیری :اشتیاق عاطفی ،شناختی و رفتاری با فرسودگی تحصیلی ارتباط معناداری دارد .اشتیاق عاطفی بهعنوان
قویترین پیشبین فرسودگی تحصیلی محسوب میشود که با افزایش اشتیاق عاطفی در دانشجویان میزان فرسودگی
تحصیلی در آنان کاهش مییابد.
کلیدواژهها :اشتیاق شناختی ،اشتیاق رفتاری ،اشتیاق عاطفی ،فرسودگی تحصیلی.
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 .1مقدمه
شناخت عوامل مؤثر بر یادگیری بهمنظور ارتقای سطح عملکرد و انگیزش تحصیلی دانشجویان و
دانشجویان ،یک هدف اساسی در اغلب پژوهشهای تربیتی بوده است (چو .)0242 ،4دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی میتوانند تأثیرات گوناگون بر کیفیت عملکرد دانشجویان داشته باشند و
رفتار نگرش و احساسات آنها را در مقابل فشارهای شدید روانی ناشی از محیط تحت تأثیر قرار
دهند و گاهی نیز منجر به فرسودگی در آنها گردند (میلمان ،پاتیس ،کروس .)4331 ،0اکثر
پژوهشها ی انجام شده در زمینه فرسودگی مربوط به موقعیتهای شغلی بوده است اما اخیراً برخی
پژوهشها به بررسی این مفهوم در ارتباط با دانشجویان پرداخته است (هو و اسچافل.)0223 ،9
فرسودگی به موقعیتها و بافتهای آموزشی گسترش پیدا کرده که از آن با عنوان فرسودگی
تحصیلی نام برده میشود .فرسودگی حالتی از خستگی ذهنی و هیجانی است که حاصل سندرم
استرس مزمن مانند گرانباری نقش ،فشار و محدودیت زمانی و فقدان منابع الزم برای انجام دادن
تکلیف محول شده است (سالما-آرو ،ساووالنن ،هولوپاینن0221 ،1؛ الکووید .)0229 ،5فرسودگی
تحصیلی ،احساس خستگی ناشی از تقاضاها و الزامات تحصیلی و داشتن یک حس بدبینانه و بدون
عالقه به تکالیف درسی فرد و احساس عدمشایستگی بهعنوان یک دانشآموز با کارآمدی پایین به
شمار میرود (زانگ ،گم ،چن )0222 ،4و میتواند در دانشجویان احساس خستگی نسبت به انجام
تکالیف درسی و مطالعه ایجاد و در نگرش بدبینانه آنها نسبت به تحصیل و مطالب درسی اثرگذار و
احساس بیکفایتی تحصیلی را در آنها ایجاد کند (دیوید .)0242 ،2در بررسی اهمیت این مسأله
یافته نشان داده است که بین ابعاد فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی رابطه منفی و بین
یادگیری خود نظمده و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (هانگ.)0221 ،1
همچنین نشان داده شده است دانشجویانی که فرسودگی تحصیلی دارند معموالً عالئمی مانند
بی اشتیاقی نسبت به مطالب درسی ،ناتوانی در ادامه حضور مستمر در کالسهای درس ،مشارکت
نکردن در فعالیتهای کالسی و احساس بیمعنایی در فعالیتهای درسی را تجربه میکنند (لیندمن
و دوک .)0221 ،3با توجه به یافتهها ی پژوهشی و اهمیت نقش فرسودگی تحصیلی در ابعاد مختلف
زندگی تحصیلی فراگیران ،بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی تحصیلی نزد پژوهشگران علوم تربیتی و
روانشناسی از اهمیت خاصی برخوردار است.
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از جمله مفاهیمی که در سالها ی اخیر توسط پژوهشگران مختلف به کار برده شده و بهمنظور
مبنای اصطالحات در حوزه تعلیم و تربیت برای افت و شکست تحصیلی ،مطرح و مدنظر قرار گرفته
است ،مفهوم اشتیاق عاطفی ،شناختی و رفتاری است (فریدریگز ،بلومنفرد ،پاریس .)0221 ،4در
تعریف فین 0از اشتیاق عاطفی ،شناختی و رفتاری ،شامل دو مؤلفه؛ رفتاری (مانند پایداری در
تکالیف درسی) و عاطفی (مانند ارزشدهی به تکالیف درسی و یادگیری) میباشد (فین.)4313 ،
لینن برینگ و پنتریچ ( 9)0229از سه مؤلفه رفتاری (رفتار مثبت ،تالش و مشارکت) ،عاطفی (شامل
عالقه ،تعلق و نگرش مثبت درباره یادگیری) و شناختی (مانند خودتنظیمی ،اهداف یادگیری و
سرمایهگذاری در یادگیری) در مورد اشتیاق یاد کردهاند .از سویی آهوال وهاکانن)0222( 1
فرسودگی را ترکیبی از خستگی جسمانی ،خستگی هیجانی و خستگی شناختی میدانست .بسیاری
از معلمان اشتیاق عاطفی ،شناختی و رفتاری دانشجویان را با عباراتی نظیر؛ "دانشجویان دارای
اشتیاق ،به آنچه در حال یادگیری آن هستند عالقه نشان میدهند یا فراتر از نیازشان عمل
میکنند" توضیح میدهند و با توصیف عباراتی مانند "اشتیاق و عالقه شدید" و "شور و هیجان"
یاد میکنند .دانشجویان ی که یادگیری فعاالنه دارند اما بدون اشتیاق و با بیحوصلگی کار انجام
میدهند ،درگیر یادگیری نشدهاند .انگیزش و یادگیری فعال با یکدیگر همافزایی دارند و کسانی که
بهطور فزایندهای آنها را تلفیق میکنند اشتیاق یادگیری را افزایش میدهند .بهعبارتی هنگامیکه
انگیزش و یادگیری فعال ترکیب میشوند اشتیاق فراگیری یادگیران را ارتقا میدهند زیرا اشتیاق با
همپوشی بیشتر این دو عامل ،قویتر عمل میکند (ماچل .)0241 ،5دانشجویانی که کمتر بهدنبال
فعالیتهای کالسی ،پیگیری نقشها و رفتارهای مرتبط با مطالعه هستند و بهعبارتی اشتیاق رفتاری
پایینی نسبت به مسائل درسی دارند دارای سطوح پایین خودتنظیم گری و اعتمادبهنفس و سطوح
باالی اضطراب و استرس و خستگی هستند (هاول و واتسون .)0222 ،4با اشاره به پژوهش صمدی و
نتایج وی مبنی اهمیت جهتگیری انگیزشی و شناختی-هیجانی در پیشبینی موفقیت تحصیلی
میتوان گفت که افراد با اشتیاق تحصیلی بیشتر به کارهای مرتبط با دانشگاه خود ،رویههای محیط
محل تحصیل ،روابط پیچیده دانشجو و دانشکده که بیانگر اشتیاق عاطفی است ،میپردازند (صمدی،
 .)0240والبورگ )0241( 2در پژوهشی مروری به بررسی فرسودگی تحصیلی در دانشجویان سال
آخر دبیرستان پرداخت که بیان میدارد که فرسودگی تحصیلی با پیامدهای مربوط به سالمت روانی
رابطه دارد .در مجموع با توجه به نتایج پژوهشی ،مطالعه فرسودگی تحصیلی در دانشجویان موضوع
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5. Michael
6. Howell, Watson
7. Walburg
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بسیار مهمی است و تشخیص متغیرهای پیشبینی کننده فرسودگی تحصیلی یکی از موضوعهای
اساسی در این زمینه میباشد؛ زیرا کلید فهم عملکرد تحصیلی ضعیف دانشجویان میتواند فرسودگی
شغلی باشد که با شناسایی عواملی که در ایجاد فرسودگی تحصیلی نقش دارد ،میتوان با دستکاری
این متغیرها و ارائه و تدوین مدلها ی آموزشی ،در جهت کاستن فرسودگی تحصیلی و بهبود آن،
گامهای مؤثری برداشت؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اشتیاق عاطفی ،شناختی و
رفتاری یادگیری در پیشبینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان بود.
 .2روششناسی
روش این پژوهش مقطعی – توصیفی از نوع همبستگی است.
جامعه و نمونه :جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
تهران در سال تحصیلی  4939-4931به تعداد  0142نفر تشکل دادند که  994نفر از این افراد به
روش نمونهگیری تصادفی و براساس جدول مورگان و کرچسی بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.
ابزارها :مقیاس اشتیاق عاطفی ،شناختی و رفتاری توسط شوفلی و ساالنوا در سال  0221برای
اندازهگیری اشتیاق عاطفی ،شناختی و رفتاری ساخته شد .این مقیاس دارای  45سؤال بهطور بسته
پاسخ یا طیف پنجدرجهای لیکرت (هرگز تا در تمام اوقات) تهیه گردیده است .در این پرسشنامه
گویههای  4تا  1اشتیاق رفتاری را میسنجد ،گویههای  5تا  42اشتیاق عاطفی و گویههای  44تا
 45اشتیاق شناختی را بررسی میکند .این مقیاس دارای سه مؤلفه شور و حرارت در کار ،وقف
شدن در کار و غرق شدن در کار را مورد مطالعه قرار میدهد .نمرههای درگیری تحصیلی در کار
اولترش از ثبات نسبی در گذر زمان برخوردار بوده است .در مطالعه طولی انجام شده در استرالیا و
نروژ ضریب ثبات در خالل یک فاصله زمانی یکساله بین  2/52تا  2/42بوده است .در تحقیق
پورعباس ( )4912نیز روایی آن تأیید شده است .در پژوهش قادری و همکاران ( )4934با اجرای
پرسشنامه از دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان ،پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ
 2/11بهدست آمد ( .)00در پژوهش حاضر ،پایای آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ  2/22بهدست
آمد.
مقیاس فرسودگی تحصیلی در سال  4332توسط برسو و همکاران ساخته شد .این پرسشنامه سه
حیطه فرسودگی تحصیلی یعنی؛ خستگی تحصیلی ،بیعالقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی را
میسنجد .پرسشنامه  45ماده دارد که در مقیاس پنجدرجهای لیکرتاز کامالً مخالف ( )4تا کامالً
موافق ( )5توسط آزمودنیها درجهبندی شده است .خستگی تحصیلی  5ماده ،بیعالقهگی تحصیلی
 1ماده و ناکارآمدی تحصیلی  4ماده دارد .پایایی پرسشنامه را برسو و همکاران ( )4332براساس
خردهمقیاسها  2/22برای خستگی تحصیلی  .2/10برای بیعالقهگی تحصیلی و  2/25برای
ناکارآمدی تحصیلی گزارش کردهاند .نعامی ( )4911پایایی این پرسشنامه را برای خستگی تحصیلی
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 ،2/23برای بیعالقهگی تحصیلی  2/10و برای ناکارآمدی تحصیلی  2/25محاسبه کرده است .در
این پژوهش پایایی آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ  %49بهدست آمد.
پس از کسب مجوز الزم از دانشگاه علوم پزشکی تهران ،با رعایت مالحظات اخالقی و هماهنگی
با اساتید ضمن توضیح اهداف پژوهش با فراهمسازی ابزار مورد نیاز و کسب رضایت از دانشجویان
برای شرکت در پژوهش ،پرسشنامه پژوهش در اختیار دانشجویان قرار گرفت و از آنها خواسته شد
طبق دستورالعمل پرسشنامه آن را تکم یل نمایند .آماده کردن دانشجویان از لحاظ روانی و اطمینان
به آنان در خصوص محرمانه ماندن اطالعات از نکات اخالقی رعایت شده در این پژوهش بود.
بعد از انتخاب کردن نمونه آزمون پژوهش در اختیار دانشجویان قرار گرفت و از آنها خواسته شد
نظر خود را با دقت بیان کنند .اطالعات بهصورت گروهی در محل تحصیل دانشجویان جمعآوری
شد.
دادههای بهدستآمده به کمک نرمافزار  Spss 18و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی
پیرسون و رگرسیون خطی چندمتغیره به روش ورود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در این
مطالعه اشتیاق عاطفی ،شناختی و رفتاری بهعنوان متغیر پیشبین و فرسودگی تحصیلی بهعنوان
متغیر مالک در معادله رگرسیون تحلیل شدند.
 .3یافتهها
از مجموع  994نفر دانشجوی مورد مطالعه 34 ،نفر ( 02/5درصد) نمونه انتخاب شده مرد و 454
نفر ( 15/4درصد) را زن تشکیل داد .عالوه بر این تحصیالت دانشجویان این پژوهش  94نفر ()%3/1
کاردانی 42 ،نفر ( )%41/4کارشناسی 43 ،نفر ( )%5/2کارشناسی ارشد و  45نفر از افراد نمونه دارای
مدرک دکترا بودند بهطورکلی؛ بیشترین فراوانی برای مقطع کارشناسی و دکتری حرفهای است (42
و  45نفر) و کمترین فراوانی نیز مربوط به مقطع کارشناسیارشد میباشد ( 43نفر).
میانگین نمره کلی متغیرهای اشتیاق عاطفی  ،42/34± 1/49اشتیاق شناختی ،40/29±1/50
اشتیاق رفتاری  44/92± 0/92و فرسودگی تحصیلی  11/94 ±1/49بود.
جدول  :1ضرایب همبستگی اشتیاق تحصیلی (مؤلفههای آن) با فرسودگی تحصیلی دانشجویان
متغیر

فرسودگی تحصیلی

اشتیاق تحصیلی
اشتیاق عاطفی
اشتیاق شناختی
اشتیاق رفتاری

** -2/04
*** -2/91
*** -2/05
-2/42
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با توجه به جدول  4بین اشتیاق تحصیلی و فرسودگی تحصیلی در سطح  P>2/24همبستگی
منفی معناداری وجود دارد ( .)r=-2/04اشتیاق عاطفی بیشترین همبستگی منفی معناداری در سطح
 P>2/224با فرسودگی تحصیلی دارد (.)r=-2/91
برای تعیین تأثیر هر یک از متغیرهای اشتیاق تحصیلی (مؤلفههای آن) بهعنوان متغیرهای
پیشبین و نمره فرسودگی تحصیلی بهعنوان متغیر مالک ،از رگرسیون چندمتغیری به روش ورود
استفاده میشود.
جدول  :2نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری به روش ورود برای پیشبینی فرسودگی تحصیلی
از طریق اشتیاق تحصیلی
مدل

4

مجموع
مجذورات

میانگین

df

رگرسیون

4224/40

4

باقیمانده

00129/54

903

کل

01523/43

992

مجذورات

F

Sig

R2

ARS

42/90

2/222

2/445

2/424

4224/40
43/50

نتایج جدول  0نشان میدهد که مقدار  Fمشاهده شده در سطح  2/224معنادار است
( )F=42/90که این امر بیانگر معنادار بودن رگرسیون میباشد .نتایج نشان میدهد که  44درصد از
واریانس فرسودگی تحصیلی از طریق متغیرهای اشتیاق تحصیلی تبیین میشود (.)R2=2/445
جدول  :3ضرایب استاندارد و غیراستاندارد متغیرهای وارد شده بصورت جداگانه به معادله رگرسیونی
متغیر

ضرایب غیر استاندار

مقدار ثابت

SE
0/52

B
50/91

ضرایب استاندارد

 Tآماره

سطح
معناداری

Beta
-

02/13

2/24

اشتیاق تحصیلی

2/254

-2/059

-2/049

4/94

2/20

اشتیاق عاطفی

2/925

-2/242

-2/912

-0/90

2/24

اشتیاق شناختی

2/010

-2/493

2/999

-0/05

2/24

اشتیاق رفتاری

2/040

-2/912

-2/940

4/42

2/29

با توجه به مقدار بتا اشتیاق عاطفی ( )Beta= -2/912بهعنوان قویترین متغیر پیشبینی کننده
فرسودگی تحصیلی دانشجویان میباشد که فرسودگی تحصیلی را بهصورت منفی پیشبینی میکند.
بحث و نتیجهگیری
طبق یافتهها ی مطالعه حاضر ،بین اشتیاق عاطفی ،شناختی و رفتاری یادگیری با فرسودگی
تحصیلی دانشجویان ارتباط منفی معناداری وجود داشت .این یافته با پژوهشهای قبلی (هاول و
واتسون0222 ،؛ صمدی0240 ،؛ خروشی و همکاران )4939 ،همسو است .این یافته را میتوان
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اینگونه تبیین کرد افرادی که فرسودگی تحصیلی دارند معموالً عالئمی مانند بیعالقگی نسبت به
مسائل درسی ،عدمتمایل به حضور مستمر در کالس ،عدممشارکت در فعالیتهای کالسی،
غیبتهای مکرر و احساس بیمعنایی و بیکفایتی در فراگیری مطالب درسی را تجربه میکنند .به
عبارتی این افراد میزان درگیری تحصیلی پایینی تجربه میکنند .لیننبریگ و پنیتریچ ( )0229در
مورد مؤلفههای انگیزشی اشتیاق تحصیلی نشان داده است که این مؤلفهها بهطور مداوم و مثبت با
اشتیاق تحصیلی شناختی دانشآموزان در محیط کالس رابطه برقرار میکند ،همچنین او نشان داده
است که دانشآموزانی که باور دارند کار مدرسه برای آنها جذاب و مفیداست ،از لحاظ شناختی
بیشتر به فعالیتهای یادگیری عالقهمند میشوند.
زمانیکه دانش آموزان با تقاضاها و درخواستهای فراتر از منابع روانی خود مواجه میشوند ،فشار
روانی یا استرس تجربه میشود .اگر این تقاضاها برای مدت طوالنی ادامه داشته باشد دانشآموزان
دچار حالت خستگی هیجانی میشوند ،در واقع افزایش در مؤلفه خستگی هیجانی موجب ایجاد
راهبرد مقابلهای بدبینی شد ،سرانجام افزایش در بدبینی موجب خود -ارزیابی منفی به شکل کارآیی
پایین تحصیلی آنها میشود پایین آمدن اشتیاق شناختی ،احتمال دچارشدن به فرسودگی
تحصیلی در آنان بیشتر میشود .در مطالعه آرچامبالت و همکاران ( )0223اشتیاق کلی به مدرسه
بهطور منفی افت تحصیلی را پیشبینی کرد ،در بین مؤلفههای آن نیز تنها مؤلفهی رفتاری ،نقش
معناداری در معادله پیشبینی داشت .دانشآموزانی که بهطور منظم سر کالس حاضر میشوند ،بر
موضوعات یادگیری تمرکز میکنند و بر مقررات مدرسه پایبندند در کل نمرات باالیی میگیرند و در
آزمونهای استاندارد ،شده پیشرفت تحصیلی عملکرد بهتری دارند .در این پژوهش اشتیاق عاطفی
بیشترین ارتباط منفی را با فرسودگی تحصیلی داشت .لذا میتوان از این نتایج استنباط کرد؛
یادگیرندگانی که انگیزهای نسبت به یادگیری ندارند و از درگیرشدن در فعالیتهای تحصیلی لذت و
بهرهای نمیبرند ،از موفقیت تحصیلی کمتری برخوردارند (نعامی .)4911 ،همچنین اشتیاق رفتاری
با یادگیری و وظایف دانشگاهی دانشآموزان سروکار دارد و رفتارهایی همچون تالش ،سخت کوشی،
تمرکز ،توجه ،پرسش و شرکت در بحث کالسی را شامل میشود که این موضوع میتواند به
دانش آموزان یاری نماید از بروز فرسودگی تحصیلی جلوگیری به عمل آورند .اشتیاق تحصیلی
میتواند با اثرگذاری بر دیگر فرایندهای انگیزشی فراگیران در فرسودگی تحصیلی نقش قابل تبیینی
داشته باشد .بر این اساس میتوان گفت؛ اشتیاق موجب برقراری روابط مثبت با همساالن ،مقبولیت
بین همساالن ،سازگاری اجتماعی ،خودکارآمدی در حل مسأله و تحصیل میشود که این امر
پیامدهای مثبت روانی و اجتماعی را در پی دارد و بر پیشرفت تحصیلی اثرگذار خواهد بود .از طرفی
اشتیاق پایین همراه با کاهش خودکارآمدی و افت انگیزه تحصیلی به بیمیلی آنها به یادگیری،
اهداف درسی و فرسودگی منجر میگردد (حیاتی ،4934 ،خروشی و همکاران.)4939 ،
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پژوهش حاضر نیز با طبع با محدودیتهایی روبرو بوده است که به تعدادی از آنها اشاره
میگردد:
 .4طرح مطالعه حاضر و استفاده از روش مقطعی ،ثبات و پایداری نتایج را بهدنبال نخواهد داشت.0 .
جامعه پژوهش محدود بر دوره تحصیلی دانشجویی بوده است که میتواند تعمیمدهی نتایج پژوهش
را به دورههای تحصیلی دیگر را با محدودیت روبهرو سازد -9 .جمعآوری اطالعات بر اساس مقیاس
خودگزارشدهی انجام شده که این گزارشها بهدلیل دفاعهای ناخودآگاه ،تعصب در پاسخدهی و
شیوههای معرفی شخصی مستعد تحریف هستند؛ بنابراین پیشنهاد میشود راهبردهای شناختی و
فراشناختی اشتیاق شناختی میباید در آموزش دروس مورد توجه قرار گیرد ،برگزاری کالسهای در
جهت ارتقاء دانش مدرسان در جهت بهبود بخشیدن به مهارتهای شناختی و فراشناختی دانش
آموزان و در نهایت ساختار محیطهای آموزشی طوری طراحی گردد که منجر به افزایش اشتیاق
شناختی ،عاطفی و رفتاری شود.
اشتیاق عاطفی با عالقهمندی درونی به مطالب و تکالیف درسی ،ارزشدهی و اهمیت به آنها،
اشتیاق شناختی با به همراه داشتن بهکارگیری راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری و مطالعه
و در نهایت اشتیاق رفتاری با رفتار مثبت ،تالش ،مقاومت ،مشارکت در فعالیتهای فوقبرنامه
میتوانند از بروز فرسودگی تحصیلی در دانشآموزان پیشگیری نمایند.
تشکر و قدردانی :از همکاری دا نشگاه علوم پزشکی تهران و همه دانشجویانی که در این پژوهش
شرکت داشتند تشکر مینماییم.
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