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مقدمه
فرسودگی ،یک سندرم خستگی هیجانی،
فردیتزدایی و کمال شخصی کاهش یافته است که در
میان حرفههاي خدماتی روي میدهد که خدمات
انسانی در آنها انجام میگیرد (فرث ،میکنتی ،مکاون و
بریتون1391 ،؛ گولمبیوسکی ،سان ،لین و بودریو،
1331؛ جکسون ،شواب و شولر1391 ،؛ الهوز و ماسون،
1393؛ شواب و ایوانیکی .)1393 ،از سوي دیگر،
فرسودگی یک حالت منفی خستگی فیزیکی ،هیجانیو
ذهنی میباشد که با حس عمیق شکست از کار همراه
شده است .ماسالخ و همکاران ( )1331 ،1391فهرست
فرسودگی ماسالخ را براي ارزیابی این سه جنبهي
فرسودگی به وجود آوردند که در حال فراگیر شدن
است و دارایی هاي روانسنجی را نشان میدهد (ماسالخ
و جکسون .)1394 ،براي هر یک از این خرده
مقیاسها ،نمرات جداگانهاي براي فراوانی و شدت
احساسات فراهم شده است .این دو بُعد هنگامی که با
موضوعات مرتبط با آموزش به کار برده میشوند ،به
میزان زیادي با همدیگر همبستگی دارند (ایوانیکی و
شواب .)1391 ،به عبارت دیگر ،فرسودگی حالتی از
خستگی ذهنی و هیجانی است که حاصل سندرم
استرس مزمن مانند گرانباري نقش ،فشار و محدودیت
زمانی و فقدان منابع الزم براي انجام دادن وظایف و
تکالیف محوله است (دمروتی و همکاران3111 ،؛ لی و
آشفورث1331 ،؛ الکاویدس و همکاران3119 ،؛ ماسالخ
و همکاران3111 ،؛ توپینن تانر و همکاران.)3111 ،
فرسودگی توجه قابل مالحظهاي را در پیشینهي
مدیریتی و کاري به خود اختصاص داده است .پدیدهي
فرسودگی شامل دو واکنش است که هم با مشاغلی که
به خدمات انسانی مربوط میشوند (ماسالخ1393 ،؛
ماسالخ و جکسون )1394 ،1391 ،و هم با بخشهاي
شرکت (فورد ،مورفی و ادواردز )1399 ،مرتبط هستند:
الف) فرسوگی هیجانی ،حالتی از انرژي تحلیل رفته
میباشد که پاسخی به الزامات روانشناختی و جسمانی
مفرط در نظر گرفته شده است؛ ب) احساس کمال
شخصی پایین .فهم عواملی که بر فرسودگی افراد تأثیر
میگذارند به یک حیطهي روانشناختی و پژوهشی

بررسی رابطه ابعاد تجارت یادگیري و احساس خودکارآمدي...
جامع در دهههاي اخیر تبدیل شده است .به عنوان
مثال ،سازمانها و پژوهشگران به این نتیجه رسیدهاند
که کارکنان دچار فرسودگی ،افزایش ترک شغل و
غیبت ،کاهش بهره وري ،و کاهش مالحظهي فردي را
گزارش دادند (کوردس و دافرتی .)1339،هر چند
مطالب زیادي در رابطه با فرسودگی در سازمانهاي
کاري وجود دارد ،اما بررسی این پدیده در میان
دانشآموزان و دانشجویان شایان توجه است .فرسودگی
تحصیلی در میان دانشجویان دانشکده یا کالج ،احساس
خستگی به خاطر تقاضاها و الزامات تحصیل (خستگی)،
داشتن یک حس بدبینانه و بدون عالقه به تکالیف
درسی فرد (بیعالقگی) ،و احساس عدم شایستگی به
عنوان یک دانشجو (کارآمدي پایین) اشاره دارد
(شائوفلی و همکاران3113a ،؛ به نقل از ژانگ و
همکاران .)3111 ،در واقع دانشجویان دانشگاه ممکن
است پدیدهي فرسودگی را به این دلیل تجربه کنند که
شرایط یادگیري براي آنان ،سطوح باالیی از تالش را
میطلبد و مکانیسمهاي حمایتی که راهکارهاي کنار
آمدن مؤثر با مشکالت را تسهیل میکند ،مهیا
نمیسازند .پژوهشهاي پیشین نشان دادهاند که
دانشجویان داراي سطح متوسط رو به باالي فرسودگی
هستند (پاینز ،ارونسون و کافري .)1391 ،مییر و
اشمک ( )1391در پژوهش خود این مطلب را خاطر
نشان ساختهاند که دانشجویان دچار فرسودگی از
کالسهاي روزمره دچار ماللت میشوند .از نقطه نظر
تحقیقات قبلی ،سندروم فرسودگی دانشجویان همانند
کارکنانی است که کارشان کمکرسانی به افراد
میباشد .فرسودگی دانشجویان میتواند منجر به غیبت
بیشتر ،انگیزهيکمتر براي انجام کارهاي مورد نیاز دوره،
و درصد باالتر ترک تحصیل در دانشگاه و مانند آن شود
(رامیست .)1391 ،پژوهش دربارهي فرسودگی تحصیلی
دانشجویان در دانشگاه به دالیل زیر میتواند به عنوان
یکی از حیطههاي آیندهدار تحقیق در بخش آموزش
عالی پدیدار گردد )1 :فرسودگی تحصیلی دانشجویان
ممکن است یک عامل کلیدي در فهم دامنهي
گستردهاي از رفتارهاي دانشجویان در طول سالهاي
تحصیلی آنها باشد (به عنوان مثال ،انتخاب واحد و
عملکرد تحصیلی) )3 .فرسودگی تحصیلی همچنین
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حیاتی و همکاران
میتواند بر روابط آتی دانشجویان با دانشگاه و کالج خود
تأثیرگذار باشد (به عنوان مثال ،تعهد به دانشکده و
مشارکتهاي بالقوه به عنوان افراد فارغالتحصیل).
 )9پدیدهي فرسودگی دانشجویان میتواند بر قدرت
جذب کلّی دانشگاه در رابطه با ثبتنام حال و آیندهي
دانشجویان جدید به واسطه پیامدهاي بالقوه مؤثر باشد.
بنابراین ،فرسودگی تحصیلی یک جنبهي مهم اثربخشی
دانشگاهی است که حتی میتواند داراي تلویحات
متمایز مربوط به خطمشی براي سازمان آموزش عالی
باشد (نیومن ،فینالی-نیومن و ریچل.)3111 ،
رویکردهاي سنتی به رشددانشآموزان و دانشجویان
به این سمت و سو متمایل بودهاند که دانشجو را به
عنوان یک جعبهي سیاه تلقی کنند .در یک سوي این
جعبه ،رویدادهاي مختلف دانشگاهی مانند ترمها،
دورهها و نیازمنديها وجود دارد .درحالی که در سوي
دیگر ،بازدههاي متنوع آموزشی مانند پیشرفت تحصیلی
به چشم میخورد .آستین ،سه رویکرد تربیتی و
آموزشی را براي هدایت و راهنمایی دانشجویان و
فراگیران دانشگاه مطرح کرده است .رویکرد اول به
محتواي مطالب اشاره دارد .فرض اساسی در این مدل
این است که یادگیري و رشد فراگیران به محتواي
صحیح مطالب آموزشی اشاره دارد .عناصر کلیدي این
مدل عبارتاند از:
 )1کیفیت راهنمایی تحصیلی دانشجویان براي
دستیابی به محتوا و مطالب آموزشی مناسب
)3کیفیت آموزشهاي ارائه شده به وسیلهي اساتید
دانشگاه
 )9میزان ارزشمندي برنامههاي تحصیلی یا دروس در
نظر گرفته شده براي دانشجویان
دومین چارچوب مفهومی براي رشد فراگیران ،به
منابع موجود در دانشکدهها مرتبط است (کامرون،
 .)1391طبعاً اگر براي اجراي برنامههاي آموزشی منابع
کافی وجود داشته باشد ،رشد و تکامل دانشجویان
فراهم میشود .از جمله منابع معمول و مورد نیاز
دانشجویان در دانشگاهها میتوان کیفیت و کمیت
کتابها و مقاالت ،خدمات پژوهش و تحقیق از طریق

کامپیوتر و تعداد دانشجویان در کالس را نام برد.
رویکرد سوم به میزان انعطافپذیري برنامههاي آموزشی
متناسب با نیازهاي دانشجویان ،متمرکز است.
رویکرد انعطافپذیري برنامههاي آموزشی با یافتههاي
پژوهشی بسیاري از روانشناسان یادگیري و رشد،
منطبق است (چیکرینگ .)1391 ،این روش بر
یادگیري خود جهتدهی و انتخابی ،آموزش مبتنی بر
قدرت یادگیري و مطالعهي مستقل تأکید دارد.
سرمایهگذاري و توجه دانشکدهها به محتوا ،منابع و
انعطافپذیري در یادگیري میتواند باعث رشد و
یادگیري بیشتر دانشجویان شود (نعامی.)3111 ،
در طول یک دههي گذشته یا پیش از آن،
پژوهشگران ،نظریهي خودکارآمدي را براي تبیین
پدیدهي فرسودگی مورد استفاده قرار دادهاند (شائوفلی
و همکاران .)1339 ،بندورا ( )1311خودکارآمدي را به
عنوان قضاوت افراد دربارهي تواناییهایشان در
سازماندهی و اِعمال دورههاي عمل مورد نیاز براي
حصول انواع طراحی شدهي عملکرد ،تعریف کرده است.
این بدان معناست که خودکارآمدي یک پیشبین قوي
عملکرد وظیفهاي متعاقب است؛ و تعاریف این سازه در
نهایت اشاره دارد به آنچه که یک شخص با توجه به
یک وظیفهي خاص ،از تواناییهاي خود ادراک میکند.
بنا به تعریفی دیگر ،خودکارآمدي به این باور فرد که
میتواند کاري را با موفقیت انجام دهد ،اشاره دارد
(وولفلک3114،؛ به نقل از سیف .)3111 ،بر طبق
بندورا ( ،)1311انتظارات کارآمدي در انتخاب فعالیتها
نقش تعیینکننده داشتند .بهعالوه ،وي چهار دسته از
تجربیاتی که منجر به تعیین باورهاي کارآمدي میشوند
را تشخیص داد )1 :تجربه تسلط  ،که شامل الگوي فرد
از موفقیت و شکست در تکلیف یا فعالیتی خاص است؛
 )3یادگیري جانشینی ،یا مشاهدهي حصول عملکرد
دیگران؛  )9متقاعدسازي اجتماعی ،شامل تشویق یا
عدم تشویقی که فرد در هنگامی که درگیر فعالیتی
خاص است ،دریافت میکند؛  )4حاالت و واکنشهاي
فیزیولوژیکی ،شامل احساسات فیزیکی و هیجانی
مطلوب یا نامطلوب .برخی از پژوهشگران پیشین با

1

2

black box

mastery experience
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توصیف رابطهي بین فرسودگی و حاالت فیزیولوژیکی،
رابطهي بین خودکارآمدي و فرسودگی را به اثبات
رساندهاند (چرنیس1339 ،1333 ،؛ هالستن1339 ،؛
هابفول و فریدي .)1339 ،آنها بیان داشتند که افرادي
که هیچ حسّ تسلطی (یعنی خود کارآمدي) ندارند به
سادگی دچار فرسودگی میشوند و معموالً فاقد توان
سازگاري هستند .تحقیقاتی که در رابطه با فرسودگی
شغلی معلمان صورت گرفتهاند ،خودکارآمدي
ادراکشدهي معلم 9را به عنوان یکی از متغیرهاي
پیشبینی کنندهي فرسودگی شغلی به کار بردهاند.
همچنین ساالنووا ،پیر و شائوفلی ( )1331در رابطه با
خودکارآمدي و فرسودگی در بین کارکنان تکنولوژي
اطالعات کار کردهاند.
این مطالعه ،مفهومی جدید یعنی کیفیت تجارب
یادگیري را معرفی میکند که رویکردهاي مختلف را در
یک چارچوب با هم تلفیق میکند .کیفیت تجارب
یادگیري به عنوان ادراک دانشجو از دروندادهاي
مستقیم و غیرمستقیم تلقی میشود که از دانشکدهي
خود دریافت میدارند .منظور از درونداد مستقیم،
سرمایهگذاريهاي دانشکده در برنامهي آموزشی بر
حسب محتوا ،منابع و انعطافپذیري است؛ درحالیکه
دروندادهاي غیرمستقیم شامل فرآیندهایی است که به
واسطهي آنها دانشکدهها تالش میکنند تا یادگیري را
افزایش دهند؛ به عنوان مثال ،تماس دانشجو-دانشکده
و درگیري درونی در برنامههاي تحصیلی (نعامی،
 .)3111مفروضهي نظري اصلی این مطالعه این است
که فرسودگی تحصیلی دانشجویان ممکن است ناشی از
شرایط یادگیري باشد که تالش سطح باالیی را میطلبد
و مکانیسمهاي حمایتی ،یعنی مؤلفههاي کیفیت
تجارب یادگیري که فرآیند کنار آمدن را تسهیل
میکنند ،فراهم نمیآورد؛ و یا اینکه ناشی از عدم
احساس خودکارآمدي آنان .مطالعهي حاضر در صدد
تعیین رابطهي دو پیشبین مهم فرسودگی تحصیلی
دانشجویان است که با کنترل اثربخش و برنامهریزي
مؤثر در راستاي تنظیم وضعیت این متغیرهاي پیش
بین ،امید است که شرایط تحصیلی دانشجویان بهبود

percieved teacher self-efficacy

بررسی رابطه ابعاد تجارت یادگیري و احساس خودکارآمدي...
یابد .بنابراین اهداف مطالعهي حاضر به قرار زیر
میباشد:
 -1تعیین رابطهي احساس خودکارآمدي با فرسودگی
تحصیلی دانشجویان
 -3تعیین رابطهي کیفیت تجارب یادگیري با فرسودگی
تحصیلی دانشجویان
 -9تعیین رابطهي ابعاد کیفیت تجارب یادگیري با
فرسودگی تحصیلی دانشجویان
جامعهی آماری ،نمونه و روش
جامعهيآماري،کلیهيدانشجویانمقطعکارشناسیارشد
ترم دوم به باالي دانشگاه عالمه طباطبایی تهران در
سال تحصیلی  93-31بود .براي نمونهگیري ،از روش
تصادفی ساده براي انتخاب دانشکدهها و سپس از روش
نمونهگیري طبقهاي نسبی ،براي انتخاب نمونهي
پژوهشی شامل  911نفر دختر و پسر ،در دانشکدههاي
منتخب ،به تـرتیب به نسبت  11بـه 41درصد ،انتخـاب
شدند که بـا ریـزشنمونه این تعداد به  399نفر کاهش
یافت.
ابزار پژوهش
پرسشنامهی كیفیت تجارب یادگیری
این پرسشنامهي را که نیومن ( )1331ساخته است
و نعامی ( )3111آن را براي نمونههاي ایرانی
هنجاریابی کرده است ،چهار حیطه مختلف کیفیت
تجارب یادگیري را تحت پوشش قرار میدهد .این چهار
حیطه شامل )1 :منابع ،از جمله کیفیت کتابخانه و
امکانات مربوط به سایت کامپیوتري )3 ،محتوا ،از جمله
کیفیت راهنمایی تحصیلی و درسی و میزان ارزشمندي
موضوعات درسی ارائه شده )9 ،انعطافپذیري یادگیري،
شامل وجود فرصت یادگیري مستقل ،قدرت انتخاب
دروس مختلف و وجود بحث و مذاکره الزم در کالس و
در نهایت )4 ،کیفیت روابط رسمی و غیررسمی اساتید
و دانشجویان است .نیومن ( )1339براي تعیین اعتبار
ابعاد پرسشنامه ،رابطهي آنها را با دلبستگی به
تحصیل ،خشنودي از تجارب دانشگاهی و نیز عملکرد
تحصیلی دانشجویان محاسبه کرده است .نتایج نشان
دادند که در طیف  1/91تا  1/11بین ابعاد پرسشنامه
کیفیت یادگیري و متغیرهاي ذکر شده ،روابط
معناداري وجود داشت .در پژوهش نعامی (،)3111
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حیاتی و همکاران
ضرایب همسانی درونی حیطههاي چهارگانه با روش
آلفاي کرونباخ به ترتیب  1/91 ،1/13 ،1/91و 1/93
محاسبه شده است.
پرسشنامهی خودكارآمدی عمومی
این پرسشنامه توسط شرر و همکاران در سال
 1393ساخته شد و داراي  39ماده است که  11مادهي
آن مربوط به خودکارآمدي عمومی و  1مادهي دیگر
مربوط به تجارب خودکارآمدي در موقعیتهاي
اجتماعی است (نجفی و فوالدچنگ .)3119 ،در
پژوهش حاضر از مقیاس  11مادهاي استفاده شد.
پرسشنامهي خودکارآمدي عقاید فردي ،توانایی فرد
براي غلبه بر موقعیتهاي مختلف را اندازهگیري
میکند .این پرسشنامه بر پایهي مقیاس پنج رتبهاي
لیکرت تنظیم شده است ،بدین صورت که به پاسخ
کامالً مخالف نمره  ،1و به پاسخ کامالً موافق نمره 1
تعلقمیگیرد.
نمراتباال ،نشاندهنده احساس خودکارآمدي باال در
فرد است .در نمره گذاري این پرسشنامه ،سؤالهاي ، 9
 19 ، 3 ، 9و  11در جهت موافق و مابقی سؤالها به
صورت وارونه نمرهگذاري میشوند .شرر و همکارانش
( )1393آلفاي کرونباخ این پرسشنامه را  1/91بدست
آوردند.
راتی (1911؛ به نقل از نجفی و فوالدچنگ)3119 ،
براي به دست آوردن روایی سازهي آزمون همبستگی،
آن را با مقیاس عزت نفس برابر  1/11گزارش داده
است .وي پایایی آزمون خودکارآمدي را در دانشآموزان
سال سوم دبیرستان با روش اسپیرمن -براون با طول
برابر  1/11و با طول نابرابر  1/11و از روش دونیمه
کردن گاتمن نیز  1/11به دست آورده است .وي براي
اطمینان از پایایی ،آلفاي کرونباخ را در نمونه برابر با
 1/91به دست آورد.
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پرسشنامهی فرسودگی تحصیلی
این پرسشنامه توسط برسو و همکاران ()1331
ارائهشده است .این پرسشنامه سه حیطهي فرسودگی
تحصیلی یعنی خستگی تحصیلی ،بیعالقگی تحصیلی،
و ناکارآمدي تحصیلی را میسنجد .پرسشنامهي مذکور
 11ماده دارد که با روش درجهبندي لیکرت  1درجهاي
کامالًمخالف تاکامالً موافق توسط آزمودنیها درجهبندي
شده است .خستگی تحصیلی پنج ماده ،بیعالقگی
تحصیلی چهار ماده و ناکارآمدي تحصیلی شش ماده
دارد .پایایی پرسشنامه را سازندگان آن به ترتیب ،1/11
 ،1/93و  1/11براي سه حیطهي فرسودگی تحصیلی
محاسبه کردهاند .نعامی ( )3111ضرایب اعتبار این
پرسشنامه را از طریق همبسته کردن آن با پرسشنامهي
فشارزاهاي دانشجویی (پوالدي ري شهري )1914 ،به
دست آورده است که به ترتیب برابر 1/41 ،1/43 ،1/99
محاسبه شده که در سطح  P<1/111معنادار است.
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بررسی رابطه ابعاد تجارت یادگیري و احساس خودکارآمدي...
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یافتههای پژوهش
یافتههاي توصیفی مربوط به میانگین ،انحراف معیار ،کمترین و بیشترین نمرههاي افراد نمونه روي متغیرهاي
مطالعه در جدول  1نشان داده شدهاند.
جدول :1میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمره مربوط به متغیرهاي پژوهش
شاخصها
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره حداکثر نمره

منابع

1/14

1/19

3

3

محتوا

11/13

9/11

4

31

انعطافپذیري

1/31

1/93

3

11

روابط استاد-دانشجو

11/11

9/13

4

31

کیفیت تجارب یادگیري

91/19

1/31

13

19

کارآمدي تحصیلی

14/11

9/13

1

31

فرسودگی تحصیلی

91/39

3/93

11

11

جدول  :2یافته هاي مربوط به همبستگی بین احساس خودکارآمدي و کیفیت تجارب یادگیري به همراه ابعادش با
فرسودگی تحصیلی را نشان میدهد.
جدول  :2همبستگی ساده بین احساس خودکارآمدي و کیفیت تجارب یادگیري و ابعادش با فرسودگی تحصیلی
شاخصها
متغیر مستقل

همبستگی سطح معناداري

منابع

-1/11

1/119

محتوا

-1/31

1/1111

انعطافپذیري

-1/39

1/1111

روابط استاد-دانشجو

-1/14

1/114

کیفیت تجارب یادگیري

-1/39

1/1111

خودکارآمدي

-1/91

1/1111

*متغیر مالک :فرسودگی تحصیلی
بر طبق آنچه در جدول  3نشان داده شده است ،همبستگی ساده بین متغیرهاي پژوهش در سطح  P<1/11معنادار
است .بنابراین ،سه فرضیهي پژوهش حاضر مورد تأیید واقع میشوند.
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حیاتی و همکاران
بحث و نتیجهگیری
هدف از این مطالعه ،بررسی روابط بین احساس
خودکارآمدي و کیفیت تجارب یادگیري با فرسودگی
تحصیلی دانشجویان بود .علت انتخاب دانشجویان
کارشناسیارشد ،این است که آنها بیشتر درگیر
فعالیتها و تجارب یادگیري هستند و علت انتخاب
دانشجویان ترم  3به باال این است که عمالً از ترم دوم
دانشجویان کارشناسیارشد ،فعالیتهاي اصلی خود
نظیر مقالهنویسی ،انتخاب موضوع براي پایاننامه و
روابط با اساتید را آغاز میکنند .یافتههاي این پژوهش
نشان داد که تمامی روابط در سطح مطلوبی ،معنادار
هستند .در توصیف رابطهي بین فرسودگی و حاالت
جسمانی و فیزیولوژیکی ،برخی از پژوهشگران قبلی
رابطهي بین خودکارآمدي و فرسودگی را تأیید کردهاند
(چرنیس1333،1339 ،؛ هالستن1339 ،؛ هابفال و
فریدي .)1339 ،آنها نشان دادهاند که افرادي که حس
مهارت (مثالً خودکارآمدي) را ندارند ،معموالً ظرفیت
سازگاري را از دست میدهند .این یافته با پژوهشهاي
پیشین همسان است .بندورا ( )1311براي تبیین
مفهوم خودکارآمدي ،نظریهي شناختی-اجتماعی خود
را به کار بست .وي دریافت که خودکارآمدي با تغییرات
رفتاري همبستگی مثبتی دارد .باورهاي کارآمدي توجه
فزایندهاي را در پژوهشهاي آموزشی ،عمدتاً در مطالعه
بر روي انگیزش تحصیلی و خودتنظیمی به خود
اختصاص دادهاند (پینتریچ و شانک .)1331 ،بنابراین
افراد داراي خودکارآمدي سطح باال ،به زودي دست از
تالش نمیکشند و در صورت مواجهه با مشکالت
تحصیلی به دنبال راه حلهاي مفید و مناسب براي
آنها میگردند .همچنین این افراد با برنامهریزي درست
و بهجا ،استرس کمتري را تجربه کرده و همانطور که
میدانیم استرس پایدار از عوامل اصلی بروز فرسودگی
است.کمبود منابع الزم براي انجام دادن وظایف
تحصیلی میتواند زمینه را براي فرسودگی تحصیلی
فراهم آورد؛ به این معنا که دانشجو تحتتأثیر
خواستهها و الزامات مربوط به تحصیل است .یک
دانشجوي دورهي کارشناسیارشد باید تکالیف و وظایف
متعددي را انجام دهد ،که انجام دادن آنها مستلزم
داشتن امکانات و منابع کافی است .چنانچه تکالیف
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تحصیلی زیاد باشند و فرد منابع الزم را در اختیار
نداشته باشد در معرض استرس قرار میگیرد و توانایی
و انگیزش او براي انجام تکالیف درسی کاهش مییابد
(نعامی .)3111 ،در این پژوهش ،الزامات به عنوان
الزامات تحصیلی است؛ یعنی مجموعه تکالیف و وظایفی
که دانشجویان در دورهي تحصیلی به انجام دادن آنها
مکلف هستند .بر اساس این مدلها ،زمانی فرد در
معرض فرسودگی تحصیلی قرار میگیرد که قادر به
کنترل و مدیریت این الزامات تحصیلی نباشد .یکی از
روشهاي مهم کنترل و مدیریت این الزامات ،داشتن
منابع الزم است .در دانشگاهها از جمله منابع مهمی که
دانشجویان براي انجام دادن وظایف تحصیلی باید
داشته باشند ،کتابخانه و سایتهاي کامپیوتري است.
این دو عامل اگر به شکل مناسب و در حد کافی در
دسترس نباشند ،دانشجویان را با استرس بیشتري
مواجه میکنند .این استرسهاي مستمر میتواند زمینه
را براي بروز فرسودگی تحصیلی فراهم کند .محتواي
یادگیري به ارزشمندي و مفید بودن مطالب آموزشی
اشاره دارد .بدیهی است در صورت تکراري بودن مطالب
ارائه شده و نبود امکان کاربرد آنها در عالم واقع و
اینکه فرد احساس کند که انتقال مطالب و استفاده از
آنها وجود ندارد ،نسبت به مطالب درسی بیعالقه و
درس براي او خستهکننده میشود.در نتیجه به کوشش
و تالش در این موضوعات تمایلی ندارد و براي
فرسودگی تحصیلی زمینه را فراهم میکند .بر همین
اساس برانسفورد و همکاران ( )1391اصطالح دانش
بیخاصیت را مطرح کردهاند .دانش بیخاصیت دانشی
است که فقط در موقعیتهاي محدود به کار گرفته
میشود .در حالی که تدریس ثمربخش مستلزم آن
است که بدانیم چگونه اطالعات را براي فراگیران
دستیافتنی کنیم تا بتوانند آنها را به سایر اطالعات
ربط دهند ،به آنها فکر کنند و آنها را در خارج از
کالس به کار ببند (ویلینگهامود .)3119 ،گسترش و
انتخاب فرصتهاي یادگیري از جمله مسایل
تعیینکننده در تأثیرگذاري فرآیند آموزش و یادگیري
است (ابراهیمی قوامآبادي .)3111 ،این موضوع بر
چگونگی اقدامات معلم ،کنش متقابل معلم با
یادگیرندگان ،یادگیرندگان با یکدیگر و با سایر عناصر
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آموزشی تأثیرگذار است .برخوردار ساختن عناصر
انعطافپذیر در چارچوب برنامههاي درسی ،مدیریت
اثربخش منابع آموزشی و  ...همگی از عوامل
تسهیلکننده در کاربرد فعالیتهاي آموزشی است.
گسترش فرصتهاي یادگیري ،هم به لحاظ ساختاري
در تدوین محتواي کتابهاي درسی و هم به لحاظ
امکانات اجرایی باید به نحوي طراحی شود که زمینهي
کاربرد آن در عرصههاي مختلف آموزشی امکانپذیر
گردد (ابراهیمی قوامآبادي .)3111 ،وضعیت یادگیري
انعطافپذیر میتواند در کاهش فرسودگی تحصیلی مؤثر
واقع شود .امروزه در بحث آموزش این اعتقاد وجود دارد
که روشهاي آموزش غیرمستقیم زمانی چندان مؤثر
نیست ،که هدف تغییر ادراکی عمیق ،آموزش کاوش و
اکتشاف باشد (گانتر و همکاران3119 ،؛ به نقل از
نعامی .)3111 ،بنابراین امروزه بیشتر بر نظریهي
سازهنگر در آموزش تأکید شده است .اساس نظریهي
سازهنگر این است که اگر یادگیرندگان بخواهند
اطالعات پیچیده را متعلق به خود کنند ،باید شخصاً به
آن پی ببرند (آندرسون و همکاران3111 ،؛ واکسمن و
همکاران3111 ،؛ به نقل از نعامی .)3111 ،نظریهي
سازهنگر یادگیرندگان را به صورتی در نظر میگیرد که
همواره اطالعات جدیدي را با قواعد قدیمی مقایسه
میکنند و بعد د ر صورت مفید نبودن این قواعد ،آنها
را اصالح میکنند .راهبردهاي سازهنگر به خاطر تأکید
بر فراگیران به عنوان یادگیرندگان فعال ،معموالً آموزش
فراگیر محور یا یادگیرنده محور نامیده میشود.
دانشجویان در دورهي تحصیل خود با اساتید ارتباط
تنگاتنگی دارند و کیفیت این ارتباط میتواند تأثیر
عمیقی بر احساسات و نگرش دانشجویان بر جاي
بگذارد .بر اساس تحقیقات و پژوهشهاي انجام شده
(فریسر1334 ،؛ کوتون )1331 ،دو دسته از رفتارهاي
اساتید میتواند در این خصوص نقشی مهم داشته باشد.
دسته اول ،رفتارهاي سازمانده هستند .تعیین برنامههاي
درسی منظم و معین ،هدفگذاري و تعیین وظایف و
تکالیف یکی از زمینههاي مهمی است که میتواند در
موفقیت تحصیلی دانشجویان نقشی مهم داشته باشد .از
آنجا که در سطح کارشناسیارشد ،دانشجویان درگیري
بیشتري با مطالب درسی دارند و براي انجام دادن

بررسی رابطه ابعاد تجارت یادگیري و احساس خودکارآمدي...
کارهایی مانند ارائهي کنفرانس ،تهیهي مقاله ،ترجمه ،و
تنظیم پایاننامه و مواردي از این قبیل به ارتباط
بیشتري با اساتید خود نیاز دارند ،بنابراین ،در دسترس
بودن اساتید و راهنمایی کافی و کمک آنها به
دانشجویان به منظور انجام دادن وظایف محوله باعث
میشود که بسیاري از استرسهاي موجود مانند
مشخص نبودن تکالیف درسی و انتظارات مربی و
روشهاي کار از بین بروند .مسألهي دیگر به رفتارهاي
حمایتی اساتید دانشگاه بر میگردد .ارتباطی که در آن
اساتید نسبت به احساسات و خودپنداره فراگیران خود
حساس باشند ،بیان انتقادات به شکل محرمانه و سازنده
و تقدیر از فراگیران ،همدلی نسبت به مشکالت آنها،
رفتارهاي حمایتی و دوستانه که محیط آموزش را لذت
بخش کند ،میتواند در کاهش فرسودگی تحصیلی
نقش مؤثري داشته باشد (نعامی .)3111 ،با توجه به
یافتههاي پژوهش حاضر ،معلمان و اساتید باید توجه
داشته باشند که به منظور پیشگیري یا مهار فرسودگی
تحصیلی ،با فراهم آوردن شرایط الزم ،سطح
خودکارآمدي دانشآموزان و دانشجویان خود را باال
ببرند .براي این منظور میتوان تکالیفی را به آنها
محول کرد که با موفقیت شخصی همراه باشد؛ یا با
نمایش عملکرد موفقیتآمیز الگوهاي مناسب و مشابه
با خودشان ،حس خودکارآمدي آنها را افزایش داد؛
همچنین ترغیب کالمی از دیگر راهکارهاي افزایش
خودکارآمدي افراد است .همچنین ،برنامهریزي درسی
دانشگاهها باید به گونهاي باشد که محتواي مطالب
درسی و واحدهاي اجباري و اختیاري در رشتههاي
مختلف به گونهاي تدارک دیده شود که باعث جلب
توجه دانشجویان شده و از اهمیت کافی براي تدریس و
کاربرد در زندگی روزمره برخوردار باشد .ضمناً ،استادان
باید تا جاي ممکن در برنامههاي کالسی خود
انعطافپذیر باشند و از اعمال برنامههاي خشک و
غیرقابل تغییر اجتناب کنند .هرچه نحوهي ارتباط
کارمندان و اساتید و معلمان با دانشجویان و
دانشآموزان ،بهتر ،صمیمیتر و صریحتر باشد ،این
امکان که دانشجویان دچار فرسودگی تحصیلی شوند،
کمتر است.بنابراین باید این روابطمستحکمتر نزدیکتر
و در راستاي ارتقاي سطح علمی دانشجویان باشد.
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Investigating the relationships between quality of learning experience’s components and
self-efficacy on academic burnout among students of Allamme Tabatabaei
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Abstract:
The aim of this study was to investigate the relationship between self-efficacy,
quality of learning experience and its components with academic burnout.
Components of quality of learning experience include flexibility of course,
resource, context and flexibility of the relationship between student and professor.
The sample was chosen by stratified random sampling method and it involved the
number of 233 students of Allamme Tabatabaei University of Tehran. Data
collecting was done by Newmann’s quality of learning experience questionnaire
(1990), general self-efficacy questionnaire of Sherer et al. (1982) and academic
burnout questionnaire of Breso et al. (1997). Data analysis was performed by
SPSS-16. The results showed that all the relationships were significant.
Implications of the results are debated in this study.
Key words: self-efficacy, quality of learning experience, academic burnout.
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