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 پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر اساس کیفیت زندگی و مولفه های آن 

 3غفار کریمیان پور*، 2، شکوفه رمضانی1ادریس دشتی

 چکیده :

معلمان دانشگاه فرهنگیان  -پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کیفیت زندگی دانشگاهی و فرسودگی تحصیلی در بین دانشجو

است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فرهنگیان بود کرمانشاه به روش همبستگی انجام شده 

ها با استفاده از دو پرسشنامه  نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده 122که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 

( گردآوری شد. 1999گی تحصیلی برسو و همکاران)( و پرسشنامه فرسود2010کیفیت زندگی دانشجویی سیرجی و همکاران )

محاسبه شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین کیفیت  87/0و  85/0پایایی هر دو پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ به ترتیب 

 21/0بعاد آن زندگی دانشگاهی و فرسودگی تحصیلی رابطه معنی داری در جهت منفی وجود دارد و کیفیت زندگی دانشگاهی و ا

 . درصد تغییرات فرسودگی تحصیلی را پیش بینی می کنند

 معلمان -کیفیت زندگی دانشگاهی، فرسودگی تحصیلی، دانشجو  ها:کلیدواژه
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 مقدمه 

های متناسب با نیازهای کشور را آموزش عالی به عنوان یک نهاد اجتماعی وظیفه تربیت افرادی صاحب اندیشه، مطلع و با توانمندی

ر عهده دارد. در چند دهه اخیر ارتقای بهداشت روانی محیط دانشگاه به عنوان یکی از مهمترین ابعاد توسعه و بهسازی منابع انسانی ب

 (. فراگیران2013، 1و همکاران مطرح بوده دانشگاهها به سالمت جسمی و فکری دانشجویان بیش از پیش توجه کرده اند )راستگ

 درگیر را شوند که فراگیرانمی متعددی مواجه هایچالش با خود آموزشی اهداف به یابیدست در آموزشی هایمحیط در

 فراگیران روانشناختی بهزیستی و تحصیلی عملکرد روی انگیزش، بر زیانباری اثر کند و می تواندعملکرد می با مرتبط فشارهای

 کنار در فراگیر روی مسیر پیش هایدشواری به پاسخی که تحصیلی فرسودگی (.2011، 2داشت)مادین و همکاران خواهد

است  تحصیلی برای موفقیت دیگران و خود انتظارات و آموزشی منابع میان یک ناهمخوانی ینتیجه فشارهاست، این با آمدن

 فرسودگی تحصیلی در دانشجویان به معنی ایجاد احساس خستگی نسبت به انجام تکالیف درسی (.2009، 3آرو و همکاران )سالما

(. در واقع 2010، 4و مطالعه، داشتن نگرش بدبینانه نسبت به تحصیل و مطالب درسی و احساس بی کفایتی تحصیلی است ) داوید

های زیاد و خارج از توانی که از های حاد و شدیدی است که در آن اغلب به دلیل خواستهپاسخ و واکنش منفی نسبت به استرس

 لحاظ از منفی تأثیرات (. و همراه با2012، 5کند) مازرولیها ایجاد میو جسمانی در آن شود، احساس خستگی هیجانیافراد می

 فرسودگی تحصیلی،(. 2011، 6بود)مادین ، استنبرگ، سندل خواهد دانشجویان جسمانی برای و شناختی روان ذهنی، بهزیستی

نی به صورت احساس فشار به ویژه خستگی مزمن ی خستگی هیجانی، بدبینی و فقدان کارایی است. خستگی هیجاسه مولفه شامل

های درسی و بدبینی و مسخ شخصیت به صورت نگرش بدبینانه و بی تفاوتی نسبت به کارهای ناشی از کار بیش از اندازه در فعالیت

ط به مدرسه به ها و باالخره فقدان کارایی مربومعنی پنداشتن آن مدرسه، فقدان عالقه نسبت به کارای مربوط به تحصیل و بی

حاالتی مانند احساس شایستگی پایین، پیشرفت پایین و فقدان احساس موفقیت در تکالیف تحصیلی و به طور کلی مدرسه بروز داده 

( معتقد است که مطالعه فرسودگی تحصیلی در دانشجویان موضوع بسیار مهمی 1990نیومن )(. 2007، 7شود )آهوال و هاکانینمی

عملکرد تحصیلی ضعیف دانشجویان، رابطه دانشجویان با دانشگاه و شوق و اشتیاق آنها نسبت به ادامه تحصیل  است زیرا کلید فهم

باشند. ازجمله  تحصیلی دانشجویان مؤثر فرسودگی افزایش یا کاهش بر توانندمی زیادی (. عوامل1388است ) به نقل از نعامی،

عدالتی، احساس عدم امنیت و حمایت طی و آموزشی از جمله تجربه بیمتغیرهای اثرگذار بر فرسودگی تحصیلی، شرایط محی

تواند باعث کاهش انگیزش برای اجتماعی و عدم رضایت از شرایط آموزشی و به طور کلی کیفیت زندگی دانشگاهی است که می
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کیفیت (. 2013، 1لگوادهد)توکاو، داشکا، دویادگیری و تحصیل شده و موفقیت فردی در رشته تحصیلی را تحت شعاع قرار 

شود )ون ای از رفاه جسمانی، روانی و اجتماعی است که به وسیله شخص یا گروهی از افراد درک میزندگی به معنای مجموعه

(. بررسی کیفیت زندگی دانشگاهی از جمله مباحث نوینی است که در مطالعات کیفیت زندگی مورد توجه 2007، 2الرد و استون

( برای اولین بار مفهوم کیفیت زندگی دانشگاهی را به عنوان رضایت از 2007) 3سیرجی ، ژیسکویک و راث قرار گرفته است..

ای را طراحی نمودند. کیفیت زندگی به معنای یک زندگی در دوران دانشجویی تعریف نموده و برای سنجش آن نیز مقیاس ویژه

ت افراد از برآورده شدن نیازها و آرزوهایشان است) سیرجی و همکاران، گیری میزان شادمانی افراد و یا میزان رضایسنجه اندازه

دهد که بیشتر مطالعات صورت گرفته بر روی کیفیت بررسی پیشینه مطالعاتی کیفیت زندگی دانشگاهی در ایران نشان می(. 2007

شده است، اما گسترش آموزش عالی در زندگی با استفاده از رویکردهای رایج در حوزه سالمت روان و یا سالمت عمومی استفاده 

های اخیر باعث شده است بررسی کیفیت زندگی دانشگاهی و رضایت دانشجویان از زندگی مورد توجه قرار گیرد. فتاحی دهه

های تهران و کردستان پرداخته است. در این ( به بررسی کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه1392)

( در سه بعد رضایت از 2010یفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان با استفاده از مقیاس طراحی شده سیرجی و همکاران )تحقیق ک

آموزش، بعد اجتماعی و تسهیالت و امکانات دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه بیانگر تاثیر میزان رضایت از 

ز بعد آموزشی و بعد اجتماعی زندگی دانشگاهی است. همچنین نتایج نشان داد رضایت تسهیالت و امکانات دانشگاه در رضایت ا

( با 1393از کیفیت زندگی دانشگاهی تاثیر معناداری در رضایت از کیفیت زندگی کلی دانشجویان دارد. محمدی و همکاران )

گی تحصیلی دانشجویان، به این نتیجه دست بررسی ارائه الگو علی کیفیت محیط دانشگاه، انسجام تحصیلی و اجتماعی و فرسود

بینی کننده مثبت و معنادار بینی کننده منفی و معنادار فرسودگی تحصیلی و همچنین پیشیافتند که کیفیت محیط دانشگاه پیش

دانشگاه و ای در ارتباط بین کیفیت محیط باشد. انسجام تحصیلی و اجتماعی نقش واسطهانسجام تحصیلی و اجتماعی دانشجویان می

تواند به طور مستقیم موجب فرسودگی دانشجویان گردد. فرسودگی تحصیلی دانشجویان دارد. بر این اساس محیط دانشگاه نمی

، 4برند )چانگ و همکارانمی رنج پیامدهای آن و باال تحصیلی فرسودگی از دانشجویان که دهدمی نشان بررسی مطالعات

و  منفی رابطه تحصیلی عملکرد با تحصیلی نمودند فرسودگی مشخص ایمطالعه ( در3201) 5همکاران و (. میکائیلی2012

 6داشت. بروس خواهد تریضعیف عملکرد باشد باالتر آموزان در دانش تحصیلی فرسودگی هرچه که معنا این به دارد معناداری

 مانند متعددی عوامل که گرفت نتیجه از فرسودگی تحصیلی اجتناب و استرس شناسایی درباره خود پژوهش ( در2009)

شوند.  تحصیلی فرسودگی باعث توانندمی افراد شخصیتی هایویژگی نارسایی حمایت اجتماعی ، استرس بیش از اندازه و

                                                           
1 - Tukaev, Vasheka, Dolgova 
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( در پژوهشی با عنوان عوامل مرتبط با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی قم 1393فرد و همکاران )شریفی

 مقابل در محافظتی معدل نقش هستند و تحصیلی فرسودگی دچار دانشجویان از توجهی قابل درصد ه رسیدند کهبه این نتیج

 ریزیبرنامه دارد، لذا معناداری ارتباط تحصیلی فرسودگی هایمقیاس خرده کلیه با نمرات دارد و معدل تحصیلی فرسودگی

 در که زیادی تحقیقات وجود گردد. با دانشجویان در حصیلیت عملکرد ارتقاء سبب تواندمی تحصیلی فرسودگی کاهش جهت

 غفلت مورد مثل کیفیت زندگی دانشگاهی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان بین متغیرهایی رابطه اما است شده انجام هازمینه این

با فرسودگی تحصیلی در پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطه بین کیفیت زندگی دانشگاهی و مولفه های آن  لذا است، قرار گرفته

 .باشددانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه می

 روش 

 .روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد نوع و طرح پژوهش:

جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانشجویان مقطع تحصیلی کارشناسی  گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.  122کرمانشاه بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس دانشگاه فرهنگیان 

 ابزار پژوهش:

بعد  4پرسشنامه کیفیت زندگی دانشگاهی دارای  :(2010ی کیفیت زندگی دانشجویی سیرجی و همکاران )پرسشنامه

(، رضایت از بعد 10تا  1زشی زندگی دانشگاهی )سئواالت (، رضایت از بعد آمو23و  22، 21زندگی دانشگاهی )سئواالت 

( می باشد. روایی 20تا  14(، رضایت از تسهیالت و امکانات دانشگاه )سئواالت 13تا  11اجتماعی زندگی دانشگاهی )سئواالت 

از بعد اجتماعی سئواالت ، رضایت 70/0محتوایی پرسشنامه مورد تایید اساتید صاحبنظر بوده و پایایی بعد رضایت از بعد آموزشی 

باشد )سیرجی و می 75/0، و رضایت از زندگی دانشگاهی 76/0، رضایت از تسهیالت و امکانات دانشگاه سئواالت 87/0

 (.2010همکاران، 

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی دارای سه بعد  (:1999پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران ) یپرسشنامه

، 9، 8، 6، 3(، ناکارآمدی تحصیلی)14، 11، 5، 2(، بدبینی تحصیلی )سئواالت 13، 10، 7، 4، 1ت خستگی هیجانی )سئواال

گزارش شده است)ابر قوئی،  85/0( می باشد. روایی محتوایی پرسشنامه مورد تایید اساتید صاحبنطر بوده و پایایی آن 15، 12

1389.)  

مستقل،  t داده از آمار توصیفی )فراوانی، میانگین( و آمار استنباطی )برای تجزیه و تحلیل  ها:روش تجزیه و تحلیل و داده

 .همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان( استفاده شده است

 

 نتایج
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 های توصیفی:یافته

 ستنفر پسر بودند. میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای تحقیق در جدول زیر آمده ا 37نفر دختر و  85نفر آزمودنی  210از بین 

 . میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای کیفیت زندگی و فرسودگی تحصیلی1جدول 

 متغییر کیفیت زندگی زندگی دانشگاهی بعد آموزشی بعد اجتماعی بعد امکانات فرسودگی تحصیلی

 میانگین 11/61 29/7 01/29 28/8 51/16 08/44

 انحراف استاندارد 30/14 25/2 36/6 39/5 92/4 10/11

،  29/7( و انحراف استاندارد آن 11/61معلمان)-همانگونه که مشاهده می کنید میانگین کیفیت زندگی دانشگاهی در دانشجو

( می باشد و میانگین 28/8( و میانگین بعد اجتماعی )01/29(، میانگین بعد آموزشی )29/7میانگین بعد زندگی دانشگاهی)

 ( می باشد.10/11ندارد )( و انحراف استا08/44فرسودگی تحصیلی آن )

 های استنباطییافته

 فرضیه تحقیق: بین کیفیت زندگی دانشگاهی و مولفه های آن و فرسودگی تحصیلی رابطه وجود دارد.

 . ضرایب همبستگی بین کیفیت زندگی و ابعاد آن با فرسودگی تحصیلی2جدول 
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 1 52/0** 35/0** 54/0** 71/0** -30/0** کیفیت زندگی

  1 25/0** 53/0** 52/0** -42/0** بعد آموزشی

   1 34/0** 35/0** 007/0 بعد اجتماعی

    1 54/0** -19/0 بعد امکانات

     1 -29/0** زندگی دانشگاهی

      1 فرسودگی تحصیلی

01/0  p  =**     05/0  p =* 

جدول باال ضریب همبستگی بین ابعاد کیفیت زندگی دانشگاهی و فرسودگی تحصیلی را نشان می دهد. یافته ها نشان می دهد که 

جهت منفی وجود  ( درp 01/0( در سطح ) r= -30/0بین کیفیت زندگی دانشگاهی و فرسودگی تحصیلی رابطه معنی داری )

( و بعد r=-42/0دارد. بنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهشی تایید می شود. و از ابعاد کیفیت زندگی دانشگاهی بعد آموزشی )

( در جهت منفی وجود دارد. و بین بعد اجتماعی و بعد p=01/0( رابطه معنی داری در سطح )r= -29/0زندگی دانشگاهی با )

  ی رابطه معنی داری مشاهده نشد.امکانات با فرسودگ
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 . نتایج رگرسیون برای پیش بینی فرسودگی تحصیلی3جدول 

مدل 

 رگرسیون

مجموع 

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

F R 
 

Adj  Sig 

87/2024 رگرسیون  4 21/506  93/4  459/0  21/0  16/0  001/0  

51/7585 باقی مانده  117 50/102       

38/9610 کل  211        

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می شود برای پیش بینی فرسودگی تحصیلی متغیرهای پیش بین وارد معادله رگرسیون شده 

درصد قدرت پیش بینی  21اند. نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که استفاده از مدل معنی دار است . این مدل با ضریب تعیین 

  فرسودگی تحصیلی را دارد. 

. نتایج تحلیل رگرسیون و ضرایب برای پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر اساس ابعادکیفیت زندگی دانشگاهی4جدول   

مؤلفه های کیفیت 

 زندگی

B  خطای

 استاندارد

β t sig 

89/65 ضریب ثابت  47/5   04/12  001/0  

-92/0 زندگی دانشگاهی  64/0  18/0-  43/1-  05/0  

-67/0 بعد آموزشی  21/0  39/0-  17/3-  003/0  

25/0 بعدرضایت اجتماعی  21/0  13/0  19/1  23/0  

14/0 بعد امکانات  29/0  06/0  49/0  62/0  

( و بعد -39/0همانگونه که در جدول فوق مشاهده می شود از بین ابعاد کیفیت زندگی دانشگاهی، بعد آموزشی با ضریب بتای )

رسودگی تحصیلی را دارند. اما ابعاد رضایت اجتماعی و امکانات و ( قدرت پیش بینی ف-18/0زندگی دانشگاهی با ضریب بتای )

 تجهیزات قدرت پیش بینی فرسودگی تحصیلی را ندارند.

 :گیریبحث و نتیجه

 < 01/0همچنین نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین کیفیت زندگی دانشگاهی و فرسودگی تحصیلی رابطه معنی داری در سطح )

Pد دارد و از بین ابعاد کیفیت زندگی دانشگاهی، بعد آموزشی و کیفیت زندگی دانشگاهی رابطه معنی داری ( در جهت منفی وجو

-در جهت منفی با فرسودگی تحصیلی دارند. نتایج رگرسیون ابعاد کیفیت زندگی دانشگاهی نیز برای پیشp) = 01/0در سطح )

فدرت پیش بینی فرسودگی تحصیلی را دارد و استفاده از مدل  21/0بینی فرسودگی تحصیلی نشان داد که این مدل با ضریب تعیین 

( قدرت پیش بینی -18/0( و بعد ضریب زندگی دانشگاهی با ضریب بتای )-39/0معنی دار است و بعد آموزش با ضریب بتای )

ای مشاهده نشد. این رابطه فرسودگی تحصیلی را دارند، اما بین ابعاد رضایت اجتماعی و امکانات و تجهیزات با فرسودگی تحصیلی
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توان گفت که محیط ( همسو است. در تبیین نتیجه به دست آمده، می1393( و فتاحی )1393یافته ها با نتایج محمدی و همکاران )

تر و به عبارتی پویاتر در همه دانشگاه محیط نوآوری و محیط بالیدن شخصیت ها است. براین اساس هرچه محیط دانشگاه علمی

کنند. آن باشد، طبیعتا دانشجویان با انگیزه بیشتری تالش و کوشش کرده و با اشتیاق و عالقه بیشتری اهدافشان را دنبال می ابعاد

گردد، باید موجب شود تا دانشجویان با محیط پویای دانشگاه عالوه بر آنکه موجب افزایش انگیزه و شور و اشتیاق دانشجویان می

فعالیت های دانشگاه بپردازند و عالقه بیشتری به مطالعه و تحقیق داشته باشند، بدون اینکه احساس  عالقه بیشتری به مشارکت در

خستگی کرده و در نتیجه دچار فرسودگی تحصیلی نشوند. در حقیقت زمانی که کیفیت محیط دانشگاه در جنبه های مختلف از 

امه درسی، احترام به تنوع و فردیت، رعایت استانداردها و جمله اجرای مناسب ماموریت سازمانی، کیفی و پرمحتوا بودن برن

مقررات سازمانی و ایجاد تعامالت سازمانی به نحو احسن حفظ شود، زمینه ایجاد عالقه و اشتیاق به مطالعه و تحقیق در دانشجو 

با نهادهای مختلف علمی و اجتماعی  گردد، زیرا دانشجو در محیط پویای دانشگاه با عالقه و انگیزه به تحصیل ادامه داده،فراهم می

کند. این گونه دانشجویان، دانشجویانی هستند که دچار فرسودگی تحصیلی تعامل برقرار کرده و برای کسب اهداف خود تالش می

باشد. مینخواهند شد. بنابراین رسالت دانشگاه برای پرورش دانشجویانی که از عالقه و اشتیاق بیشتری برخوردارند، مهم و با ارزش 

های خود متناسب با شرایط اجتماعی حاکم و ها به طور پیوسته و مداوم به بازبینی و بازنگری برنامهگردد تا دانشگاهپیشنهاد می

نیازهای دانشجویان بپردازند و زمینه ساز تالش و کوشش بیشتر دانشجویان را فراهم کنند تا دانش جو معلمان با فرسودگی تحصیلی 
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