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چکیده :هدف از اجرای این پژوهش ،بررسي عناصر برنامه درسي
فزاینده و کاهنده اثرگذار بر فرسودگي تحصیلي دانشجویان بود.
این پژوهش کاربردی با روش پیمایشي انجام گرفته است .جامعه
آماری پژوهش شامل دانشجویان مقطع کارشناسي دانشگاه کاشان
در سال تحصیلي 1396 -97بود و نمونه پژوهش با روش
نمونهگیری تصادفي طبقهای انتخاب شد .ابزار گردآوری اطالعات
پرسشنامه استاندارد مسلش و دو پرسشنامه محققساخته عوامل
کاهنده و عوامل فزاینده فرسودگي تحصیلي بود .برای
پرسشنامه های مذکور از روایي محتوایي و سازه استفاده شد.
پایایي پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ برای فرسودگي
تحصیلي ،0/897برای عوامل کاهنده فرسودگي تحصیلي  0/947و
برای عوامل فزاینده فرسودگي تحصیلي  0/953به دست آمد.
بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها ،از نرمافزارهای  AMOS22و
 SPSS22در دو سطح آمار توصیفي و استنباطي استفاده شد .نتایج
نشان داد که میزان فرسودگي تحصیلي دانشجویان دانشگاه کاشان
پایینتر از حد متوسط است .همچنین نتایج نشان داد که از میان
عوامل چهارگانه در کاهش فرسودگي تحصیلي ،عامل روش
تدریس و عامل ارزشیابي و از عوامل چهارگانه در افزایش
فرسودگي تحصیلي ،عامل هدفهای آموزشي و عامل ارزشیابي به
ترتیب بیشترین و کمترین نقش را در افزایش و کاهش فرسودگي
تحصیلي دانشجویان به خود اختصاص دادهاند.
واژگان کلیدی :فرسودگي تحصیلي ،خستگي هیجاني ،شک و
بدبیني ،ناخودکارآمدی ،برنامه درسي

Afsane Saberi
Zeynabsadat Athary
Abstract: The purpose of the present study was
to investigate the elements of increasing and
'decreasing curriculum affecting students
academic burnout. This applied research has
been conducted by survey method. The statistical
population of this study consisted all of
undergraduate students of Kashan University in
the academic year 2018- 2019. Questionnaire
reliability was acquired 0.897 for academic
burnout, 0.947 for decreasing factors of academic
burnout and 0.953 for increasing factors of
academic burnout through Cronbach alpha
coefficient. AMOS22 and SPSS22 software
programs were used in order to analyze the data
at two descriptive and inferential statistics level.
The results showed that the degree of the
students’ academic burnout at Kashan University
is lower than average level and the students are
in suitable status. Furthermore, the results
showed that from quadruple factors (goal,
content, teaching method and evaluation) in
decreasing academic burnout, the factors of
teaching method and evaluation factor have
respectively had the highest and lowest role in
decreasing the students’ academic burnout and
from quadruple factors in increasing academic
burnout, the factors of educational goals and the
factor of evaluation have respectively had the
highest and lowest role in increasing the
students’ academic burnout.
Key words: Academic Burnout, Emotional
Exhaustion, Doubt and Cynicism, Inefficacy
Curriculum .
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بیان مسئله
یادگیری فراگیران معمو ًال با عملکرد تحصیلي آنها مورد سنجش قرار ميگیرد .عوامل
متعددی ،عملکرد تحصیلي فراگیران را تحت تأثیر قرار ميدهند .برخي از این عوامل
موجب بهبود عملکرد تحصیلي و برخي دیگر باعث تضعیف عملکرد فراگیران
ميشوند .ازجمله عواملي که به شکل منفي بر عملکرد تحصیلي اثرگذار بوده و اخیر ًا
مطالعاتي را در مدرسهها و دانشگاهها به خود اختصاص داده ،فرسودگي تحصیلي
است (لي و آشفورت .)1996 ،1فرسودگي تحصیلي بهعنوان نداشتن انرژی و نشاط
تعریف ميشود و شخص دچار فرسودگي تحصیلي ،احساس کسالتباری را به انجام
رفتار تحصیلي نشان ميدهد .فرسودگي تحصیلي حالتي است که در یک فرد در حال
تحصیل به وجود ميآید و پیامدی از فشار کاری دائم و مکرر است .بدین ترتیب که
شخص ،در محیط تحصیل به علت عوامل دروني و بیروني احساس فشار ميکند و
این فشار ،دائمي و مکرر بوده و در نهایت به احساس فرسودگي تبدیل ميشود .در
این وضعیت ،احساس کاهش انرژی رخ ميدهد .به عبارت دیگر ،فرسودگي تحصیلي
به معني ایجاد احساس خستگي برای انجام تکالیف درسي و مطالعه ،داشتن نگرش
بدبینانه به تحصیل و مطالب درسي و احساس بيکفایتي تحصیلي است (داوید،2
 .)2010درواقع ،پاسخ و واکنش منفي به استرسهای حاد و شدیدی است که در آن
اغلب به دلیل خواستههای زیاد و خارج از توان افراد ،احساس خستگي هیجاني و
جسماني در آنها ایجاد ميکند (مازرول و همکاران .)2012 ،3فراگیراني که دچار
فرسودگي تحصیلي هستند ،انگیزهای برای شرکت در فعالیتهای کالسي ندارند و
ویژگي های رفتاری مانند غایب شدن ،تأخیر در حضور در کالس و ترک زودهنگام
کالس را از خود نشان ميدهند .همچنین ،آنها در کالس به مطالب درسي گوش
نميدهند ،در فعالیتهای گروهي شرکت نميکنند ،اغلب برای کالس و معلم احترامي
قائل نیستند ،برای عملکرد ضعیف خود بهانهتراشي ميکنند و بنابراین حس
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مسئولیتپذیری و پاسخ گویي در برابر عملکرد ضعیف خود در این افراد وجود ندارد
(کایني و جیالي.)2012 ،1
فرسودگي تحصیلي با سه مؤلفه  -1خستگي هیجاني -2 ،شک و بدبیني و -3
ناخودکارآمدی تحصیلي همراه است .خستگي هیجاني به احساس خالي شدن از منابع
هیجاني حکایت دارد .بدبیني به پاسخهای بدبینانه و بیش از حد بيرغبت به دیگران
اشاره دارد و ناخودکارآمدی به کاستي در صالحیت و احساس کارایي پایین فرد از
خودش مربوط ميشود (شائوفلي و همکاران .)2002 ،2دانشگاه نقش مهمي را در
تربیت نیروی انساني الزم برای رشد و پیشرفت جامعه ایفا ميکند و مهمترین پایگاه
علمي و مرکز پرورش نیروی متخصص ،آگاه و باتجربه به شمار ميرود (فرایدنبرگ و
لویس ،2004 ،3سالمال-آرو و همکاران .) 2009 ،4فرسودگي تحصیلي در دانشجویان
احساس خستگي در انجام تکالیف درسي و مطالعه ایجاد ميکند و در نگرش بدبینانه
آنها به تحصیل و مطالب درسي ،اثرگذار است و احساس بيکفایتي تحصیلي را در
آنان به وجود ميآورد .همچنین زمینه کاهش عملکرد تحصیلي دانشجویان و افزایش
نگراني آنان را نسبت به انجام اشتباه تکالیف موجب ميشود (عظیمي ،پیری و زوار،
 .) 1391درواقع ،دانشجویان دانشگاه ممکن است پدیده فرسودگي را به این دلیل
تجربه کنند که شرایط یادگیری برای آنان ،سطح باالیي از تالش را ميطلبد و
مکانیسمهای حمایتي که راهکارهای کنار آمدن مؤثر با مشکالت را تحمیل ميکند،
مهیا نميکنند .نتایج پژوهشها نشان ميدهند که دانشجویان دارای سطح متوسط رو به
باالی فرسودگي هستند (مونتا.)2010 ،5
نیومن )1990( 6معتقد بود که مطالعه فرسودگي تحصیلي در دانشجویان موضوع
بسیار مهمي است ،زیرا کلید فهم عملکرد تحصیلي ضعیف دانشجویان ،رابطه
دانشجویان با دانشگاه و شوق و اشتیاق آنها به ادامه تحصیل است (نعامي.)1388 ،
دانشجویاني که در طي تحصیل دچار فرسودگي ميشوند در آینده کمتر به وظایف
شغلي مسلط بوده ،از نتایج پژوهشهای انجام گرفته در حیطه شغلي کمتر استفاده
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ميکنند و تمایل بیشتری به ترک اشتغال دارند (رادمن و گوستاوسون.)2012 ،1
افزایش میزان فرسودگي تحصیلي ميتواند خسارات زیادی را به یادگیری فراگیران
وارد کند .به عبارت دیگر ،فرسودگي دانشجویان ميتواند به غیبت بیشتر ،انگیزه کمتر
برای انجام کارهای مورد نیاز دوره ،و درصد باالتر ترک تحصیل در دانشگاه و مانند
آن منجر شود (رامیست .)1981 ،2از آنجا که فشارهای رواني در حین تحصیل باعث
کاهش بازده و افت تحصیلي در افراد ميشود ،این فشارهای رواني ،بهویژه در افراد
مستعد از نظر ویژگيهای شخصیتي ،بیشتر تأثیر گذاشته و بهتدریج باعث فرسودگي
تحصیلي و بيانگیزگي به تحصیل خواهد شد (ساماني ،جوکار و صحراگرد.)1386 ،
بعضي از فراگیران به خاطر تکالیف زیاد ،ترک تحصیل ميکنند و احساس اعتماد به
نفس کمتری نسبت به توانایيشان در انجام کارهای تحصیلي خود دارند و عالقه خود
را به تحصیل از دست ميدهند .پس بررسي عناصر برنامه درسي فزاینده و کاهنده
اثرگذار بر فرسودگي تحصیلي ميتواند در جهت حل معضل فراگیران بسیار مهم باشد
و باعث تقویت انگیزه پیشرفت دانشجویان شود ،از اینرو ،عوامل آموزشي فزاینده و
کاهنده فرسودگي تحصیلي از منظر عناصر برنامه درسي بررسي خواهد شد .یکي از
ارکان مهم نظام آموزشي ،برنامه درسي است .برنامه درسي ،مهمترین عنصر
تشکیلدهنده نظام تعلیم و تربیت است که ميتوان از آن بهعنوان قلب تپنده نظام
تربیتي یاد کرد .بنابراین در تهیه و تدوین برنامه درسي ،مجهز بودن به یک تئوری،
مدل یا چارچوب نظری که مبنای اقدامات قرار گیرد ،بسیار سودمند است
(مهرمحمدی ،1383 ،ص  .)339برنامه درسي ،یک «کل یکپارچه» است زیرا در فرایند
برنامه ریزی درسي ،عناصـر اصـلي برنامـه درسي به صورت یک سیستم و در ارتباط
متقابل با هم در نظر گرفته ميشوند .برنامـه درسـي ،زمـاني از کارایي الزم برخوردار
است که بین عناصر آن (هدف ،محتوا ،روش تدریس و ارزشیابي) ،همـاهنگي و
انسـجام (وحدت دروني) الزم وجود داشته باشد .هنگامي که برنامه درسي از
وحـدت درونـي الزم و بـاالیي برخـوردار باشد ،بیشترین ظرفیت را برای اثرگذاری
مطلوب برعملکرد فراگیران خواهد داشت .در چنین شرایطي هر گونه تغییر اساسي در
هر یک از عناصر برنامه بهنوعي بر عناصر دیگر نیز اثر خواهد گذاشت (حسني و
احمدی ،1384 ،ص  .)1عناصر برنامه درسي در این پژوهش بهعنوان عوامل آموزشي،
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عبارتاند از :هدفها ،محتوا ،روش تدریس و ارزشیابي .با توجه به موارد گفته شده،
در این پژوهش قصد بر این است به این پرسش پاسخ داده شود که عناصر برنامه
درسي فزاینده و کاهنده اثرگذار بر فرسودگي تحصیلي دانشجویان کداماند و این
عوامل چقدر در شکلگیری این وضعیت مؤثر هستند.
اهداف
محتوا
روش تدریس

دالیل
فزاینده و
کاهنده
فرسودگی
تحصیلی

شک و بدبیني
ناخودکارآمدی

فرسودگی
تحصیلی

خستگي هیجاني

ارزشیابی

شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش

با عنایت به اهمیت بررسي پیشینه پژوهش و به منظور افزایش دانش حاصل از
پژوهش ،به پژوهشهای داخلي و خارجي در زمینه بررسي عناصر برنامه درسي
فزاینده و کاهنده اثرگذار بر فرسودگي تحصیلي در جهت هدفهای این پژوهش
اشاره ميشود.
آهوخوش و عليبیگي ( )1397در پژوهشي عاملهای تأثیرگذار بر فرسودگي
تحصیلي دانشجویان را بررسي کردند .نتایج پژوهش نشان داد که عوامل نقصهای
محتوایي چون تناسب نداشتن با عالیق و نیازهای روزمره فراگیران ،تناسب نداشتن
حجم محتوا با ساعت های در نظر گرفته شده ،متناسب نبودن روشها و امکانات
آموزش با محتوای برنامه و در نهایت نارسایيهای ارزشیابي از آموختههای فراگیران،
بيتوجهي به ارزشیابي تشخیصي ،بيتوجهي به آموزشهای مالکمدار ،نامتناسب
بودن روش های ارزشیابي به دلیل جدا در نظر گرفتن روش ارزشیابي از روش یاددهي
و نداشتن الگوی مناسب ارزشیابي ،بیشترین تأثیر را بر میزان فرسودگي تحصیلي
فراگیران داشته است .عارفي ،محمدی و خرسندی ( )1397در پژوهشي به ارزیابي جو
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سازماني دانشگاه ،کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان نخبه اقدام کردند و وضعیت
متغیرهای بررسي شده را مطلوب گزارش کردند .حیاتي ،عگبهي ،حسیني آهنگری و
عزیزی ابرقویي ( )1391نیز رابطه ابعاد کیفیت تجارب یادگیری و احساس
خودکارآمدی با فرسودگي تحصیلي دانشجویان را بررسي کردند و نتایج این پژوهش
نشان داد که تمامي روابط در سطح مطلوبي معنيدار بودند .همچنین پورآتشي و زماني
( )1397در پژوهشي تأثیر عوامل آموزشي بر فرسودگي تحصیلي دانشجویان مهندسي
کشاورزی دانشگاههای دولتي را بررسي کردند .نتایج بیانگر ارتباط منفي و معنيدار
بین عوامل آموزشي و ابعاد فرسودگي بود که نشان ميدهد با افزایش رضایت
دانشجویان از عوامل آموزشي ،میزان فرسودگي تحصیلي دانشجویان کاهش ميیابد.
در نهایت ،محتوای آموزش ،بیشترین تأثیر را بر ابعاد خستگي تحصیلي و بيعالقگي
تحصیلي و روش تدریس ،بیشترین تأثیر را بر ناکارآمدی تحصیلي دارد .در پژوهشي
دیگر ،ایوبي و پناهي شهری ( )1395با «بررسي ارتباط سبک تدریس معلمان با
فرسودگي تحصیلي ،خودکارآمدی تحصیلي و پیشرفت تحصیلي» دانشآموزان ششم
ابتدائي شهر سراوان ،دریافتند که بین سبک تدریس معلمان با فرسودگي تحصیلي،
خودکارآمدی تحصیلي و پیشرفت تحصیلي ،رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد.
همچنین قدمپور ،فرهادی و بیرانوند ( ،)1395رابطه بین ابعاد فرسودگي تحصـیلي
(خستگي هیجاني ،شک و بدبیني و ناخودکارآمدی) بـا اشــتیاق و عملکــرد
تحصــیلي در دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشکي لرستان را مطالعه و بررسي
کردند .یافتـههـای پـژوهش نشـان داد کـه بـین فرسودگي تحصیلي با اشتیاق
تحصیلي و عملکرد تحصـیلي در دانشجویان ،رابطه منفي و معنيداری وجود دارد.
مرزوقي ،حیدری و حیدری ( )1392در پژوهشي با بررسي رابطه عدالت آموزشي با
فرسودگي تحصیلي دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي دانشگاه شیراز،
دریافتند که تفاوت معنيداری بین ادراک دانشجویان زن و مرد از عدالت آموزشي و
همچنین از نظر سطح فرسودگي تحصیلي در دانشگاه وجود ندارد .مصطفویان و
همکاران ( )2018در پژوهش خود رابطه فرسودگي تحصیلي و برخي عوامل مرتبط با
آن در دانشجویان پزشکي را بررسي کرد .نتایج نشان داد که میانگین نمره کل
فرسودگي تحصیلي  14/6بود .نتیجهگیری شد که  23.2درصد از افراد دارای
فرسودگي باالیي و  51/4درصد از سطح متوسط بودند .بین سن ،وضعیت تأهل ،شغل
دوم و سطح تحصیالت و نمره کل پرسشنامه فرسودگي تحصیلي رابطه معنيداری
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دیده نشد ( .) P> 0/05میانگین نارضایتي تحصیلي در مردان بیشتر از زنان بود .نتایج
مطالعه نشان داد که درصد قابل توجهي از دانشجویان از فرسودگي تحصیلي رنج
ميبرند.
1
یوگن ،استوبر و رنرت ( )2016رابطه سبک تدریس معلمان و فرسودگي تحصیلي
و خودکارآمدی تحصیلي را در معلمان آلماني بررسي کردند .نتایج نشان داد بین سبک
تدریس معلمان و فرسودگي تحصیلي و خودکارآمدی تحصیلي و پیشرفت تحصیلي
رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد .با توجه به نتایج پژوهش اظهار شد که سبک
تدریس معلمان نقش اساسي در وضعیت تحصیلي دانشآموزان دارد و ميتواند بر
2
پیشرفت تحصیلي ،فرسودگي تحصیلي و خودکارآمدی آنها تأثیر بگذارد .شي
( )2015در پژوهشي با عنوان «بررسي رابطه ادراک از محیط یادگیری با فرسودگي
تحصیلي در دانشآموزان تایواني» دریافت که ادراک از ساختار کالس بر سازگاری
تحصیلي و تجارب فرسودگي تحصیلي تأثیر دارد ،به طوری که فراگیراني که ادراک
باالتری از ساختار کالس دارند احتمال زیادی داشت که در مواجهه با چالشهای
تحصیلي ،تالش بیشتری در سازگاری داشته باشند و سطوح پاییني از فرسودگي
تحصیلي را نشان دادند .در پژوهشي دیگر الدریج ،یولداگ و یاراتان« )2013( 3اثر
عدالت در محیط آموزشي بر فرسودگي تحصیلي» در دانشجویان دانشگاه کرواسي را
بررسي کردند .نتایج نشان داد که برنامههای آکادمیکي چالشبرانگیز و رقابتي و
بيعدالتي ادراک شده دانشجویان از سوی استادان موجب تنش و زمینهساز ایجاد
4
فرسودگي تحصیلي است .همچنین پیلکاسکایت-والیکین ،زوکاوسکین و رایزین
( )2011در پژوهشي که در مورد «تأثیر جو آزاد کالس برای بحث بر روی فرسودگي
تحصیلي» دانشآموزان دبیرستاني در کشور لیتواني 5اجرا کردند به این نتیجه رسیدند
که در گروههای دانش آموزان که بر اساس ادراک میزان جو آزاد کالس برای بحث
تقسیم شده بودند از لحاظ خستگي ،بيعالقگي و احساس ناکارآمدی (یعني
مؤلفههای فرسودگي تحصیلي) تفاوت وجود دارد؛ به این صورت که در گروهي که
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Yugen, Stuber, & Rennert
. Shih
3
. Eldridge, Uludag, & Yaratan
4
. Pilkauskaite-Valickiene, Zukauskiene, & Raiziene
5
. Gallen
2
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بیشترین ادراک از جو آزاد کالسي وجود داشت ،احساس فرسودگي تحصیلي کمتر
بود.
با توجه به پژوهشهای داخلي و خارجي اجرا شده در زمینه فرسودگي تحصیلي،
بیشتر پژوهشها به فرسودگي تحصیلي و رابطه آن با متغیرهای دیگر در دانشآموزان
اختصاص دارد و پژوهشي پیدا نشد که دالیل آموزشي فزاینده و کاهنده فرسودگي
تحصیلي در دانشجویان را بررسي کرده باشد .بنابراین الزم است ،پژوهشي صورت
گیرد که عناصر برنامه درسي کاهنده و فزاینده اثرگذار برفرسودگي تحصیلي
دانشجویان را بررسي کند .از اینرو ،در پژوهش حاضر ،به منظور بررسي این موضوع،
پرسشهای پژوهشي زیر مطرح شده است.
پرسشهای پژوهش
 -1میزان فرسودگي تحصیلي (خستگي هیجاني ،شک و بدبیني،
ناخودکارآمدی) دانشجویان چقدر است؟
 -2عوامل آموزشي کاهنده فرسودگي تحصیلي دانشجویان از منظر عناصر
برنامه درسي کداماند؟
 -3عوامل آموزشي فزاینده فرسودگي تحصیلي دانشجویان از منظر عناصر
برنامه درسي کداماند؟
 -4عوامل آموزشي کاهنده و فزاینده فرسودگي تحصیلي دانشجویان از منظر
عنصر اهداف کداماند؟
 -5عوامل آموزشي کاهنده و فزاینده فرسودگي تحصیلي دانشجویان از منظر
عنصر محتوا کداماند؟
 -6عوامل آموزشي کاهنده و فزاینده فرسودگي تحصیلي دانشجویان از منظر
عنصر روش تدریس کداماند؟
 -7عوامل آموزشي کاهنده و فزاینده فرسودگي تحصیلي دانشجویان از منظر
عنصر ارزشیابي کداماند؟
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر در زمره پژوهشهای کاربردی بوده و از نظر روش و ماهیت
گردآوری دادهها توصیفي -پیمایشي است .جامعه آماری این پژوهش شامل همه
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دانشجویان مقطع کارشناسي دانشگاه کاشان در سال تحصیلي  1396-97است که
تعداد آنها  5026نفر بوده است .با استفاده از فرمول کوکران نمونه پژوهش  360نفر به
دست آمده است که به روش نمونهگیری تصادفي طبقهای متناسب با حجم انتخاب
1
شده اند .ابزار مورد استفاده در این پژوهش ،پرسشنامه استاندارد مسلش و همکاران
( )2002برای سنجش میزان فرسودگي تحصیلي دانشجویان که دارای  15گویه و
دارای سه مؤلفه خستگي هیجاني ،شک و بدبیني ،ناخودکارآمدی است .دو پرسشنامه
محققساخته شامل پرسشنامه اول ،عوامل آموزشي کاهنده فرسودگي تحصیلي شامل
 29گویه و چهار بعد کاهنده هدفهای آموزشي ،محتوای آموزشي ،روش تدریس،
ارزشیابي آموزشي است و پرسشنامه دوم ،عوامل آموزشي فزاینده فرسودگي تحصیلي
شامل  28گویه و چهار بعد فزاینده هدفهای آموزشي ،محتوای آموزشي روش
تدریس ،ارزشیابي آموزشي را در قالب طیف پنجدرجهای لیکرت ميسنجد.
پرسشهای مربوط به هر یک از عوامل کاهنده و فزاینده بر اساس ادبیات نظری و
پژوهشي طراحي شد سپس روایي صوری از سوی متخصصان بررسي و تأیید شد و
روایي سازه با استفاده از تحلیل عامل تأییدی 2به دست آمد .برای سنجش پایایي ابزار
نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج آن در جدول ( )1آمده است.
تجزیهوتحلیل دادهها در دو سطح آمار توصیفي و آمار استنباطي با استفاده از
نرمافزارهای تخصصي  AMOS22و  SPSS22انجام گرفت.
جدول ( )1نتایج آلفای کرونباخ
N of Items

Cronbach's Alpha

فرسودگي تحصیلي

15

0/897

عوامل کاهنده فرسودگي تحصیلي

19

0 /947

عوامل فزاینده فرسودگي تحصیلي

20

0 /953

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Maslach et al
. Confirmatory factor analysis

2
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تجزیهوتحلیل یافتههای پژوهش
از کل نمونه آماری ( 360نفر) حدود  55/6درصد پاسخدهندگان ( 200نفر)
دانشجویان دختر و حدود  44/4درصد ( 160نفر) دانشجویان پسر بودند .حدود
14/4درصد پاسخدهندگان ،دانشجویان دانشکده ادبیات و زبانهای خارجي،
15/5درصد دانشجویان دانشکده علوم انساني و حقوق 37/8 ،درصد دانشجویان
دانشکده علوم پایه8/6 ،درصد دانشجویان دانشکده معماری و هنر و  23/6درصد
دانشجوی مهندسي بودند.
پرسش اول :میزان فرسودگي تحصیلي (خستگي هیجاني ،شک و بدبیني،
ناخودکارآمدی) دانشجویان چقدر است؟
جدول ( )2نتایج آزمون  tتکمتغیره برای میزان فرسودگی تحصیلی (خستگی هیجانی ،شک و
بدبینی ،ناخودکارآمدی)
Test
Value

t

df

Sig. (2)tailed
سطح
معنیداری

خستگي

Std.
Deviation
انحراف معیار

Mean
میانگین

15

-10/887

359

0/000

5/349

11/93

شک و بدبیني

12

-13/030

359

0/000

4/830

8/68

ناخودکارآمدی

18

-8/418

359

0/000

5/760

15/44

45

-13/225

359

0/000

12/824

36/06

هیجاني

فرسودگي
تحصیلي

با توجه به نتایج در جدول ( ،)2میانگین فرسودگي تحصیلي  ،36/06انحراف معیار
12/824مقدار آماره  -13/225 ،T-Studentبا سطح معنيداری کمتر از  5/05است.
بنابراین میانگین فرسودگي تحصیلي پایینتر از حد متوسط ( )45است .و این اختالف
از نظر آماری معنيدار است .به عبارت بهتر ميتوان نتیجه گرفت که میزان فرسودگي
تحصیلي دانشجویان دانشگاه کاشان از حد متوسط پایینتر است.
پرسش دوم :عوامل آموزشي کاهنده فرسودگي تحصیلي دانشجویان از منظر
عناصر برنامه درسي کداماند؟
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دریک مدل دارای برازش کافي انتظار ميرود نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی

X2

( ) کمتر از  3باشد که در این مدل این نسبت برابر با  1/376به دست آمده است.
df
همچنین ،شاخص  PRATIOکه شاخص نسبت اقتصاد نامیده ميشود برابر 0/919
به دست آمده است و شاخص برازش تطبیقي  CFIنیز برابر  0/933شده است.
شاخص ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد ( )RSMEAنیز برابر 0/050
محاسبه شده است .با توجه به نتایج در جدول ( )3الگو در جهت برازش از وضعیت
مناسبي برخوردار است و تقریباً تمامي شاخصهای تناسب مدل بیانگر مناسب بودن
مدل اندازهگیری هستند .البته تأیید کلي مدل به این معنا نیست که همه روابط موجود
در مدل تأیید شدهاند به همین علت روابط موجود در مدل بهطور جداگانه نیز بررسي
ميشوند.
جدول ( )3ضرایب رگرسیونی غیراستاندارد عوامل آموزشی کاهنده فرسودگی تحصیلی
روابط مدل مفهومی

برآورد

خطای

نسبت

سطح

استاندارد

بحرانی

معنیداری

نتیجه

عوامل کاهنده فرسودگي
اهداف ← تحصیلي

ارتباط تأیید ميشود

1/000

آموزشي
عوامل کاهنده فرسودگي
محتوای ← تحصیلي

1/192

0/186

6/425

0/000

ارتباط تأیید ميشود

آموزشي
عوامل کاهنده فرسودگي
روش تدریس← تحصیلي
عوامل کاهنده فرسودگي
ارزشیابي← تحصیلي

1/316

0/199

6/606

0/000

ارتباط تأیید ميشود

0/757

0/149

5/082

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r1اهداف آموزشي

1/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r2اهداف آموزشي

1/257

0/164

7/670

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r3اهداف آموزشي

1/192

0/158

7/562

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r4اهداف آموزشي

1/076

0/151

7/105

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r5اهداف آموزشي

0/918

0/151

6/070

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r6اهداف آموزشي

1/143

0/165

6/922

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r7اهداف آموزشي

0/939

0/149

6/311

0/000

ارتباط تأیید ميشود
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روابط مدل مفهومی

برآورد

 ← r8محتوای آموزشي

1/000

خطای

نسبت

سطح

استاندارد

بحرانی

معنیداری

نتیجه
ارتباط تأیید ميشود

 ← r9محتوای آموزشي

1/040

0/126

8/277

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r10محتوای آموزشي

1/020

0/127

8/018

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r11محتوای آموزشي

0/847

0/134

6/337

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r12محتوای آموزشي

1/010

0/122

8/274

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r13محتوای آموزشي

0/956

0/121

7/904

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r14محتوای آموزشي

1/027

0/125

8/224

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r15محتوای آموزشي

1/036

0/133

7/807

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r16روش تدریس

1/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r17روش تدریس

0/908

0/105

8/674

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r18روش تدریس

0/841

0/093

9/071

0/000

تأیید ميشود

 ← r19روش تدریس

1/027

0/103

9/952

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r20روش تدریس

0/867

0/104

8/328

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r21روش تدریس

0/925

0/110

8/393

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r22روش تدریس

0/787

0/094

8/359

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r23ارزشیابي

1/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r24ارزشیابي

1/150

0/162

7/109

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r25ارزشیابي

0/199

0/165

7/265

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r26ارزشیابي

1/000

0/166

6/008

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r27ارزشیابي

1/066

0/163

6/560

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r28ارزشیابي

1/184

0/172

6/867

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r29ارزشیابي

1/039

0/163

6/383

0/000

ارتباط تأیید ميشود
1

در جدول ( ،)3ضرایب رگرسیوني غیراستاندارد که درواقع بارهای عاملي
غیراستاندارد هستند به همراه نسبت بحراني و مقدار ( Pسطح معنيداری) گزارش
شده است .با توجه به اینکه مقدار  Pکمتر از  5/05است بنابراین با اطمینان  95درصد
ارتباط تمامي روابط موجود در مدل تأیید ميشود ،بنابراین تمام گویهها در مدل باقي
ميمانند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Loading factor

1
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نمودار ( )1مدل مفهومی عوامل آموزشی کاهنده فرسودگی تحصیلی به همراه بارهای عاملی

در نمودار ( )1اعداد و ضرایب دو نوع هستند ،ضرایب اندازهگیری شده بین
متغیرهای پنهان و آشکار که اصطالحاً بارهای عاملي نامیده ميشوند و بر اساس مقدار
این بارها ،شاخصي که ضرایب کوچکتری داشته باشد سهم کمتری در اندازهگیری
سازه مربوطه دارد .دسته دوم ضرایب بین متغیرهای اصلي پژوهش است که اصطالح ًا
ضریب مسیر گفته ميشود .بر اساس مقدار این ضرایب ،عاملي که ضریب بزرگتری
داشته باشد تأثیر بیشتری بر سازه مربوطه دارد .بنابراین از بین  4بعد آموزشي کاهنده
فرسودگي تحصیلي ،بعد محتوای آموزشي با ضریب  ،0/977روش تدریس با ضریب
 ،0/918هدف آموزشي با ضریب  0/874و ارزشیابي با ضریب  0/665به ترتیب
مهمترین ابعاد آموزشي کاهنده فرسودگي تحصیلي هستند.
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پرسش سوم :عوامل آموزشي فزاینده فرسودگي تحصیلي دانشجویان از منظر
عناصر برنامه درسي کداماند؟
دریک مدل دارای برازش کافي انتظار ميرود نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی
X2

( ) کمتر از  3باشد که در این مدل این نسبت برابر با  1/325به دست آمده است.
df
همچنین ،شاخص  PRATIOکه شاخص نسبت اقتصاد نامیده ميشود برابر 0.915
به دست آمده است و شاخص برازش تطبیقي  CFIنیز برابر  0/951شده است
همچنین شاخص ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد ( )RSMEAبرابر 0/047
محاسبه شده است .بنا بر نتایج در جدول ( )4الگو در جهت برازش از وضعیت
مناسبي برخوردار است و تقریباً تمامي شاخصهای تناسب مدل بیانگر مناسب بودن
مدل اندازهگیری هستند .البته تأیید کلي مدل به این معني نیست که همه روابط موجود
در مدل تأیید شدهاند به همین علت روابط موجود در مدل به طور جداگانه نیز بررسي
ميشوند.
جدول ( )4ضرایب رگرسیونی غیر استاندارد عوامل آموزشی فزاینده فرسودگی تحصیلی
روابط مدل مفهومی
عوامل فزاینده فرسودگي

برآورد

خطای

نسبت

سطح

استاندارد

بحرانی

معناداری

1/000

نتیجه
ارتباط تأیید ميشود

اهداف آموزشي← تحصیلي
عوامل فزاینده فرسودگي

1/280

0/161

7/957

0/000

ارتباط تأیید ميشود

محتوای آموزشي← تحصیلي
عوامل فزاینده فرسودگي

1/086

0/147

7/378

0/000

ارتباط تأیید ميشود

روش تدریس← تحصیلي
عوامل فزاینده فرسودگي

0/601

0/128

4/690

0/000

ارتباط تأیید ميشود

ارزشیابي← تحصیلي
 ← r30اهداف آموزشي

1/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r31اهداف آموزشي

1/203

0/141

8/557

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r32اهداف آموزشي

1/220

0/140

8/743

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r33اهداف آموزشي

1/296

0/141

9/184

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r34اهداف آموزشي

1/108

0/129

8/576

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r35اهداف آموزشي

1/232

0/142

8/703

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r36اهداف آموزشي

1/205

0/140

8/635

0/000

ارتباط تأیید ميشود
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روابط مدل مفهومی

برآورد

 ← r37محتوای آموزشي

1/000

خطای

نسبت

سطح

استاندارد

بحرانی

معناداری
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نتیجه
ارتباط تأیید ميشود

 ← r38محتوای آموزشي

0/899

0/101

8/863

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r39محتوای آموزشي

0/992

0/103

9/663

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r40محتوای آموزشي

0/978

0/100

9/795

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r41محتوای آموزشي

0/875

0/103

8/483

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r42محتوای آموزشي

0/979

0/101

9/648

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r43محتوای آموزشي

0/831

0/103

8/043

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r44محتوای آموزشي

0/935

0/101

9/284

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r45روش تدریس

1/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r46روش تدریس

1/031

0/102

10/137

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r47روش تدریس

0/998

0/097

10/264

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r48روش تدریس

0/950

0/113

8/408

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r49روش تدریس

0/681

0/102

6/664

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r50روش تدریس

0/624

0/104

5/978

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r51روش تدریس

0/661

0/107

6/184

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r52ارزشیابي

1/000

 ← r53ارزشیابي

1/688

0/311

5/433

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r54ارزشیابي

1/603

0/298

5/372

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r55ارزشیابي

1/274

0/257

4/950

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r56ارزشیابي

1/565

0/286

5/467

0/000

ارتباط تأیید ميشود

 ← r57ارزشیابي

1/475

0/282

5/224

0/000

ارتباط تأیید ميشود

ارتباط تأیید ميشود

1

در جدول ( ،)4ضرایب رگرسیوني غیراستاندارد که درواقع بارهای عاملي
غیراستاندارد هستند به همراه نسبت بحراني و مقدار ( Pسطح معنيداری) گزارش
شده است .با توجه به اینکه مقدار  Pکمتر از  5/05است بنابراین با اطمینان  95درصد
ارتباط تمامي روابط موجود در مدل تأیید ميشود ،بنابراین تمام گویهها در مدل باقي
ميمانند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Loading factor
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نمودار ( )2مدل مفهومی عوامل آموزشی فزاینده فرسودگی تحصیلی به همراه بارهای عاملی

در نمودار ( )2اعداد و ضرایب دو نوع هستند ،ضرایب اندازهگیری شده بین
متغیرهای پنهان و آشکار که اصطالحاً بارهای عاملي نامیده ميشوند و بر اساس مقدار
این بارها ،شاخصي که ضرایب کوچکتری داشته باشد سهم کمتری در اندازهگیری
سازه مربوطه دارد و دسته دوم ضرایب بین متغیرهای اصلي پژوهش است که
اصطالحاً ضریب مسیر گفته ميشود .بر اساس مقدار این ضرایب ،عاملي که ضریب
بزرگ تری داشته باشد تأثیر بیشتری بر سازه مربوطه دارد .بنابراین از بین  4بعد
آموزشي فزاینده فرسودگي تحصیلي ،بعد محتوای آموزشي با ضریب  ،0/983هدف
آموزشي با ضریب  ،0/954روش تدریس با ضریب  0/831و ارزشیابي با ضریب
0/716به ترتیب مهمترین ابعاد آموزشي فزاینده فرسودگي تحصیلي هستند.
 -4عوامل آموزشی کاهنده و فزاینده فرسودگی تحصیلی دانشجویان از منظر
عنصر هدفها کدامند؟
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دریک مدل دارای برازش کافي انتظار ميرود نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی

X2

( ) کمتر از  3باشد که در این مدل این نسبت برابر با  2/256به دست آمده است.
df
همچنین ،شاخص  PRATIOکه شاخص نسبت اقتصاد نامیده ميشود برابر 0/667
به دست آمده و شاخص برازش تطبیقي  CFIنیز برابر  0/956شده است .همچنین
شاخص ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد ( )RSMEAبرابر  0/092محاسبه
شده است .شاخصهای برازش مدل نشان ميدهد که مدل مورد نظر دارای برازش
مناسبي است.
نمودارهای ( 3و )4ضرایب رگرسیوني استاندارد را برای عوامل هدفهای
آموزشي کاهنده و فزاینده فرسودگي تحصیلي نشان ميدهد.

نمودار ( )3عوامل هدفهای آموزشی

نمودار ( )4عوامل هدفهای آموزشی فزاینده

کاهنده فرسودگی تحصیلی

فرسودگی تحصیلی

در نمودارهای ( 3و  )4ضرایب رگرسیوني استاندارد که اصطالحاً بارهای عاملي
نامیده ميشوند ارائه شده است .بر اساس مقدار این بارها ،عاملي که ضریب
بزرگتری داشته باشد سهم بیشتری در اندازهگیری مؤلفه مربوطه دارد.
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جدول ( )5ضرایب رگرسیونی غیراستاندارد عوامل هدفهای آموزشی کاهنده و فزاینده
فرسودگی تحصیلی
روابط مدل مفهومی
هدفهای آموزشي کاهنده
 ← r1فرسودگي تحصیلي
هدفهای آموزشي کاهنده
 ← r2فرسودگي تحصیلي
هدفهای آموزشي کاهنده
 ← r3فرسودگي تحصیلي
هدفهای آموزشي کاهنده
 ← r4فرسودگي تحصیلي
هدفهای آموزشي کاهنده
 ← r5فرسودگي تحصیلي
اهداف آموزشي کاهنده
 ← r6فرسودگي تحصیلي
هدفهای آموزشي کاهنده
 ← r7فرسودگي تحصیلي
هدفهای آموزشي فزاینده
← r30فرسودگي تحصیلي
هدفهای آموزشي فزاینده
← r31فرسودگي تحصیلي
هدفهای آموزشي فزاینده
← r32فرسودگي تحصیلي
هدفهای آموزشي فزاینده
← r33فرسودگي تحصیلي
هدفهای آموزشي فزاینده
← r34فرسودگي تحصیلي
هدفهای آموزشي فزاینده
 ← r35فرسودگي تحصیلي
هدفهای آموزشي فزاینده
 ← r36فرسودگي تحصیلي

برآورد

خطای

نسبت

سطح

استاندارد

بحرانی

معناداری

1/000

نتیجه
ارتباط تأیید ميشود

1/323

0/176

7/521

0/000

ارتباط تأیید ميشود

1/270

0/170

7/485

0/000

ارتباط تأیید ميشود

1/090

0/159

6/844

0/000

ارتباط تأیید ميشود

0/883

0/156

5/647

0/000

ارتباط تأیید ميشود

1/120

0/172

6/517

0/000

ارتباط تأیید ميشود

0/895

0/154

5/827

0/000

ارتباط تأیید ميشود
ارتباط تأیید ميشود

1/000
1/223

0/139

8/803

0/000

ارتباط تأیید ميشود

1/221

0/138

8/865

0/000

ارتباط تأیید ميشود

1/279

0/139

9/202

0/000

ارتباط تأیید ميشود

1/060

0/127

8/346

0/000

ارتباط تأیید ميشود

1/219

0/140

8/733

0/000

ارتباط تأیید ميشود

1/131

0/137

8/254

0/000

ارتباط تأیید ميشود
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با توجه به نتایج در جدول ( )5بارهای عاملي غیراستاندارد به همراه نسبت بحراني
و مقدار ( Pسطح معنيداری) نشان ميدهد که همه بارهای عاملي دارای تفاوت
معنيداری با صفر هستند ( .)p < 0.05بنابراین با اطمینان  95درصد تمامي روابط
موجود در مدل تأیید ميشوند و تمام عوامل در مدل باقي ميمانند .همچنین
شاخصهای برازش مدل نشان ميدهد که مدل مورد نظر دارای برازش مناسبي است.
بنابراین از بین عوامل هدفهای آموزشي کاهنده فرسودگي تحصیلي ،مهمترین عوامل
به ترتیب عبارتاند از-1 :مبتني بودن هدفها بر عالیق دانشجویان؛  -2مبتني بودن
هدفها بر نیازهای دانشجویان؛  -3تناسب هدفهای درس با ساختار کلي رشته
تحصیلي؛  -4تناسب هدفهای درس با نیازهای زندگي واقعي؛  -5تعیین هدفهای
درس به صورت روشن و دقیق توسط استادان؛  -6انعطافپذیر بودن هدفهای درس
با توجه به تغییرات اجتماعي؛  -7تناسب هدفهای درس با امکانات آموزشي .از بین
عوامل هدفهای آموزشي فزاینده فرسودگي تحصیلي ،مهمترین عوامل به ترتیب
عبارتاند از -1 :تناسب نداشتن هدفها با نیازهای دانشجویان؛  -2متناسب نبودن
هدفهای درس با ساختار رشته تحصیلي؛  -3متناسب نبودن هدفهای درس با زمان
حال و آینده؛  -4متناسب نبودن هدفها با نیازهای جامعه؛  -5غیرقابل دسترس بودن
هدفهای درس؛  -6متناسب نبودن هدفها با سطح رشد عقالني دانشجویان؛ -7
واضح و روشن نبودن هدفهای درس.
پرسش پنجم :عوامل آموزشی کاهنده و فزاینده فرسودگی تحصیلی دانشجویان
از منظر عنصر محتوا کداماند؟
در یک مدل دارای برازش کافي انتظار ميرود نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی
X2

( ) کمتر از  3باشد که در این مدل این نسبت برابر با  1/634به دست آمده است.
df
شاخص  PRATIOکه شاخص نسبت اقتصاد نامیده ميشود برابر  0/714به دست
آمده و شاخص برازش تطبیقي  CFIنیز برابر  0/973شده است .همچنین شاخص
ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد ( )RSMEAبرابر  0/065محاسبه شده
است .شاخصهای برازش مدل نشان ميدهد که مدل مورد نظر دارای برازش مناسبي
است.
نمودارهای ( 5و  )6ضرایب رگرسیوني استاندارد عوامل محتوای آموزشي کاهنده
و فزاینده فرسودگي تحصیلي را نشان ميدهند.
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نمودار ( )5محتوای آموزشی کاهنده فرسودگی
تحصیل

نمودار ( )6محتوای آموزشی فزاینده فرسودگی
تحصیلی

در نمودارهای ( 5و  )6ضرایب رگرسیوني استاندارد ارائه شده است که اصطالح ًا
بارهای عاملي نامیده ميشوند  .بر اساس مقدار این بارها ،عاملي که ضریب بزرگتری
داشته باشد سهم بیشتری در اندازهگیری مؤلفه مربوطه دارد.
جدول ( )6ضرایب رگرسیونی غیراستاندارد عوامل محتوای آموزشی کاهنده و فزاینده فرسودگی
روابط مدل مفهومی
محتوای آموزشي کاهنده
 ← r8فرسودگي تحصیلي
محتوای آموزشي کاهنده
 ← r9فرسودگي تحصیلي
محتوای آموزشي کاهنده
 ← r10فرسودگي تحصیلي
محتوای آموزشي کاهنده
 ← r11فرسودگي تحصیلي
محتوای آموزشي کاهنده
 ← r12فرسودگي تحصیلي

برآورد

خطای

نسبت

سطح

استاندارد

بحرانی

معنیداری

1/000

نتیجه
ارتباط تأیید ميشود

1/073

0/138

7/750

0/000

ارتباط تأیید ميشود

1/044

0/140

7/481

0/000

ارتباط تأیید ميشود

0/884

0/145

6/105

0/000

ارتباط تأیید ميشود

1/058

0/135

7/846

0/000

ارتباط تأیید ميشود
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روابط مدل مفهومی
محتوای آموزشي کاهنده
 ← r13فرسودگي تحصیلي
محتوای آموزشي کاهنده
 ← r14فرسودگي تحصیلي
محتوای آموزشي کاهنده
 ← r15فرسودگي تحصیلي
محتوای آموزشي فزاینده
 ← r37فرسودگي تحصیلي
محتوای آموزشي فزاینده
 ← r38فرسودگي تحصیلي
محتوای آموزشي فزاینده
 ← r39فرسودگي تحصیلي
محتوای آموزشي فزاینده
 ← r40فرسودگي تحصیلي
محتوای آموزشي فزاینده
 ← r41فرسودگي تحصیلي
محتوای آموزشي فزاینده
 ← r42فرسودگي تحصیلي
محتوای آموزشي فزاینده
 ← r43فرسودگي تحصیلي
محتوای آموزشي فزاینده
 ← r44فرسودگي تحصیلي
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خطای

نسبت

سطح

استاندارد

بحرانی

معنیداری

1/002

0/133

7/532

0/000

ارتباط تأیید ميشود

1/064

0/138

7/731

0/000

ارتباط تأیید ميشود

1/060

0/145

7/301

0/000

ارتباط تأیید ميشود

برآورد

000/1

نتیجه

ارتباط تأیید ميشود

0/839

0/102

8/190

0/000

ارتباط تأیید ميشود

0/986

0/103

9/565

0/000

ارتباط تأیید ميشود

1/001

0/100

10/013

0/000

ارتباط تأیید ميشود

0/907

0/103

8/795

0/000

ارتباط تأیید ميشود

0/956

0/102

9/364

0/000

ارتباط تأیید ميشود

0/824

0/104

7/944

0/000

ارتباط تأیید ميشود

0/891

0/102

8/761

0/000

ارتباط تأیید ميشود

با توجه به نتایج در جدول ( )6بارهای عاملي غیراستاندارد به همراه نسبت
بحراني و مقدار ( Pسطح معنيداری) نشان ميدهد که همه بارهای عاملي دارای
تفاوت معنيداری با صفر هستند ( .)p < 0.05بنابراین با اطمینان  95درصد تمامي
روابط موجود در مدل تأیید ميشوند و تمام عوامل در مدل باقي ميمانند .همچنین
شاخصهای برازش مدل نشان ميدهد که مدل مورد نظر دارای برازش مناسبي است.
بر اساس ضرایب رگرسیوني استاندارد عاملي که ضریب بزرگتری داشته باشد سهم
بیشتری در اندازه گیری سازه مربوطه دارد .بنابراین از بین عوامل محتوای آموزشي
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کاهنده فرسودگي تحصیلي ،مهمترین عوامل به ترتیب عبارتاند از -1 :سودمند بودن
محتوای ارائه شده؛  -2غني بودن محتوای ارائه شده از نظر علمي؛  -3ارتباط منطقي و
منظم محتوای درسها با یکدیگر؛  -4هماهنگسازی محتوای آموزش با پیشرفتهای
علمي؛  -5متناسب بودن محتوا با شغل و نیازهای بازار کار؛  -6تنظیم و ارائه محتوا و
مطالب به دانشجویان از ساده به مشکل؛  -7متناسب بودن محتوا با سطح درک و فهم
دانشجویان؛  -7مرتبط بودن محتوا با تجارب قبلي دانشجویان .از بین عوامل محتوای
آموزشي فزاینده فرسودگي تحصیلي ،مهمترین عوامل به ترتیب عبارتاند از-1 :
پیچیدگي و دشوار بودن مطالب و محتوای ارائه شده؛  -2تناسب نداشتن محتوا با
عالیق دانشجویان؛  -3متناسب نبودن محتوا با سطح توانایي و استعداد دانشجویان؛
-4کاربردی و عملي نبودن محتوا و مطالب آموزشي؛  -5حجم زیاد کتابهای درسي؛
 -6متناسب نبودن محتوا با شرایط و نیازهای دانشجویان؛  -7هماهنگ نبودن محتوای
ارائه شده با پیشرفتهای علمي؛  -8متناسب نبودن حجم محتوای ارائه شده با زمان
کالس.
پرسش ششم :عوامل آموزشی کاهنده و فزاینده فرسودگی تحصیلی دانشجویان
از منظر عنصر روش تدریس کداماند؟
دریک مدل دارای برازش کافي انتظار ميرود نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی
X2

( ) کمتر از  3باشد که در این مدل این نسبت برابر با  3/056به دست آمده است.
df
افزون بر این ،شاخص  PRATIOکه شاخص نسبت اقتصاد نامیده ميشود برابر
0/768به دست آمده و شاخص برازش تطبیقي  CFIنیز برابر  0/940شده است.
همچنین شاخص ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد ( )RSMEAبرابر 0/107
محاسبه شده است .شاخصهای برازش مدل نشان ميدهد که مدل مورد نظر دارای
برازش مناسبي است.
نمودارهای ( 7و  )8ضرایب رگرسیوني استاندارد عوامل روش تدریس کاهنده و
فزاینده فرسودگي تحصیلي را نشان ميدهد.
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نمودار ( )7روش تدریس کاهنده فرسودگی

نمودار ( )8روش تدریس فزاینده فرسودگی

تحصیلی

تحصیلی

در نمودارهای ( 7و  )8ضرایب رگرسیوني استاندارد ارائه شده است که اصطالح ًا
بارهای عاملي نامیده ميشوند .بر اساس مقدار این بارها ،عاملي که ضریب بزرگتری
داشته باشد سهم بیشتری در اندازهگیری مؤلفه مربوطه دارد.
جدول ( )7ضرایب رگرسیونی غیراستاندارد عوامل روش تدریس کاهنده و فزاینده فرسودگی
روابط مدل مفهومی
روش تدریس کاهنده
 ← r16فرسودگي تحصیلي
روش تدریس کاهنده
 ← r17فرسودگي تحصیلي
روش تدریس کاهنده
 ← r18فرسودگي تحصیلي
روش تدریس کاهنده
 ← r19فرسودگي تحصیلي
روش تدریس کاهنده
 ← r20فرسودگي تحصیلي

برآورد

خطای
استاندارد

نسبت بحرانی

سطح
معنیداری

1/000

نتیجه
ارتباط تأیید ميشود

0/92

0/114

8/068

0/000

ارتباط تأیید ميشود

0/881

0/102

8/677

0/000

ارتباط تأیید ميشود

1/095

0/115

9/561

0/000

ارتباط تأیید ميشود

0/924

0/113

8/158

0/000

ارتباط تأیید ميشود
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روابط مدل مفهومی

برآورد

خطای
استاندارد

نسبت بحرانی

سطح
معنیداری

نتیجه

روش تدریس کاهنده
 ← r21فرسودگي تحصیلي

0/957

0/120

7/980

0/000

ارتباط تأیید ميشود

0/774

0/102

7/555

0/000

ارتباط تأیید ميشود

روش تدریس کاهنده
 ← r22فرسودگي تحصیلي
روش تدریس فزاینده
 ← r45فرسودگي تحصیلي
روش تدریس فزاینده
 ← r46فرسودگي تحصیلي
روش تدریس فزاینده
 ← r47فرسودگي تحصیلي
روش تدریس فزاینده
 ← r48فرسودگي تحصیلي
روش تدریس فزاینده
 ← r49فرسودگي تحصیلي
روش تدریس فزاینده
 ← r50فرسودگي تحصیلي
روش تدریس فزاینده
 ← r51فرسودگي تحصیلي

ارتباط تأیید ميشود

1/000
1/049

0/108

9/697

0/000

ارتباط تأیید ميشود

1/031

0/104

9/943

0/000

ارتباط تأیید ميشود

0/935

0/119

7/883

0/000

ارتباط تأیید ميشود

0/701

0/106

6/597

0/000

ارتباط تأیید ميشود

0/640

0/108

5/919

0/000

ارتباط تأیید ميشود

0/672

0/111

6/063

0/000

ارتباط تأیید ميشود

با توجه به نتایج در جدول ( )7بارهای عاملي غیراستاندارد به همراه نسبت بحراني
و مقدار ( Pسطح معنيداری) نشان ميدهد که همه بارهای عاملي دارای تفاوت
معنيداری با صفر هستند ( .)p < 0.05بنابراین با اطمینان  95درصد تمامي روابط
موجود در مدل تأیید ميشوند و تمام عوامل در مدل باقي ميمانند .همچنین
شاخصهای برازش مدل نشان ميدهد که مدل مورد نظر دارای برازش مناسبي است.
بنابراین از بین عوامل روش تدریس کاهنده فرسودگي تحصیلي ،مهمترین عوامل به
ترتیب عبارتاند از-1 :کاربرد خالقیت در تدریس توسط استادان؛  -2تسلط استادان
به موضوع درس؛  -3استفاده استادان از ابزارها و امکانات آموزشي در حین تدریس؛
 -4شرکت دادن دانشجویان در فعالیتهای کالسي؛  -5استفاده استادان از روشهای
متفاوت تدریس (مانندحل مسئله ،پرسشوپاسخ و )...؛  -6توجه به تفاوتهای فردی
در حین تدریس؛  -7استفاده از راهبردهای تدریس متناسب با درس .از بین عوامل
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روش تدریس فزاینده فرسودگي تحصیلي ،مهمترین عوامل به ترتیب عبارتاند از-1 :
بازخورد ندادن به نظر دانشجویان در هنگام تدریس؛  -2ایجاد نکردن زمینههای خالق
و ابتکاری در کالس درس؛  -3به کار نگرفتن ابزارها و امکانات آموزشي در تدریس؛
 -4نداشتن ارتباط عاطفي درست و مناسب استادان با دانشجویان؛  -5ایجاد نکردن
حس کنجکاوی و پژوهش در تدریس؛  -6استفاده نکردن از روشهای تدریس
گوناگون مانند (بحث گروهي ،پرسش و پاسخ و آزمایش و)...؛  -7منفعل بودن
دانشجویان در حین تدریس.
پرسش هفتم :عوامل آموزشی کاهنده و فزاینده فرسودگی تحصیلی دانشجویان
از منظر عنصر ارزشیابی کداماند؟
دریک مدل دارای برازش کافي انتظار ميرود نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی
X2

( ) کمتر از  3باشد که در این مدل این نسبت برابر با  3/627به دست آمده است.
df
افزون بر این ،شاخص  PRATIOکه شاخص نسبت اقتصاد نامیده ميشود برابر
 0/767به دست آمده و شاخص برازش تطبیقي  CFIنیز برابر  0/842شده است
همچنین شاخص ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد ( )RSMEAبرابر 0/105
محاسبه شده است .شاخصهای برازش مدل نشان ميدهد که مدل مورد نظر دارای
برازش مناسبي است.
نمودارهای ( 9و  )10ضرایب رگرسیوني استاندارد عوامل ارزشیابي آموزشي
کاهنده و فزاینده فرسودگي تحصیلي را نشان ميدهند.

نمودار ( )9ارزشیابی آموزشی کاهنده فرسودگی
تحصیلی

نمودار ( )10ارزشیابی آموزشی فزاینده
فرسودگی تحصیلی
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در نمودارهای ( 9و  )10ضرایب رگرسیوني استاندارد که اصطالحاً بارهای عاملي
نامیده ميشوند ،ارائه شده است .بر اساس مقدار این بارها ،عاملي که ضریب
بزرگتری داشته باشد سهم بیشتری در اندازهگیری مؤلفه مربوطه دارد.
جدول ( )8ضرایب رگرسیونی غیراستاندارد عوامل ارزشیابی آموزشی کاهنده و فزاینده
فرسودگی تحصیلی
روابط مدل مفهومی
ارزشیابي آموزشي کاهنده
 ← r23فرسودگي تحصیلي
ارزشیابي آموزشي کاهنده
 ← r24فرسودگي تحصیلي
ارزشیابي آموزشي کاهنده
 ← r25فرسودگي تحصیلي
ارزشیابي آموزشي کاهنده
 ← r26فرسودگي تحصیلي
ارزشیابي آموزشي کاهنده
 ← r27فرسودگي تحصیلي
ارزشیابي آموزشي کاهنده
 ← r28فرسودگي تحصیلي
ارزشیابي آموزشي کاهنده
 ← r29فرسودگي تحصیلي
ارزشیابي آموزشي فزاینده
 ← r52فرسودگي تحصیلي
ارزشیابي آموزشي فزاینده
 ← r53فرسودگي تحصیلي
ارزشیابي آموزشي فزاینده
 ← r54فرسودگي تحصیلي
ارزشیابي آموزشي فزاینده
 ← r55فرسودگي تحصیلي
ارزشیابي آموزش فرسودگي
 ← r56فرسودگي تحصیلي
ارزشیابي آموزشي فزاینده
 ← r57فرسودگي تحصیلي

برآورد

خطای
استاندارد

نسبت بحرانی

سطح
معنیداری

1/000

نتیجه
ارتباط تأیید ميشود

1/325

0/190

6/956

0/000

ارتباط تأیید ميشود

1/371

0/195

7/045

0/000

ارتباط تأیید ميشود

1/154

0/191

6/056

0/000

ارتباط تأیید ميشود

1/023

0/178

5/748

0/000

ارتباط تأیید ميشود

1/202

0/193

6/242

0/000

ارتباط تأیید ميشود

0/977

0/177

5/513

0/000

ارتباط تأیید ميشود
ارتباط تأیید ميشود

1/000
1/680

0/314

5/352

0/000

ارتباط تأیید ميشود

1/605

0/302

5/307

0/000

ارتباط تأیید ميشود

1/331

0/266

4/994

0/000

ارتباط تأیید ميشود

1/579

0/292

5/408

0/000

ارتباط تأیید ميشود

1/420

0/280

5/078

0/000

ارتباط تأیید ميشود
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با توجه به نتایج جدول ( )8بارهای عاملي غیراستاندارد به همراه نسبت بحراني و
مقدار ( Pسطح معنيداری) نشان ميدهد که همه بارهای عاملي دارای تفاوت
معناداری با صفر هستند ( .)p < 0.05بنابراین با اطمینان  95درصد تمامي روابط
موجود در مدل تأیید ميشوند و تمام عوامل در مدل باقي ميمانند .همچنین
شاخصهای برازش مدل نشان ميدهد که مدل مورد نظر دارای برازش مناسبي است.
بنابراین از بین عوامل ارزشیابي آموزشي کاهنده فرسودگي تحصیلي ،مهمترین عوامل
به ترتیب عبارتاند از -1 :اجرای ارزشیابي بر اساس هدفهای درس؛  -2اجرای
ارزشیابي به قصد ارائه بازخورد و بهبود یادگیری؛  -3استفاده از انواع پرسشهای
ارزشیابي مانند (تشریحي ،چندگزینهای ،کوتهپاسخ و)...؛  -4اجرای ارزشیابي میانترم،
کوئیز ،پرسش شفاهي؛  -5واضح و روشن بودن پرسشهای امتحاني؛  -6طرح
پرسشهای غیرحفظي؛  -7ضریب دشواری متوسط پرسشها (نه خیلي آسان و نه
خیلي سخت) .از بین عوامل ارزشیابي آموزشي فزاینده فرسودگي تحصیلي ،مهمترین
عوامل به ترتیب عبارتاند از -1 :تناسب نداشتن ارزشیابي با محتوای درس؛ -2
انتخاب نکردن پرسشهای امتحاني از موارد درسي؛  -3تصحیح نشدن عادالنه
پرسشها توسط استادان؛  -4بيتوجهي به تالش دانشجویان در طول ترم تحصیلي؛
 -5استفاده نکردن از ارزشیابي مستمر؛  -6استفاده نکردن استادان از روشهای متعدد
ارزشیابي مانند (کوئیز ،پرسش شفاهي و.)...
بحث و نتیجهگیری
بر مبنای نتایج حاصل از یافتههای پژوهش ،میانگین فرسودگي تحصیلي (خستگي
هیجاني ،شک و بدبیني ،ناخودکارآمدی) دانشجویان پایینتر از حد متوسط است و
دانشجویان در وضعیت نسبتاً خوبي قرار دارند .این نتایج با نتایج پژوهش پورآتشي و
زماني ()1397؛ عارفي ()1396؛ مصطفویان و همکاران)2018( 1؛ یوگن ()2016؛ و
پیلکاسکایت-والیکین ،زوکاوسکین و رایزین ( )2011همسوست زیرا آنها نیز دریافتند
میانگین فرسودگي تحصیلي دانشجویان پایینتر از حد متوسط است و دانشجویان از
نظر نداشتن فرسودگي تحصیلي در وضعیت نسبتاً خوبي قرار دارند .همچنین نتایج
نشان داد که از عوامل کاهنده فرسودگي تحصیلي ،عامل روش تدریس (تسلط استادان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
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به موضوع درس) و عامل ارزشیابي (اجرای ارزشیابي میانترم ،کوئیز و پرسش
شفاهي) به ترتیب بیشترین و کمترین نقش را در کاهش فرسودگي تحصیلي دارند .از
عوامل فزاینده فرسودگي تحصیلي نیز عامل هدفها (واضح و روشن نبودن هدفهای
درس) و عامل ارزشیابي (استفاده نکردن استادان از روشهای متعدد ارزشیابي)
بیشترین و کمترین نقش را در افزایش فرسودگي تحصیلي دارند .همچنین نتایج نشان
داد که از عوامل آموزشي کاهنده فرسودگي تحصیلي ،بعد محتوای آموزشي با ضریب
 ،0.977روش تدریس با ضریب  ،0.918هدفهای آموزشي با ضریب  0.874و
ارزشیابي با ضریب  0.665به ترتیب مهمترین ابعاد آموزشي عوامل کاهنده فرسودگي
تحصیلي هستند .این نتایج با نتایج پژوهشهای آهوخوش و عليبیگي ()1397؛
پیلکاسکایت-والیکین ،زوکاوسکین و رایزین ( )2011همسو است زیرا آنها دریافتند
که کیفیت محتوای آموزش و مطالب ميتواند باعث کاهش فرسودگي تحصیلي
دانشجویان شود .همچنین از عوامل آموزشي فزاینده فرسودگي تحصیلي ،بعد محتوای
آموزشي با ضریب  ،0.983هدفهای آموزشي با ضریب  ،0.954روش تدریس با
ضریب  0.831و ارزشیابي با ضریب  0.716به ترتیب مهمترین ابعاد آموزشي عوامل
فزاینده فرسودگي تحصیلي هستند .این نتایج با نتایج پژوهشهای قدمپور ،فرهادی و
بیرانوند ()1395؛ حیاتي و همکاران ()1391؛ و شي ( )2015همسوست زیرا آنها نیز
دریافتند که عوامل نقصهای محتوایي چون تناسب نداشتن با عالیق و نیازهای
روزمره فراگیران ،تناسب نداشتن حجم محتوا با ساعتهای در نظر گرفته شده،
متناسب نبودن روش ها و امکانات آموزش با محتوای برنامه بیشترین تأثیر را بر
افزایش فرسودگي تحصیلي فراگیران داشته است .همچنین از عوامل هدفهای
آموزشي کاهنده و فزاینده فرسودگي تحصیلي ،عامل مبتني بودن هدفها بر عالیق
دانشجویان و تناسب نداشتن هدفها با نیازهای دانشجویان ،مهمترین عوامل کاهنده
و فزاینده در فرسودگي تحصیلي دانشجویان است .همچنین از عوامل محتوای
آموزشي کاهنده و فزاینده فرسودگي تحصیلي ،عامل سودمند بودن محتوای ارائه شده
و پیچیدگي و دشوار بودن مطالب و محتوای ارائه شده مهمترین عوامل محتوای
آموزشي کاهنده و فزاینده دانشجویان بوده که این نتایج با نتایج پژوهش پورآتشي و
زماني ()1397؛ و ماچرا ( )2014همسویي دارد زیرا آنها دریافتند که رابطه محتوای
آموزشي با فرسودگي تحصیلي ،مثبت و معنيدار است و محتوا بیشترین نقش را در
کاهش فرسودگي تحصیلي دانشجویان دارد .ولي نتایج پژوهشهای آهوخوش و
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عليبیگي ()97؛ و حیاتي و همکاران ( )1391با نتایج پژوهش حاضر ناهمسو است
زیرا آنها دریافتند که هیچ رابطه مستقیم و معنيداری بین محتوای آموزشي و
فرسودگي تحصیلي وجود ندارد و ارزشیابي آموزشي بیشترین نقش را در کاهش
فرسودگي تحصیلي دانشجویان دارد .همچنین از عوامل روش تدریس آموزشي
کاهنده و فزاینده فرسودگي تحصیلي عامل کاربرد خالقیت در تدریس توسط استادان
و بازخورد ندادن به نظر دانشجویان در هنگام تدریس ،مهمترین عوامل روش تدریس
آموزشي کاهنده و فزاینده فرسودگي تحصیلي دانشجویان است .این نتایج با نتایج
پژوهشهای آهوخوش و عليبیگي ( ،)1397پورآتشي و زماني ()1397؛ شي (،)2015
پیلکاسکایت-والیکین ،زوکاوسکین و رایزین ( )2011همسو است زیرا آنها دریافتند
از عوامل آموزشي ،روش تدریس و ساختار کالس رابطه مثبت و معنيداری با
فرسودگي تحصیلي دارد و استادان در صورت درگیر کردن دانشجویان در امر
یادگیری و تدریس ،دادن حس مالکیت به آنها در بحثهای کالسي و انجام تکالیف
به صورت مؤثر ميتوانند باعث ارتقای فرایندهای فراشناختي و حضور آگاهانه ذهن
دانشجویان و باعث کاهش فرسودگي تحصیلي در دانشجویان شوند .ولي نتایج
پژوهش ایوبي ( ،)1395استوبر و رنرت ( )2016با نتایج پژوهش حاضر ناهمسو است
زیرا آنها دریافتند که روش تدریس با فرسودگي تحصیلي رابطه منفي دارد و نحوه
آموزش استادان ،بیشترین دغدغه دانشجویان است و باعث افزایش فرسودگي
تحصیلي ميشود  .همچنین از عوامل ارزشیابي آموزشي کاهنده و فزاینده فرسودگي
تحصیلي عامل انجام ارزشیابي بر اساس هدفهای درس و تناسب نداشتن ارزشیابي
با محتوای درس ،مهمترین عوامل ارزشیابي آموزشي کاهنده و فزاینده فرسودگي
تحصیلي دانشجویان بوده که این نتایج با نتایج پژوهشهای آهوخوش و عليبیگي
( ،)1397ماچرا ( ،)2014الدریج ( )2012همسویي دارد زیرا آنها دریافتند که ارتباط
معني داری بین عدالت آموزشي با فرسودگي تحصیلي در دانشجویان وجود دارد .ولي
نتایج پژوهش مرزوقي ،حیدری و حیدری ( ،)1392یولداگ و یاراتان ( )2013با نتایج
پژوهش حاضر ناهمسو است زیرا آنها دریافتند که تفاوت معنيداری بین ادراک
دانشجویان زن و مرد از عدالت آموزشي و همچنین از نظر سطح فرسودگي تحصیلي
در دانشگاه وجود ندارد.
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پیشنهادها
با توجه به نتایج به دست آمده ،از عوامل هدفهای آموزشي کاهنده و فزاینده
فرسودگي تحصیلي عامل مبتني بودن هدفها بر عالیق دانشجویان و تناسب نداشتن
هدفها با نیازهای دانشجویان مهمترین عوامل کاهنده و فزاینده در فرسودگي
تحصیلي است؛ بنابراین پیشنهاد ميشود -1 :برنامهریزان درسي در تدوین هدفهای
برنامه درسي به صورت مشارکتي از تعدادی دانشجویان به نمایندگي از طرف همه
دانشجویان نظرخواهي کنند و از نظریات و پیشنهادات آنها در تدوین هدفهای برنامه
درسي استفاده شود تا هدفهای آموزشي و درسي انعکاسي از نیازها ،تمایالت و
عالیق دانشجویان باشد؛  -2استادان تالش کنند هدفهای درس با نیازهای
دانشجویان متناسب باشد تا باعث افزایش عالقه تحصیلي در دانشجویان شوند و این
هدفها هماهنگ با نیازها و عالیق دانشجویان ،منطبق با نیازهای بازار کار ،همخوان و
سازگار با واقعیتهای اجتماعي ،دارای انعطاف الزم و متناسب با تحوالت روز و
پوششدهنده تخصصها و مهارتهای الزم باشد .همچنین از عوامل محتوای آموزشي
کاهنده و فزاینده فرسودگي تحصیلي ،عامل سودمند بودن محتوای ارائه شده و
پیچیدگي و دشوار بودن مطالب و محتوای ارائه شده ،مهمترین عوامل محتوای
آموزشي کاهنده و فزاینده دانشجویان بوده است؛ از اینرو ،پیشنهاد ميشود-1 :
استادان محتوای آموزشي را تدریس کنند که بسیار غني و مفید باشد ،یعني مطالبي که
تدریس ميشوند کاربردی باشند و دانشجو بتواند از آنها استفاده عملي داشته باشد و
کاربرد مطالب و محتوای آموزشي را در زندگي و کار احساس کنند؛  -2استادان
محتوای آموزشي را تدریس کنند که متناسب با سطح درک و فهم و آمادگي و شرایط
دانشجویان باشد و مطالب و محتوای ارائه شده جدید یادگیریهای پیشین را تقویت و
تکمیل کند .همچنین از عوامل روش تدریس آموزشي کاهنده و فزاینده فرسودگي
تحصیلي ،عامل کاربرد خالقیت در تدریس توسط استادان و بازخورد ندادن به نظر
دانشجویان در هنگام تدریس ،مهمترین عوامل روش تدریس آموزشي کاهنده و
فزاینده فرسودگي تحصیلي دانشجویان است؛ بر این اساس ،پیشنهاد ميشود-1 :
استادان با فراهم کردن فرصتهای یادگیری مناسب و بحث و تعامل با دانشجویان و
مشارکت دادن آنها در امر تدریس و پرسشوپاسخ در کالس ،به نظرات دانشجویان
بازخورد نشان دهند و باعث بروز توانایيها و قابلیتها در دانشجویان شوند؛  -2با
توجه به نقش و اهمیت روشهای تدریس ،ضرورت دارد که راهبردهای یاددهي-
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یادگیری مورد استفاده در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي با توجه به مؤلفههایي
همچون استفاده از روشهای فعال تدریس ،فراهم آوردن امکان مشارکت دانشجویان
در فرایند آموزش ،فراهم آوردن فرصت نقد نظرات و مباحثه گروهي و ارتقادهنده
عالقه و انگیزه تحصیلي دانشجویان باشد و استادان از تدریس صرف به صورت
نظری پرهیز کنند .موضوعات درسي به شیوههایي آموزش داده شوند تا به رشد
مهارت های حل مسئله و خالقیت در دانشجویان منجر شود و مهارتهای تفکر
ازجمله تفکر انتقادی ،تفکر خالق و قدرت تصمیمگیری در دانشجویان را پرورش
دهند .همچنین از عوامل ارزشیابي آموزشي کاهنده و فزاینده فرسودگي تحصیلي عامل
ارزشیابي بر اساس هدفهای درس و تناسب نداشتن ارزشیابي با محتوای درس،
مهمتر ین عوامل ارزشیابي آموزشي کاهنده و فزاینده فرسودگي تحصیلي دانشجویان
بودند؛ بنابراین ،پیشنهاد ميشود -1 :استادان ،ارزشیابي را متناسب با مطالب و محتوای
ارائه شده به دانشجویان اجرا کنند و ارزشیابي متناسب با مطالب درسي باشد تا بتوانند
انگیزه و عالقه را در دانشجویان به وجود آورند؛  -2ارزشیابي بهعنوان مالکي برای
ارتقای یادگیری دانشجویان و هدف از ارزشیابي ،شناخت نقاط قوت و ضعف
دانشجویان باشد؛  -3شیوههای ارزشیابي در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي باید
دربردارنده مؤلفههایي همچون استفاده از روشهای مختلف ارزشیابي ،ارزشیابي
مستمر و مداوم ،تأکیدکننده بر اصالح و بهبود یادگیری دانشجویان در طول ترم،
تصویرگر واقعي و درست سطح عملکرد دانشجویان و عادالنه باشد.
محدودیت پژوهش
هر پژوهشي دارای محدودیتهایي است و پژوهش حاضر نیز از این امر مستثنا
نیست؛ این پژوهش در دانشگاه کاشان اجرا شده است و در تعمیم نتایج آن به سایر
دانشگاهها باید جوانب احتیاط را رعایت کرد.
قدردانی
نویسندگان بر خود الزم مي دانند تا از دانشجویان گرامي که در این پژوهش شرکت
کردند تقدیر و تشکر کنند.
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