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بر فرسودگی تحصیلی از دیدگاه دانشجویان  اثرگذاربررسی عوامل 
 و اعضای هیأت علمی

 حسینی لرگانی سیده مریم

 چکیده
کاهش  یجهدرنتو  ناامیدی در دانشجویان، پذیریتحریک، فرسودگی تحصیلی باعث ایجاد احساس درماندگی

شود؛ شناسایی عوامل اثرگذار بر فرسودگی انگیزه و افت عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانشجویان می
کاهش آن از اهمیت و ضرورت باالیی تحصیلی دانشجویان در جهت ارائه راهبردها و راهکارهایی برای 

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی مفهومی برای تبیین عوامل مؤثر بر فرسودگی تحصیلی  برخوردار است.
در بین دانشجویان نظام آموزش عالی دولتی کشور انجام شد. در این پژوهش از روش کیفی تحلیل محتوا 

د های دولتی کشور بودنشامل دانشجویان و اساتید دانشگاه در این پژوهش موردمطالعهاستفاده شد. جامعة 
 یافتهاختارسپس از دو مصاحبه گروهی نیمه گیری گلوله برفی برای مطالعه شناسایی شدند. که با روش نمونه

مصاحبة انفرادی با دانشجویان  41مصاحبة انفرادی با اساتید و  1نفر( و  40نفر( و اساتید ) 84با دانشجویان )
های حاصل اشباع دادها حاصل گردید. داده، 4931استان در سال  94شامل ، م آموزش عالی دولتی کشورنظا

بندی با استفاده از تحلیل محتوای عرفی کدگذاری و طبقه موردمطالعهاز بحث و گفتگو با دانشجویان و اساتید 
عوامل مؤثر بر فرسودگی های اصلی الگوی مفهومی که مؤلفهشدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد 

 تقلب، عوامل فرهنگی، تحصیلی دانشجویان نظام آموزش عالی دولتی کشور شامل: ناکارآمدی آموزش
مشکالت ، ضعف علمی و رفتاری اساتید، مشکالت خانوادگی، اقتصادمحور شدن آموزش، علمی

مناسبی  لعه دستاوردهایشخصیتی بودند. نتایج این مطا هایویژگیانگیزشی و  -عامل حمایتی، زیرساختی
ریزان و آموزشگران نظام آموزش عالی کشور در جهت کاهش برنامه، گذارانیاستسبرای کمک به 

 فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان به همراه دارد.

نظام آموزش عالی، فرسودگی تحصیلی، : تحلیل محتوای عرفیکلیدی هایواژه
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 مقدمه
ارآمد و موفق باشد که عملکرد تحصیلی دانشجویان را در تواند کنظام آموزشی زمانی می

(. عملکرد تحصیلی 4930، ندمیگو  منایی فرتقرار دهد ) موردتوجهمختلف  هایدوره
گذاری و قضاوت دربارة پیشرفت ارزش، گیریفرآیندی است که با سنجش و اندازه

، قاءامل حیاتی در ارتع، شود. بنابراینتحصیلی دانشجویان در یک دورة زمانی مشخص می
 ،پور و همکارانشود )قدماثربخشی و کارآیی دانشجویان نظام آموزش عالی محسوب می

بر پیشرفت و عملکرد تحصیلی  تأثیرگذارشناسایی عوامل ، (. بر این اساس4933
ی های آموزشریزی و توسعه و تکامل برنامهرویکردی مناسب در جهت برنامه، دانشجویان

آن بتوان بهترین نتایج ممکن را هم برای توسعه آموزشی موردنظر  یلةوسبهد تا کنایجاد می
 ، ملکا؛ پلتزر8040، 4، هادسون و استوارتزیام، ویلو هم برای دانشجویان رقم زد )گلدون

 (.8008، 8فاسوانا و
تعهد ، عملکرد و پیشرفت تحصیلی، فرسودگی تحصیلی باعث کاهش کیفیت زندگی

ه ادامه تحصیل و مشارکت علمی پایین در عالقه ب، دانشجویان به انجام امور آموزشی
، ن؛ نیوم8003، 9یوامیتسو، تاکاهاشی و شود )تکایحین تحصیل و بعد از تحصیل می

وجود فرسودگی تحصیلی تأثیر منفی بر یادگیری و  طورکلیبه (؛4330، 1یچلرو  نیومن
ی ها و اهداف آموزشافزایش کارآمدی در یادگیری دارد که این امر مانع دستیابی به رسالت

 (.4931، شود )صیفها و مؤسسات آموزش عالی میدانشگاه
، ؛ میکائیلی و همکاران4933، پور و همکارانبررسی مطالعات تجربی داخلی )قدم

( و مطالعات تجربی خارجی 4931، ؛ برزگر بفرویی4931، ؛ خزاعی و همکاران4934
، ؛ کالرک8048، 1کوورداله و فولنسبئی -، ادینس؛ چانگ8048، 3ماسری و همکاران-)ال

( نیز بیانگر این حقیقت است 8047، 2، چوی و چهلی، 8002، 7کوتینگ نانسی، مرداک و
ات ها و مؤسسکه در حال حاضر معضل فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه

، گونه که اشاره شدهمان، برد. در این راستاآموزش عالی در شرایط حادی به سر می
ناامیدی در ، یریپذتحریک، فرسودگی تحصیلی سبب ایجاد احساس درماندگی
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 هاآنکالسی را در  هایفعالیتشود و انگیزه تحصیلی و مشارکت در دانشجویان می
، کائیلیشود )میسبب افت عملکرد و پیشرفت تحصیلی آنان می درنهایتدهد و کاهش می

ل دانشجویانی که در طی تحصی، (. عالوه بر اثرات منفی فرسودگی در زمان تحصیل4934
 هایاز نوآوری، شوند در آینده کمتر به وظایف شغلی مسلط بودهیدچار فرسودگی م

رودمن )کنند و تمایل به ترک خدمت باالتری پس از اشتغال دارند شغلی کمتر استفاده می
 (.8048، 4و گوستاوسون

و  های حادفرسودگی تحصیلی پاسخ و واکنش منفی نسبت به استرس، درواقع
های زیاد و خارج از توانی که از افراد یل خواستهاغلب به دل، شدیدی است که در آن

، بنت، کند )مازرولیایجاد می هاآناحساس خستگی هیجانی و جسمانی در ، شودمی
منفی از لحاظ  تأثیراتکه این عارضه همیشه همراه با ، (8048، 8اگنسو  انتروبوس

تبرگ، ، اسو جسمانی برای یادگیرندگان خواهد بود )مادین شناختیروان، بهزیستی ذهنی
فرسودگی تحصیلی اشاره به احساس خستگی به ، طورکلیبه(. 8044، 9و سندل تونن

داشتن حس بدبینانه و بدون عالقه به ، خاطر تقاضاها و الزامات تحصیل )خستگی(
گان  ،عالقگی( و احساس عدم شایستگی )کارآمدی پایین( دارد )ژانگتکالیف درسی )بی

ی تحصیلی شامل سه مؤلفة خستگی (. فرسودگ8003، ؛ سالمال و همکاران8007، 1و چام
عالقگی و ناکارآمدی است. خستگی هیجانی که اشاره به احساس خالی شدن بی، هیجانی

مؤلفة استرس فردی مورد مالحظه قرار  عنوانبه، و تهی شدن از منابع هیجانی فرد دارد
 یهای منفاشاره به پاسخ عالقگیبی(. بدبینی یا 4321، گیرد )ماسالچ و جکسونمی

رغبتی به سایر افراد در محل کار دارد که مؤلفة بین فردی با بی ازحدبیشبدبینانه یا 
 (.8004، 3و لیتر شایوفیل ،دهد )ماسالچفرسودگی را نشان می
 هازجملتوانند بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان مؤثر باشند؛ عوامل زیادی می

ز عدم رضایت ا، یآموزش، شرایط محیطی، متغیرهای اثرگذار بر فرسودگی تحصیلی
کاهش  تواند باعثکیفیت زندگی دانشگاهی است که می طورکلیبهشرایط آموزشگاهی و 

انگیزش برای یادگیری و تحصیل شده و موفقیت فردی در رشتة تحصیلی را تحت شعاع 
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(. نگرانی دانشجویان در به دست آوردن شغل و 8049، و همکاران 4قرار دهد )توکاو
برانگیز و پراسترس بودن چالش از محیط آموزشی و همچنین آینده شغلی و رضایت

 ستندهعوامل مؤثر در فرسودگی تحصیلی دانشجویان  ازجملهتجربة آموزش و یادگیری 
(. تأثیر خودکارآمدی و کیفیت 8048، 9؛ اولیویرا و همکاران8048، 8)آباذاری و همکاران

( تأثیر 8047عیینی؛ لی و همکاران )( تأثیر خودت8041تجارب یادگیری؛ درو و همکاران )
ای هها و رشتهشخصیتی بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان در دانشگاه هایویژگی

 اند.کردهمختلف را تأیید 
بررسی مطالعات تجربی داخلی و خارجی در خصوص ، شودگونه که مشاهده میهمان
ن است ی بیانگر ایبر فرسودگی تحصیلی دانشجویان نظام آموزش عال تأثیرگذارعوامل 

ای که پژوهشگران داخلی و گونهکه اجماعی در خصوص این عوامل وجود ندارد؛ به
بعدی و برحسب تخصص خود به بررسی عوامل اثرگذار بر فرسودگی خارجی با نگاه تک

ور منظور پر کردن شکاف مطالعاتی مذکبه، اند. بر این اساستحصیلی دانشجویان پرداخته
نگر به دنبال واکاوی عوامل مؤثر بر فرسودگی تحصیلی نگاه کلپژوهش حاضر با 

دانشجویان از دیدگاه دو کنشگر اصلی )اساتید و دانشجویان( نظام آموزش عالی کشور 
 گیرد:زیر شکل می صورتبهپرسش اصلی پژوهش ، روازایناست. 

ه اعوامل مؤثر بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان نظام آموزش عالی کشور از دیدگ
 ؟اندکدمدانشجویان و اساتید 

 روش
به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش ، پژوهش حاضر از لحاظ پارادایم کیفی

 عنوانبهتحلیلی است که از روش تحلیل محتوا  -ها توصیفیگردآوری و تحلیل داده
شامل اعضای هیأت علمی )زن و  موردمطالعهاستفاده شده است. جامعة  پژوهشروش 

های تحصیلی شاغل به تحصیل )پسر و دختر( در انشجویان تمام مقاطع و گروهو د (مرد
در پژوهش  گیرینمونهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی کشور بودند. روش دانشگاه

پس از دو مصاحبه ، درنهایتتا اشباع داده پیش رفت.  1حاضر به روش گلوله برفی
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مصاحبة انفرادی با  1نفر( و  40می )نفر( و اعضای هیأت عل 84گروهی با دانشجویان )
مصاحبة انفرادی با دانشجویان نظام آموزش عالی کشور اشباع  41اعضای هیأت علمی و 

ها بهره گرفته شد. داده وتحلیلتجزیهبرای  4داده حاصل گردید. از تحلیل محتوای عرفی
ها و آوری و تحلیل دادهان مختلف در جمعپژوهشگربرای اعتبارپذیری از تکنیک 

اسناد و ، اهبررسی تأییدپذیری کلیة یادداشت منظوربهاستفاده شد؛  پژوهشگرخودبازبینی 
مجدداً در اختیار تیم پژوهش و ، پژوهشگرپس از تحلیل توسط  شدهضبطهای مصاحبه

ا تأیید ههای خام با نتایج حاصل از دادهان قرار گرفت تا تناسب بین دادهپژوهشگردیگر 
با ذکر  و دقتبه پژوهشگر، پذیری نتایج پژوهشبرای بررسی انتقال، یتدرنهاشود؛ و 

 پرداخته است. پژوهشجزئیات به توصیف شرایط انجام 

 هایافته
ش ها و مؤسسات آموزنتایج بحث و گفتگو با دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه

الی دولتی از پدیدة استان( نشان داد که دانشجویان نظام آموزش ع 94عالی کشور )شامل 
ان داشتند اذع موردمطالعهای که اکثر دانشجویان گونهبرند؛ بهفرسودگی تحصیلی رنج می

ند. اها و مؤسسات آموزش عالی مواجهبا پدیدة فرسودگی تحصیلی در دانشگاه ینوعبهکه 
 هیهای گروهای حاصل از برگزاری مصاحبهپس تحلیل محتوای عرفی داده، در این راستا

، استان کشور 94ها و مؤسسات آموزش عالی با دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه
عوامل مؤثر بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان در نظام آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان 

 (.4بندی شدند )جدول زیر کدگذاری و طبقه صورتبهو اساتید 

 اه دانشجویان و اساتیداز دیدگ شدهاستخراجهای . کدها و مقوله1جدول 

 کدها هامقوله
 تعداد ارجاع

 اساتید دانشجویان

ناکارآمدی 
 آموزش

 3 90 شفاف نبودن آینده شغلی و وضعیت نامناسب بازار
تناسب پایین بین بازار کار و مطالب و محتوای آموزشی در دروس 

 دانشگاهی
90 40 

 تحصیلی در دانشگاه و هایجایگاه و اعتبار علمی نامناسب برخی از رشته
 جامعه

49 3 
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 کدها هامقوله
 تعداد ارجاع

 اساتید دانشجویان
 48 49 گرایی در جامعهچیرگی فرهنگ مدرک

 تقلب علمی
های کارشناسی ارشد و های علمی )نظیر فروش پایاناخالقیوجود بی

 دکترا(
43 48 

 1 89 محتوا و امتیازآور در دانشگاهبی، تقلبی، ایتوجه به تولید دانش توده

 اقتصادمحور
 شدن آموزش

 3 3 ها و مؤسسات آموزش عالی در کشورسعه کمی و نامتوازن دانشگاهتو
 41 89 اهدانشگ دانشجو دربرجسته شدن بعد اقتصادی و مالی جذب و پذیرش 

 8 41 توجهی به کیفیت آموزش و یادگیری در دانشگاهبی
مشکالت 
 خانوادگی

 8 1 (ها از فرزندان )دانشجویانفشارها و انتظارات باالی خانواده

ضعف علمی 
و رفتاری 

 اساتید

 8 81 یداسات موردیب هاییریگو سخت حجم باالی تکالیف درسی در دانشگاه
های ها و مهارتنگرش و دیدگاه منفی استادان نسبت به توانایی

 دانشجویان
81 8 

مشکالت 
 زیرساختی

های آموزشی غلط در تمام مقاطع تحصیلی تا دانشگاه )کل نظام شیوه
 وزشی(آم

8 1 

 4 9 های آموزش و یادگیری در دانشگاهنبودن روش روزبه
 و آموزش وپرورشآموزشهای آموزشی کشور )یکپارچه نبودن نظام

 عالی(
1 8 

 7 4 فرآیند نادرست انتخاب رشته و ورود به دانشگاه در کشور
 9 9 هاهای غلط و غیرعلمی غربال و پذیرش دانشجو در دانشگاهشیوه

 -حمایتی
 انگیزشی

 4 41 در دانشگاه ینابرابر آموزشعدالت 
 8 3 عوامل انگیزشی ناکافی در دانشگاه

 هایویژگی
 شخصیتی

 40 49 عالقگی دانشجویان به درس و نمره در دانشگاهبی
 44 47 انگیزه بودن و اشتیاق تحصیلی بسیار پایین در بین دانشجویانبی

 3 4 انشجویان در دانشگاهو بنیة ضعیف د کاریاهمال
 7 9 گرایی در دانشجویانهای باالی مدرکاهداف و انگیزه

مواردی  موردمطالعهناکارآمدی آموزش: از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت علمی 
 تکراری بودن و کاربردی نبودن محتوای درسی، نظیر شفاف نبودن آینده شغلی فراگیران

کی توان به یدروس دانشگاهی قرار داشت. در این زمینه می و تناسب کم بین بازار کار و
 زیر اشاره نمود: صورتبهپاسخگویان  یهاقولنقلاز 

عوامل مهم فرسودگی تحصیلی دانشجویان را باید به سه مقطع قبل از ورود به »
التحصیل شدن )جامعه( تقسیم کرد. قبل از در محیط دانشگاهی و بعد از فارغ، دانشگاه
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بهم( ای مکمبود انگیزه برای ادامه تحصیل )آینده، به دانشگاه نبود آموزش مناسبورود 
ای آموزان برو شرایط محیطی و خانواده در کنار سیستم ضعیف سنجش توانایی دانش

توان نام برد بعد از خروج از دانشگاه نیز قبل از هر چیز نبود شغل ورود به دانشگاه را می
 «های است که دانشجویان با آن روبرو هستندترین دغدغهیکی از اصلی

 تصوربهتوان می موردمطالعهعامل فرهنگی: از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت علمی 
 زیر استناد نمود:

 –تر و برآیند چندین عامل اقتصادی من فرسودگی تحصیلی را در چارچوبی کلی»
، ستای صرفاً آموزشی نگریپدیدهیک  عنوانبهبینم و نباید به آن فرهنگی می –اجتماعی 

رود طبیعی است که گرایی پیش میهای جامعه ما به سمت مدرکارزش کهیوقت
کسب مدرک  هاآنای به درس و یادگیری ندارند و هدف اصلی دانشجویان دیگر عالقه

 «.برای افزایش جایگاه اجتماعی است
ه دانشجویان و اعضای شدن آموزش از دیدگا اقتصادمحوراقتصادمحور شدن آموزش: 

به مواردی نظیر توسعه کمی و نامتوازن و برجسته شدن بعد  موردمطالعههیأت علمی 
ها و مؤسسات آموزش عالی اقتصادی و مالی جذب و پذیرش دانشجو در دانشگاه

از  یهاقولنقلتوان به می، در این راستا، )تجاری شدن آموزش عالی( اشاره داشت
 زیر اشاره نمود:پاسخگویان با عنوان 

برجسته شدن ابعاد مالی و اقتصادی دانشگاه و پذیرش دانشجو تأثیر زیادی در »
رسودگی ف درنتیجهاند و رغبتی دانشجویانی که با تالش و پشتکار وارد دانشگاه شدهبی

در  ها فقط برای افزایش درآمددانشگاه اآلن»و « افزایش یافته است هاآنتحصیلی در بین 
 «.کنندکند و هیچ توجهی به بحث کیفیت نمیش دانشجو اقدام میجهت پذیر

مشکالت خانوادگی: در این عامل از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت علمی 
ها از دانشجویان و رکود و مواردی نظیر فشارها و انتظارات باالی خانواده موردمطالعه

ی یک قولنقلتوان به زمینه میها قرار داشت. در این مشکالت مالی و اقتصادی خانواده
 از پاسخگویان با عنوان زیر اشاره نمود:

ظاهراً علت برجسته بودن فرسودگی تحصیلی در آسیا به فشارهای مضاعفی است »
آموزان وارد است. این بدان سیاستمداران و خود والدین بر دانش، هاکه از سوی رسانه

سب نمره بلکه در کنار ک، موفقیت نیستند معنا نیست که فراگیران به دنبال کسب نمره و
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ی شوند که تبعاتی از قبیل فرسودگدچار یک نوع خستگی روحی و جسمی می، و موفقیت
دانشجوی ممتاز و خوب در چند  19خودم با ، را به دنبال دارد. همچنین و برای نمونه

رد ملکنوبت مصاحبه داشتم که با وجود رتبه عالی و سطح هوشی باال در دانشگاه ع
ودگی انگیزگی و فرسضعیفی داشتند. این افراد بعد از ورود به دانشگاه دچار یک نوع بی

ل به درس و نمره گرفتن بود تا عوام هاآنعالقگی تحصیلی شده بودند که بیشتر از بی
 «.دیگر

 موردمطالعهضعف علمی برخی از اساتید: از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت علمی 
 درسی و هایفعالیتمورد اساتید و دادن تکالیف و گیری بیظیر سختبه مواردی ن

ضعف ارتباطی اساتید همچنین بنیه علمی ، آموزشی نامناسب و سنگین به دانشجویان
 اهمیت ندادن، درک نامناسب استادان از وضعیت و شرایط دانشجویان، ضعیف استادان

توان به در این زمینه می استادان به مسائل و مشکالت دانشجویان اشاره داشت.
 نظیر موارد زیر اشاره نمود: یهاقولنقل

ای را متذکر شوم و آن خواهم نکتهدر مورد رابطه متقابل دانشجو و استاد هم می»
ما شاهد وجود رابطه سالم و همراه با احترام متقابل حقیقی بین دانشجویان و اساتید ، اینکه

از این راهکارها وجود همدلی و صمیمیت میان یکی ، و حتی خود دانشجویان نیستیم
دانشجویان و اساتید است که در مواقع الزم و زمانی که دانشجویان دچار خستگی و 

 .«باشد کنندهکمکتواند بسیار افسردگی هستند می
مشکالت زیرساختی: منظور از مشکالت زیرساختی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت 

، راهنمایی، های آموزشی غلط در مقاطع ابتداییدی نظیر شیوهموار موردمطالعهعلمی 
م استادان ناکارآمد در نظا، های آموزش و یادگیرینبودن روش روزبه، دبیرستان و دانشگاه

فرآیند نادرست انتخاب ، های آموزشی کشوریکپارچه نبودن نظام، آموزش عالی کشور
علمی غربال و پذیرش دانشجو در های غلط و غیررشته و ورود به دانشگاه و شیوه

ر یکی از پاسخگویان با عنوان زی قولنقلتوان به های کشور بود. در این زمینه میدانشگاه
 اشاره نمود:

 رچهاگ، است دارو دنبالهنباید فراموش کنیم که فرآیند آموزش یک فرآیند ممتد »
 وپرورشآموزشاز ی مرکزی آن مربوط به دانشجویان است اما این دانشجویان هسته

اند. شاید یکی از علل اصلی فرسودگی تحصیلی در عالی شده آموزشوارد حوزه 
ویل ها( تحدانشگاه) یک محصول فرسوده را به ما وپرورشآموزشها این باشد که دانشگاه



 348 ... از تحصیلی فرسودگی بر ذاراثرگ عوامل بررسی 

 

های قبل از ورود دانشجو به دانشگاه در رفع به سال ازپیشبیشدهد. به باور من توجه می
بسیار حائز اهمیت است. اینکه بتوانیم با کمک مشاوران در سطح مدارس به  این پدیده

برای نمونه در مورد انتخاب رشته درست تصمیم بگیرند خود ، ان کمک کنیمآموزدانش
 «.داشته باشد هاآنتواند کمک شایانی به بهبود وضعیت روحی و عملکردی می

ز دیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت انگیزشی ا -انگیزشی: عامل حمایتی -عامل حمایتی
عوامل انگیزشی ، به مواردی نظیر عدالت آموزشی ضعیف در دانشگاه موردمطالعهعلمی 

نبود نهادهای حمایتی مناسب در دانشگاه و برآورده نشدن انتظارات ، ناکافی در دانشگاه
نظیر  ییهاقولنقلتوان به در این زمینه می و توقعات دانشجویان در دانشگاه اشاره داشت.

 موارد زیر اشاره نمود:
ولین مسئ، اولین چیزی که بعد از شنیدن فرسودگی تحصیلی به ذهنم خطور کرد»

دانشگاه بودند. کسانی که به باور من شادابی و تصوری که ما از دانشگاه و محیط آکادمیک 
یلی گی تحصنقش مهمی در تسریع روند فرسود هاآنداشتیم را از ما گرفتند. به نظر من 

دانشجو انتظار دارم که دانشگاه برای من و جایگاهی که من در آن  عنوانبهداشتند. من 
هستم احترام قائل باشد و این تصور رایجی بود که من قبل از ورود به دانشگاه از آن 

 .«نقض شد کامالًداشتم. چیزی که بعد از ورود به آن 
خصیتی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هایی ششخصیتی: منظور از ویژگی هایویژگی

انگیزه بودن و اشتیاق پایین عالقه و بیمواردی نظیر بی موردمطالعههیأت علمی 
، منفعل و غیرفعال بودن دانشجویان در دانشگاه، دانشجویان به درس و دانشگاه

 کاری و بنیة ضعیف دانشجویان در دانشگاه است.اهمال
شود موجب می، ین فرسودگی که در من وجود داردکنم اکنم و حس میمن فکر می»

امد پی ترینمهمعدم اشتیاق  رود.که اشتیاق من به کسب علم و یادگیری از بین می
ون در، فرسودگی تحصیلی است. این عدم اشتیاق ممکن است ناشی از عوامل محیطی

 «.فردی و بین فردی باشد
هومی عوامل مؤثر بر فرسودگی الگوی مف، با توجه به نتایج ارائه شده، درنهایت

 ،تحصیلی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی کشور از دیدگاه دو کنشگر اصلی آن
 صورتبهها و مؤسسات آموزش عالی یعنی دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه

 (.4گیرد )شکل زیر شکل می
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 گیریبحث و نتیجه
اصلی )دانشجویان و اعضای هیأت  نشگردو کپژوهش حاضر با بررسی و واکاوی دیدگاه 

علمی( در نظام آموزش عالی کشور در خصوص عوامل مؤثر بر فرسودگی تحصیلی 
دانشجویان انجام شد. نتایج حاصل از بحث و گفتگو با دانشجویان و اعضای هیأت علمی 

های اصلی الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر فرسودگی در این مطالعه نشان داد که مؤلفه
، عوامل فرهنگی، صیلی دانشجویان نظام آموزش عالی کشور شامل: ناکارآمدی آموزشتح

 مشکالت، ضعف اساتید، مشکالت خانوادگی، اقتصادمحور شدن آموزش، تقلب علمی
یر شخصیتی بودند که در ادامه به تفس هایویژگیانگیزشی و  -عامل حمایتی، زیرساختی

ای مذکور بر فرسودگی تحصیلی هو بحث در خصوص چگونگی اثرگذاری مؤلفه
 شود:دانشجویان نظام آموزش عالی کشور پرداخته می

های اثرگذار بر فرسودگی تحصیلی نتایج پژوهش نشان داد که یکی از مؤلفه
ناکارآمدی آموزش بود. این یافته با نتایج مطالعات؛ ، دانشجویان نظام آموزش عالی کشور

( مبنی بر تأثیر رضایت از محیط و 8048همکاران ) ( و الیویرا و8049توکاو و همکاران )
( مبنی بر تأثیر کیفیت تجارب یادگیری بر 8049توکاو و همکاران )، شرایط آموزشی

ویان است اگر آینده شغلی دانشج پرواضحاست.  راستاهم، فرسودگی تحصیلی دانشجویان
ا عالی تناسبی بها و مؤسسات آموزش محتوا و مطالب درسی در دانشگاه، شفاف نباشد

 ناکارآمدی آموزش

فرسودگی 

 تحگیلی

 مشکال  خانوادگی تقلب علای عامل فرهنگی

 های شخگیتیویژگی زیرساختیمشکال  

 ا تگادمحور شد  آموزش

 ض ف علای و رفتاری اساتید

 انگیزشی -عامل حاایتی
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رسودگی ف درنتیجهیابد و انگیزة تحصیلی کاهش می، نیاز و بازار کار جامعه نداشته باشد
 کند.بروز می هاآنتحصیلی در بین 

 گذاری جامعه ازیکی دیگر از عوامل اثرگذار بر فرسودگی تحصیلی مربوط به ارزش
عه توکاو این یافته با نتایج مطال عامل فرهنگی معرفی شد. عنوانبهتحصیل در دانشگاه بود که 

 دارد. مطابقت، ( مبنی بر تأثیر شرایط محیطی بر فرسودگی تحصیلی8049و همکاران )
نتایج پژوهش حاکی از این بود که مشکالت خانوادگی دانشجویان نیز بر فرسودگی 

گذارد. این عامل به مواردی نظیر فشارها و انتظارات باالی تحصیلی آنان تأثیر می
ها از ای که هرچه فشارها و انتظارات خانوادهگونهها از دانشجویان اشاره دارد؛ بهخانواده

درگیر مشکالت مالی و اقتصادی  هاخانواده، باال باشد و همچنیندانشجویان )فرزندانشان( 
وکاو و یابد. در تأیید این مدعا تفرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان افزایش می، باشند

( در پژوهشی نیز تأثیر منفی کیفیت زندگی شخصی و دانشگاهی 8049ن )همکارا
 .کردنددانشجویان بر فرسودگی تحصیلی آنان را تأیید 

ضعف علمی و رفتاری برخی از اساتید در ارائه مطالب ، های پژوهشبر اساس یافته
 یو برقرار ازحدبیشدرسی و کالسی  هایفعالیتدادن تکالیف و ، و محتوای آموزشی

. های مؤثر بر فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان بودارتباط با دانشجویان نیز از مؤلفه
( مبنی بر تأثیر ارتباطات و تعامالت بین 8043این یافته با نتایج مطالعات شیری و نادری )

دانشجویان و اساتید بر ارتقای پیشرفت تحصیلی دانشجویان و کاهش فرسودگی تحصیلی 
 مطابقت دارد. ،هاآندر بین 

 أثیرگذارتهای نتایج پژوهش نشان داد که مشکالت زیرساختی نیز یکی دیگر از مؤلفه
 ،های آموزشی غلط در مقاطع ابتداییبر فرسودگی تحصیلی است. مواردی نظیر شیوه

 وهای آموزش و یادگیری در دانشگاه نبودن روش روزبه، دبیرستان و دانشگاه، راهنمایی
. این یافته با نتایج مطالعات؛ توکاو و استهای آموزشی کشور نظام نبودن یکپارچه

 .استسو ( هم8048و الیویرا و همکاران )( 8049همکاران )
شخصیتی دانشجویان نیز از  هایویژگینتایج پژوهش نشان داد که ، درنهایت

طالعات م بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان بودند. این یافته با نتایج تأثیرگذارهای مؤلفه
( و دورو و 8049چرخابی و همکاران )، (4931صیف )، (4939فرد و همکاران )شریفی

( مبنی بر تأثیر خودکارآمدی تأثیر دارد. پرواضح است اگر دانشجویان 8049همکاران )
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دارای ، ینعالقه باشند و همچنپایینی داشته باشند و نسبت به تحصیل بی نفساعتمادبه
 یابد.افزایش می هاآنفرسودگی تحصیلی در بین ، باشند ییگرامدرک هایاهداف و انگیزه

 منابع
(. مدل علی تأثیر انگیزش تحصیلی بر 4931ح. )، همتی م. و، ک.؛ دربیدی، برزگر بفرویی

مطالعات آموزش و کاری دانشجویان. ای اهمالفرسودگی تحصیلی با نقش واسطه
 .439-487 ،(8) 7، یادگیری

نشجویان. ادر دزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی انگیرابطه (. 4930گندمی، ز. )و  ر.م. فر، تمنایی 
 .43-43(، 4)1آموزش، راهبردهای 

(. فرسودگی تحصیلی و ارتباط 4931م. )، پورم. و یعقوبی، م.؛ جابری درمیان، لیط.؛ توک، خزاعی
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