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چکیده
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی فرسودگی تحصیلی براساس کیفیت زندگی دانشگاهی و امید به اشتغال
در دانشجویان انجام گرفت .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعهی آماری پژوهش را تمام
دانشجویان تحصیالت تکمیلی ساکن در خوابگاههای دانشگاه محقق اردبیلی در سالتحصیلی 4934- 39
تشکیل می دادند که از میان آنها با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس 242 ،نفر بهعنوان نمونه انتخاب
شدند .برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه ی کیفیت زندگی دانشگاهی سیرجی و همکاران ،پرسشنامهی
امید به اشتغال قریشی راد و پرسشنامهی فر سودگی تحصیلی برسو و همکاران استفاده شد .دادههای به دست
آمده با آزمونهای آماری ضریب هم بستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها نشان داد که بین کیفیت زندگی دانشگاهی و امید به اشتغال با فر سودگی تحصیلی دانشجویان
رابطهی منفی و معنا داری وجود دارد .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که کیفیت زندگی
دانشگاهی و امید به اشتغال با ضریب تعیین  43درصد ،توان پیشبینی فرسودگی تحصیلی را در جهت منفی
دارند .بنابراین ،می توان نتیجه گرفت که کیفیت زندگی دانشگاهی و امید به اشتغال از متغیرهای مهم و
مرتبط با فرسودگی تحصیلی دانشجویان میباشند.

واژگان کلیدی :امید به اشتغال ،دانشجویان ،فرسودگ ی تحصیلی ،کیفیت زندگی دانشگاهی
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مقدمه
در سالهای اخیر یکی از عوامل تأثیرگذار بر آموزش که به موقعیتها و بافتهای
آموزشی گسترش پیدا کرده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،متغیر فرسودگی
تحصیلی میباشد که یکی از عوامل مخل آموزش است (سالمال  .)2221 ،4فرسودگی
ت حصیلی که پاسخی به دشواریهای مسیر پیشروی یادگیرندگان است ،نتیجهی یك
ناهمخوانی میان منابع آموزشی و انتظارات خود و دیگران برای موفقیت تحصیلی میباشد
(سالما ،کیورو و لسکینن  .)2223 ،2در واقع ،فرسودگی تحصیلی پاسخ و واکنش منفی
نسبت به استرسهای حاد و شدیدی است که در آن ،اغلب بهدلیل خواستههای زیاد و
خارج از توانی که از افراد می شود ،احساس خستگی هیجانی و جسمانی در آنها ایجاد
میشود (مازرولی  )2242 ،9و همراه با تأثیرات منفی از لحاظ بهزیستی ذهنی ،روانشناختی
و جسمانی برای یادگیرندگان خواهد بود (مادین ،استنبرگ و سندل .)2244 ،4
یادگیرندگانی که فرسودگی تحصیلی دارند معموالً عالیمی مانند بیاشتیاقی نسبت به
مطالب درسی ،ناتوانی در ادامهی حضور مستمر در کالسهای درس ،مشارکت نکردن در
فعالیتهای کالسی ،احساس بیمعنایی در فعالیتهای درسی و احساس ناتوانی در
فراگیری مطالب درسی و در نهایت افت تحصیلی را تجربه میکنند .فرسودگی تحصیلی،
شامل سه حیطهی خستگی تحصیلی ،بیعالقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی میشود
(نعامی .)4911 ،خستگی تحصیلی به صورت احساس فشار به ویژه خستگی مزمن ناشی از
کار بیش از اندازه در فعالیتهای درسی است؛ بیعالقگی تحصیلی یا بدبینی بهصورت
نگرش بدبینانه و بی تفاوتی نسبت به کارهای مدرسه ،فقدان عالقه نسبت به امور مربوط به
تحصیل و بیمعنی پنداشتن آنهاست و ناکارآمدی تحصیلی مربوط به مدرسه به حاالتی
مانند احساس شایستگی پایین ،پیشرفت پایین و فقدان احساس موفقیت در تکالیف
تحصیلی و بهطور کلّی مدرسه بروز داده میشود (آهوال و هاکانین .)2222 ،9
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مطالعات نشان دادهاند که دانشجویان از فرسودگی تحصیلی باال و پیامدهای آن رنج
میبرند ( چانگ ،ادین و کاوردال  .)2242 ،4فرسودگی تحصیلی در دانشجویان به معنی
ایجاد احساس خستگی نسبت به انجا م تکالیف درسی و مطالعه ،داشتن نگرش بدبینانه نسبت
به تحصیل و مطالب درسی و احساس بیکفایتی تحصیلی میباشد (داوید  .)2242 ،2نیومن
( ) 4332معتقد است که مطالعهی فرسودگی تحصیلی در دانشجویان موضوع بسیار مهمی
است؛ زیرا کلید فهم عملکرد تحصیلی ضعیف دانشجویان ،رابطهی دانشجویان با دانشگاه و
شوق و اشتیاق آنها نسبت به ادامه تحصیل است (به نقل از نعامی .)4911 ،میکائیلی ،افروز
و قلیزاده ( )4939در مطالعهای مشخص نمودند فرسودگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی
رابطهی منفی و معناداری دارد .به این معنا که هرچه فرسودگی تحصیلی در یادگیرندگان
باالتر باشد عملکرد ضعیف تری خواهد داشت .کاتسال و بیلیگ  )2242( 9در پژوهش
خود دریافتند که عملکرد تحصیلی و موفقیت دانشجویان رابطه ی منفی و معناداری با
فرسودگی تحصلی آنان دارد .رادمن و گوستاسن  )2242( 4مطالعهای را روی 4222
دانشجوی پرستاری در سوئد انجام داد و نشان دادند که در پیگیری یکسال پس از
فراغت از تحصیل ،دانشجویانی که در طی تحصیل دچار فرسودگی میشوند کمتر به
وظایف شغلی مسلط بوده و تمایل به ترك خدمت باالتری داشتند.
عوامل زیادی می توانند بر کاهش یا افزایش فرسودگی تحصیلی دانشجویان مؤثر
باشند .از جمله متغی رهای اثرگذار بر فرسودگی تحصیلی ،شرایط محیطی ،آموزشی ،عدم
رضایت از شرایط آموزشگاهی و بهطور کلّی کیفیت زندگی دانشگاهی است که می تواند
باعث کاهش انگیزش برای یادگیری و تحصیل شده و موفقیت فردی در رشتهی تحصیلی
را تحت شعاع قرار دهد ( توکاو ،داشکا و دولگوا  .)2249 ،9واژهی کیفیت زندگی با
رویکرد آکادمیك ،نخستینبار توسط پیگو در سال  4322در کتاب اقتصاد و رفاه مورد
استفاده قرار گرفت که آغازی بر مطالعهی سیستماتیك در حوزهی شادمانی و کیفیت
1. Chang, Eddins & Coverdale
2. David
3. Kutsal & Bilge
4. Rudman & Gustavsson
5. Tukaev, Vasheka & Dolgova
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زندگی بود (به نقل از بیات و بیات .)4934 ،سیرجی ،ژیسکویك و راث  )2222( 4برای
اولینبار مفهوم کیفیت زندگی دانشگاهی را بهعنوان رضایت از زندگی در دوران
دانشجویی تعریف نموده و برای سنجش آن نیز مقیاس ویژهای را طراحی نمودند .کیفیت
زندگی به معنای میزان شادمانی افراد و یا میزان رضایت افراد از برآوردهشدن نیازها و
آرزوهایشان است (سی رجی و همکاران .)2222 ،یکی از جامع ترین تعاریف در این حوزه،
تعریف سازمان بهداشت جهانی است که کیفیت زندگی را درك افراد از موقعیت خود در
زندگی در حیطههای فرهنگی ،ارزشهای سیستمی که در آن زندگی میکنند و روابطشان
با اهداف ،آرزوها و دغدغههایشان عنوان میکند (به نقل از بیات و بیات .)4934 ،رشد
چشمگیر تعداد دانشجویان و از سوی دیگر محدودیت بودجه و امکانات و عدم تناسب
اعضای هیات علمی دانشگاهها با تعداد دانشجویان ،باعث شده است که دانشگاهها در
فراهم آوردن امکانات مناسب برای دانشجویان دچار مشکل شوند که بیشك تاثیر
مستقیمی بر کیفیت زندگی دانشجویان دارد (ایرانمنش .)4932 ،بررسی کیفیت زندگی
دانشگاهی از جمله مباحث نوینی است که در مطالعات کیفیت زندگی مورد توجه قرار
گرفته است .دانشجویان نه تنها نیاز به بقاء در دانشگاه تا زمان فارغ التحصیلی دارند ،بلکه نیاز
به مشارکت در مسائل فرهنگی چه در درون و چه در بیرون از دانشگاه دارند (رنتیس،
باسرت و گرانت  .) 2242 ،2بر این اساس سورینز و ولف  )2221( 9معتقدند که دانشگاه
می تواند در کسب دستاورد ها و نتایج تحصیلی همچون پیشرفت تحصیلی و بقاء و
ماندگاری یا بالعکس فر سودگی تحصیلی دانشجویان تاثیر به سزایی داشته باشد .بهطور
کلّی ،محیط دانشگاه محیطی است که در بروز و استعدادهای درخشان شخصیت انسانی
تاثیر میگذارد .بررسی پیشینه ی مطالعاتی کیفیت زندگی دانشگاهی در ایران نشان میدهد
که بیشتر مطالعات صورت گرفته بر روی کیفیت زندگی با استفاده از ر ویکردهای رایج در
حوزه ی سالمت روان و یا سالمت عمومی استفاده شده است .محمدی ،کشاورزی و
حیدری ( )4939با بررسی ارائه ی الگوی علّی کیفیت محیط دانشگاه ،انسجام تحصیلی و
1. Sirgy, Grzeskowiak & Rahtz
2. Rienties, Beausaert & Grohnert
3. Severiens & Wolff
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اجتماعی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان ،به این نتیجه دست یافتند که کیفیت محیط
دانشگاه پیشبینیکننده ی منفی و معنادار فرسودگی تحصیلی و همچنین پیشبینی کنندهی
مثبت و معنادار انسجام تحصیلی و اجتماعی دانشجویان میباشد .انسجام تحصیلی و
اجتماعی نقش واسطه ای در ارتباط بین کیفیت محیط دانشگاه و فرسودگی تحصیلی
دانشجویان دارد .بر این اساس محیط دانشگاه نمی تواند بهطور مستقیم موجب فرسودگی
دانشجویان گردد .فالحتی ( )4932در پژوهشی با عنوان "مطالعهی موردی دانشگاههای
تهران و کردستان" به بررسی کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان پرداختهاست .در این
تحقیق کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان در سه بعد رضایت از آموزش ،بعد اجتماعی
و تسهیالت و امکانات دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از مطالعه ،بیانگر
تاثیر میزان رضایت از تسهیالت و امکانات دانشگاه در رضایت از بعد آموزشی و بعد
اجتماعی زندگی دانشگاهی بود .همچنین ،نتایج نشان داد رضایت از کیفیت زندگی
دانشگاهی تاثیر معناداری در رضایت از کیفیت زندگی کلّی دانشجویان دارد.
پژوهشها نشان دادهاند که عالوه بر کیفیت زندگی دانشگاهی در دانشگاه ،عوامل
دیگری نیز میتوان ند بر فرسودگی تحصیلی تاثیر داشته باشد که از جملهی آنها می توان به
امید به اشتغال اشاره نمود که در پژوهشهای گذشته کمتر به آن پرداخته شده است
(عجمیاکرامی .)4939 ،امید به عنوان ظرفیت و توانایی ادراك از طریق مشتقساختن راهها
برای رسیدن به اهداف مورد نظر تعریف شده است که برای شخص ،انگیزه میسازد تا با
استفاده از این ادراك به تغییرات مورد نظر دست پیدا کند (اشنایدر .)2229 ،امید،
مجموعهای شناختی است که مبتنی بر احساس موفقیت ناشی از منابع گوناگون ،انرژی
معطوف به هدف و مسیرها یا بهعبارتی برنامهریزی برای دستیابی به اهداف است .بنابراین
امید یا تفکر هدفدار ،از دو مؤلفهی مرتبط به هم یعنی مسیرهای تفکر و منابع تفکر،
تشکیل شده است (اولیور ،کارگناتو و کامرا  .)2242 ،4امید به اشتغال ،میزان توانایی ذهنی
در رسیدن به شغل آینده و توسعه راه های نیل به این هدف و میزان فعالیت او را در این
مسیر نشان میدهد (مسعودی ،موسوی ،زینلی و شامخنیا .)4932 ،اشتغال دانشجویان از
1. Oliveira, Caregnato & Camara
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جمله مسائلی است که همواره مورد نظر برنامهریزان و سیاستگذاران مختلف بوده است
(ذوالفقاری .)4914 ،از طرف دیگر بیکاری دانشجویان بهعنوان یك معضل به شمار میآید
که پس از مدتی فارغ التحصیل شده و به سوی بازار کار روانه می شوند .این در شرایطی
است که رشد اقتصادی و ظرفیت اشتغالزایی جامعه متناسب با رشد دانشآموختگان
نمیباشد (حسینی ،کالنتر و میرزایی .)4939 ،نگرانی دانشجویان در بهدست آوردن شغل و
آیندهی شغلی از جمله عوامل مؤثر در تحصیل دانشجویان میباشد و هر ساله تعداد زیادی
از دانشجویان وارد مشاغل جانبی می شوند تا خود و خانوادهشان را اداره کن ند .در چنین
حالتی فرصت کمتری خواهند داشت تا به مطالعهی دروس تحصیلی خود بپردازند و دچار
خستگی جسمی -روحی شده و یادگیریشان کاهش می یابد که در نهایت منجر به افت
تحصیلی خواهد شد (قوام ،ملكپور و ایمانی .) 4919 ،یعنی دانشجویان در شرایط موجود
همواره بخشی از دغدغه های فکری خود را به وضعیت اشتغال خود در آینده اختصاص
میدهند (قریشیراد .)4912 ،عجمیاکرامی ( )4939در بررسی رابطهی امید به کار و
انگیزش تحصیلی با فرسودگی ،به این نتیجه دست یافت که بین متغیرهای امید به کار و
انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی ارتب اط معناداری وجود دارد و بین انگیزش
تحصیلی و فرسودگی تحصیلی رابطهی معکوس بوده است .هاگاسچافلی ( )2223در
پژوهشی تحت عنوان امید به کار عامل مهم انگیزش رفتار و ساختار شغلی و حرفهای به
این نتیجه رسید که امید به کار تأثیر مثبتی بر انگیزش رفتار و ساختار شغلی آینده فرد
دارد.
همانطور که بررسی پیشینه نشان میدهد گسترش آموزش عالی در دهههای اخیر باعث
شده است تا مسأله ی کیفیت زندگی دانشگاهی و امید به اشتغال دانشجویان مورد توجه
قرار گیرد .اما تاکنون پژوهش منسجمی در این مورد انجام نگرفتهاست .بنابراین ،پژوهش
حاضر با هدف پیشبینی فرسودگی تحصیلی براساس کیفیت زندگی دانشگاهی و امید به
اشتغال در دانشجویان انجام گرفت.
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روش پژوهش
شرکتکنندگان :روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعهی آماری
پژوهش را تمامی دانشجویان تحصیالت تکمیلی ساکن خوابگاههای دانشگاه محقق
اردبیلی در سال تحصیلی  4934- 39تشکیل میدادند .برای انتخاب نمونه ،ابتدا از میان
خوابگاه های دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،دو خوابگاه دخترانه و دو خوابگاه پسرانه
بهصورت در دسترس انتخاب شدند .تعداد کل دانشجویان ساکن در این چهار خوابگاه
 492نفر بود که بر اساس جدول مورگان نمونهی مطلوب برابر با  242نفر میباشد .سپس
یك پرسشگر خانم به خوابگاههای دخترانه و یك پرسشگر آقا به خوابگاههای پسرانه
جهت توزیع پرسشنامهها مراجعه کردند و جمعاً  222پرسشنامه توزیع نمودند که در نهایت،
 242پرسشنامهی سالم جمعآوری و تحلیل شد .برای گردآوری دادهها از ابزارهای ذیل
استفاده گردید.
 پرسشنامهی کیفیت زندگی دانشگاهی سیرجی و همکاران ( :)0202این پرسشنامهی 29سوالی دارای  4بعد میباشد .ابعاد این پرسشنامه عبارت ند از رضایت از بعد آموزشی
زندگی دانشگاهی (سواالت  4تا  ،) 42رضایت از بعد اجتماعی زندگی دانشگاهی
(سئواالت  44تا  ،) 49رضایت از تسهیالت و امکانات دانشگاه (سواالت  44تا  )22و
رضایت از زندگی دانشگاهی (سئواالت  24تا  .)29نمرهگذاری پرسشنامه براساس مقیاس
لیکرت  9گزینهای (خیلیکم= ،4کم= ،2متوسط= ،9زیاد= ،4خیلیزیاد= )9میباشد .روایی
پرسشنامه توسط س ازندگان آن با استفاده از روش همسانی درونی مورد تایید قرار گرفته و
پایایی رضایت از بعد آموزشی  ،2/22رضایت از بعد اجتماعی  ،2/12رضایت از تسهیالت
و امکانات دانشگاه  ،2/27و رضایت از زندگی دانشگاهی  ،2/29گزارش شده است
( سیرجی و همکاران .)2242 ،فالحتی ( )4932پایایی رضایت از بعد آموزشی را ،2/12
رضایت از بعد اجتماعی را  ،2/14رضایت از امکانات و تسهیالت دانشگاه را  2/19و
رضایت از زندگی دانشگاهی را  2/12گزارش کرده است .در پژوهش حاضر نیز پایایی
نمرهی کل پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ  2/14به دست آمد.
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 پرسشنامهی امید به اشتغال قریشیراد ( :)0831این پرسشنامه دارای  22سوال بوده وهدف آن ارزیابی میزان امید به اشتغال و عوامل موثر بر آن است که دارای  9زیرمقیاسِ
عالقه به رشتهی تحصیلی ( ،)4- 4درآمد ( ،) 9- 3منزلت اجتماعی ( ،)42- 42زمان ()49- 49
و امکانات موجود در جامعه ( )47- 22میباشد .نمرهگذاری این پرسشنامه براساس طیف
لیکرت  9گزینهای (کامالً موافقم= ،9موافقم= ،4بینظر= ،9مخالفم= 2و کامالً مخالفم=)4
میباشد .روایی محتوایی پرسشنامه مورد تایید اساتید صاحبنظر قرار گرفته و پایایی آن را
قریشیراد ( 2/19 )4912گزارش کرده است .در پژوهش حاضر نیز پایایی نمرهی کل
پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ  2/21به دست آمد.
 پرسشنامهی فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران ( :)0991این پرسشنامهی 49سوالی دارای سه بعد خستگی تحصیلی (سواالت  ،)49 ،42 ،2 ،4 ،4بیعالقگی تحصیلی
(سواالت  ) 44 ،44 ،9 ،2و ناکارآمدی تحصیلی ( )49 ،42 ،3 ،1 ،7 ،9میباشد .نمرهگذاری
پرسشنامه براساس مقیاس لیکرت  9گزینهای (کامالً موافقم= ،9موافقم= ،4بینظر=،9
مخالفم= 2و کامالً مخالفم= )4میباشد .روایی پرسشنامه توسط سازندگان آن با استفاده از
روش تحلیل عامل مورد تایید قرار گرفته و پایایی ابعاد آن را برسو و همکاران ( )4332به
ترتیب  ،2/12 ،2/22و  2/29گزارش کردهاند .نعامی( ) 4911پایایی این پرسشنامه را برای
خستگی تحصیلی  ،2/23برای بیعالقگی تحصیلی  2/12و برای ناکارآمدی تحصیلی 2/29
گزارش کرده است .عزیزیابرقوئی(  )4913نیز پایا یی کل پرسشنامه را  2/12گزارش کرده
است .در پژوهش حاضر نیز پایایی نمره ی کل پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ
 2/14به دست آمد.

یافتههای پژوهش
جدول  .1آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف معیار

کیفیت زندگی دانشگاهی

74/42

44/92

بعد آموزشی

23/24

7/92

بعد اجتماعی

1/23

9/42
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متغیر

میانگین

انحراف معیار

بعد امکانات و تسهیالت

47/92

4/39

بعد زندگی دانشگاهی

2/92

2/29

امید به اشتغال

72/27

41/22

بعد عالقه به رشتهی تحصیلی

42/29

7/99

بعد درآمد

44/21

4/99

بعد منزلت اجتماعی

42/43

4/47

بعد زمان

1/44

4/39

بعد امکانات موجود در جامعه

44/92

9/49

فرسودگی تحصیلی

44/21

44/42

همانطور که در جدول  4مشاهده می شود ،میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی
دانشگاهی به ترتیب برابر با  74/42و  ، 44/92میانگین و انحراف معیار امید به اشتغال به
ترتیب برابر با  72/27و  ،41/22و میانگین و انحرا ف معیار فرسودگی تحصیلی به ترتیب
برابر با  44/21و  44/42میباشد.
برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده
شد .قبل استفاده از این آزمونها ،مفروضههایی که استفاده از آنها را مجاز میشمارند،
مورد بررسی قرار گرفت .مفروضهی وجود رابطه ی خطی بین متغیرهای پیشبین و مالك
با توجه به نمودار پراکنش متغیرها (نشانگر وجود رابطهی خطی بین متغیرهای پیشبین و
مالك) ،مفروضهی نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون کالموگروف -اسمیرنوف
(  ،)p>0/05مفروضهی استقالل باقیماندهها با استفاده از آمارهی دوربین -واتسون
(قراریگیری در بازهی  4/9تا  )2/9و مفروضهی نبود چند هم خطی بین متغیرهای مستقل با
استفاده از شاخص تولرانس (بزرگتر از  ،)2/4مورد تایید قرار گرفت .بنابراین ،از ضریب
همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد که نتایج
آنها در جداول ذیل ارائه شده است.
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جدول  .2ضرایب همبستگی پیرسون کیفیت زندگی دانشگاهی و ابعاد آن با فرسودگی تحصیلی
فرسودگی

بعد کیفیت

بعدامکانات و

بعد

بعد

کیفیت زندگی

تحصیلی

زندگی

تسهیالت

اجتماعی

آموزشی

دانشگاهی

**- 2/94

**2/24

**2/94

**2/99

**2/92

4

بعد آموزشی

**- 2/42

**2/92

**2/99

**2/29

4

بعد اجتماعی

- 2/222

**2/99

**2/94

4

- 2/43

**2/94

4

**- 2/92

4

متغیرها
کیفیت زندگی
دانشگاهی

بعد امکانات و
تسهیالت
بعد زندگی
دانشگاهی
فرسودگی
تحصیلی

4

** p>1/10 , * p>1/10

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،بین کیفیت زندگی دانشگاهی با فرسودگی
تحصیلی ( ،) r=- 2/94، p>2/24بین بعد آموزشی با فرسودگی تحصیلی ()r=- 2/42، p>2/24
و بین بعد زندگی دانشگاهی با فرسودگی تحصیلی ( ،)r=- 2/92، p>2/24رابطهی منفی
معناداری وجود دارد.
جدول  .3ضرایب همبستگی پیرسون امید به اشتغال و ابعاد آن با فرسودگی تحصیلی

درآمد

**- 2/42

**2/91

**2/92

**2/44

4

منزلت اجتماعی

*- 2/29

**2/92

**2/24

4

زمان

- 2/44

**2/47

4

امکانات موجود در جامعه

*- 2/21

4

فرسودگی تحصیلی

امکانات موجود در جامعه

زمان

منزلت اجتماعی

درآمد

عالقه به رشتۀ تحصیلی

عالقه به رشتۀ تحصیلی

*- 2/22

**2/42

2/24

**2/23

**2/99

4

امید به اشتغال

امید به اشتغال

**- 2/97

**2/22

**2/79

**2/93

**2/14

**2/29

متغیرها

4
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فرسودگی تحصیلی

امکانات موجود در جامعه

زمان

منزلت اجتماعی

درآمد

عالقه به رشتۀ تحصیلی

فرسودگی تحصیلی

4

امید به اشتغال

متغیرها
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** p>1/10 , * p>1/10

همانطور که در جدول  9مشاهده میشود ،بین امید به اشتغال با فرسودگی تحصیلی
( ،) r=- 2/97، p>2/24بین بعد عالقه به رشتۀ تحصیلی با فرسودگی تحصیلی (p>2/29

 ،) r=- 2/22،بین بعد درآمد با فرسودگی تحصیلی ( ،)r=- 2/42، p>2/24بین بعد منزلت
اجتماعی با فرسودگی تحصیلی ( ) r=- 2/29، p>2/29و بین بعد امکانات موجود در جامعه با
فرسودگی تحصیلی ( ،)r=- 2/21، p>2/29رابطه ی منفی معناداری وجود دارد.
جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیشبینی فرسودگی تحصیلی براساس کیفیت زندگی دانشگاهی
و امید به اشتغال
مدل

R

R2

 Rتعدیل شده

F

Sig

4

2/44

2/43

2/42

3/21

p >2/24

ضرایب بتا و آزمون معناداری  tبرای متغیرهای پیشبین
متغیر مالك
فرسودگی تحصیلی

متغیرهای پیشبین

B

STE

β

T

Sig

مقدار ثابت

72/23

9/29

-

44/29

p >2/24

کیفیت زندگی دانشگاهی

- 2/43

2/21

- 2/29

- 2/49

p >2/29

امیده به اشتغال

- 2/43

2/27

- 2/92

- 9/29

p >2/24

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،تقریباً  43درصد از واریانس فرسودگی
تحصیلی براساس کیفیت زندگی دانشگاهی و امید به اشتغال قابل پیشبینی است .نسبت F

نیز بیانگر این است که رگرسیون متغیر فرسودگی تحصیلی براساس کیفیت زندگی
دانشگاهی و امید به اشتغال معنادار میباشد .کیفیت زندگی دانشگاهی با بتای - 2/29
( ) t=- 2/49، p>2/29و امید به اشتغال با بتای  )t=- 9/29، p>2/24( - 2/92بهطور منفی
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معناداری قدرت پیشبینی فرسودگی تحصیلی را دارند .همچنین ،بتاهای به دست آمده
نشان میدهند که امید به اشتغال قدرت پیشبینی کنندگی بیشتری دارد.
جدول  .5نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیشبینی فرسودگی تحصیلی براساس ابعاد کیفیت زندگی
دانشگاهی
مدل

R

R2

 Rتعدیل شده

F

Sig

4

2/47

2/24

2/42

4/34

p >2/24

ضرایب بتا و آزمون معناداری  tبرای متغیرهای پیشبین
متغیر مالك

فرسودگی تحصیلی

متغیرهای پیشبین

B

STE

β

T

Sig

مقدار ثابت

79/32

9/42

-

42/24

p >2/24

بعد آموزشی

- 2/72

2/24

- 2/42

- 9/42

p >2/24

بعد اجتماعی

2/29

2/24

2/49

4/43

p <2/29

بعد امکانات و تسهیالت

2/44

2/23

2/27

2/43

p <2/29

بعد زندگی دانشگاهی

- 2/39

2/79

- 2/43

- 4/44

p <2/29

همانطور که در جدول  9مشاهده میشود ،تقریباً  24درصد از واریانس فرسودگی
تحصیلی بر اساس ابعاد کیفیت زندگی دانشگاهی قابل پیشبینی است .نسبت  Fنیز بیانگر
این است که رگرسیون متغیر فرسودگی تحصیلی بر اساس ابعاد کیفیت زندگی دانشگاهی
معنادار میباشد .از بین ابعاد کیفیت زندگی دانشگاهی ،بعد آموزشی با بتای - 2/42
( )t=- 9/42، p>2/24بهطور منفی معناداری قدرت پیشبینی فرسودگی تحصیلی را دارد .اما
سایر ابعاد کیفیت زندگی دانشگاهی قدرت پیشبینی فرسودگی تحصیلی را ندارند.
جدول  .6نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیشبینی فرسودگی تحصیلی براساس ابعاد امید به اشتغال
مدل

R

R2

 Rتعدیل شده

F

Sig

4

2/49

2/22

2/49

9/24

2/229

ضرایب بتا و آزمون معناداری  tبرای متغیرهای پیشبین
متغیر مالك

فرسودگی تحصیلی

متغیرهای پیشبین

B

STE

β

T

Sig

مقدار ثابت

93/11

4/44

-

44/42

p >2/24

عالقه به رشتهی تحصیلی

- 2/22

2/22

- 2/24

- 2/42

p <2/29

درآمد

- 4/29

2/91

- 2/49

- 2/22

p >2/24

منزلت اجتماعی

- 2/42

2/92

- 2/27

- 2/91

p <2/29

32

پیشبینی فرسودگی تحصیلی براساس کیفیت زندگی دانشگاهی و امید به...
زمان

2/44

2/92

2/41

4/42

p <2/29

امکانات موجود در جامعه

- 2/43

2/21

- 2/23

- 2/71

p <2/29

همانطور که در جدول  7مشاهده میشود ،تقریباً  22درصد از واریانس فرسودگی
تحصیلی براساس ابعاد امید به اشتغال قابل پیشبینی است .نسبت  Fنیز بیانگر این است که
رگرسیون متغیر فرسودگی تحصیلی براساس ابعاد امید به اشتغال معنادار میباشد .از بین
ابعاد امید به اشتغال ،بعد درآمد با بتای  )t=- 2/22، p>2/24( - 2/49بهطور منفی معناداری
قدرت پیشبینی فرسودگی تحصیلی را دارد .اما سایر ابعاد امید به اشتغال قدرت پیشبینی
فرسودگی تحصیلی را ندارند.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف پیشبینی فرسودگی تحصیلی براساس کیفیت زندگی دانشگاهی و
امید به اشتغال در دانشجویان انجام گرفت .نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که بین
کیفیت زندگی دانشگاهی و ابعاد آموزشی و زندگی دانشگاهی با فرسودگی تحصیلی
رابطه ی منفی معناداری وجود دارد و از بین ابعاد کیفیت زندگی دانشگاهی ،فقط بعد
آموزشی پیشبینیکنندهی منفی فرسودگی تحصیلی بود .یافتههای پژوهش حاضر در این
زمینه بهنوعی با یافتههای نعامی ( ،)4911کمپوس و همکاران ( )2244و هایزانگ و
همکاران ( ،)2222همسو میباشد.
کیفیت زندگی مقولهای پیچیده است؛ اما یکی از بهترین معیارها و مالكهای
اندازهگیری توان فرد برای سازگاری موفقیتآمیز با چالشهای موجود در دنیای واقعی
میباشد و فرآیندی است که عالوه بر ارضاء نیازهای حیاتی ،زمینهی شکوفایی تواناییهای
فرد را رشد میدهد (شعاعکاظمی و مومنیجاوید .)4911 ،پژوهش آستین ( )4339نشان
داد کیفیت زندگی مناسب دوران دانشجویی نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی و فرآیند
یادگیری دانشجویان دارد .همچنین نتایج پژوهش کیهان ( )2222نشان داد که دانشجویان
دارای کیفیت زندگی بهتر دارای عملکرد تحصیلی بهتری نیز هستند .وجود استرسها و
اضطرابهای دوران دانشجویی و کیفیت پایین محیط زندگی دانشگاهی می توانند سایر
عملکردهای دانشجویان از جمله پیشرفت تحصیلی آنان را تحت تأثیر قرار داده و سبب
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افت تحصیلی دانشجویان و یادگیرندگان شوند (فالمینگ و همکاران .)2227 ،به طور
کلّی ،دانشجویان با برخورداری از سطح کیفیت زندگی مناسب می توانند با برقراری
شبکههای اجتماعی قوی تر ،حمایت اجتماعی ،ثبات عاطفی ،پیشبینی اهداف مطلوب در
آینده و سازش یافتگی مؤثر با عوامل تنیدگیزای محیطی از فرسودگی تحصیلی دور شده
و به پیشرفت تحصیلی مناسبی دست یابند .فرسودگی تحصیلی در دانشجویان به معنی ایجاد
احساس خستگی نسبت به انجام تکالیف درسی و مطالعه ،داشتن نگرش بدبینانه نسبت به
تحصیل و مطالب درسی و احساس بی کفایتی تحصیلی است (داوید )2242 ،و پیامدهایی
همچون بیاشتیاقی نسبت به مطالب درسی ،ناتوانی در ادامهی حضور مستمر در کالسهای
درس ،مشارکت نکردن در فعالیتهای کالسی ،احساس بیمعنایی در فعالیتهای درسی و
احساس ناتوانی در فراگیری مطالب درسی میباشد که در نهایت افت تحصیلی را به همراه
دارد (نعامی .)4911 ،بنابراین ،کیفیت زندگی دانشگاهی و درك افراد از کیفیت زندگی
خود در دانشگاه می تواند بهعنوان یکی از عوامل موثر در کاهش یا افزایش فرسودگی
تحصیلی عمل کند .چنانچه کیفیت زندگی دانشگاهی در دانشجویان باال باشد ،میزان
فرسودگی تحصیلی در دانشجویان کاهش پیدا میکند و اگر کیفی ت زندگی دانشگاهی
دانشجویان پایین باشد ،میزان فرسودگی تحص یلی تجربه شده توسط دانشجویان می تواند
افزایش یابد .بر این اساس ،هرچه محیط دانشگاه از کیفیت زندگی باالتری برخوردار باشد،
دانشجویان با انگیزه ی بیشتری تالش و کوشش کرده و با شور و اشتیاق بیشتری اهدافشان
را دنبال می کنند و دچار فرسودگی تحصیلی نمیشوند.
همچنین نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که بین امید به اشتغال و ابعاد عالقه به
رشتهی تحصیلی ،درآمد ،منزلت اجتماعی و امکانات موجود در جامعه با فرسودگی
تحصیلی رابطه ی منفی معناداری وجود دارد و از بین ابعاد امید به اشتغال ،فقط بعد درآمد
پیشبینیکننده ی منفی فرسودگی تحصیلی بود .یافتههای پژوهش حاضر در این زمینه به
نوعی با یافتههای عجمیاکرامی و همکاران ( )4939و ژانگ ( ،)2222همسو میباشد.
اشنایدر ( )2229امید را مجموعهای شناختی میداند که بر احساس موفق یت ناشی از
منابع گوناگون ( تصمیمهای هدفمدار) و مسیرها (شیوهی انتخابشده برای نیل به هدف)
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استوار است .مسیرهای تفکر ،انعکاسدهنده ی ظرفیت فرد برای تولید کانالهای شناختی
برای رسیدن به اهداف است و منابع تفکر هم عبارتند از افکاری که افراد دربارهی
تواناییها و قابلیتهایشان برای عبور از مسیرهای برگزیده تعریف کردهاند تا به اهدافشان
برسند (اشنایدر .)2229 ،امیدوار بودن یکی از مهمترین انگیزهها در وجود انسان است و
منشاء پویایی و پیشرفت در زندگی انسان میباشد؛ زیرا اگر کسی امید به چیزی داشته باشد
به آن دست مییابد و زمینههای دستیابی به آن هدف را برای خود مهیا میکند (علیزاده،
 .)4934امید دربردارندهی تصورات و توجه افراد به آینده است و با این تصور که احتمال
دارد نتایج مثبت حاصل گردد باعث تالش فرد میشود (مكکلمنت و چوکنیوف2221 ،؛
به نقل از بالجانی و همکاران .)4932 ،اشنایدر( )2229در پژوهشی به این نتیجه رسید که
بین امیدواری باال و هیجانات مثبت و امیدواری پایین و هیجانات منفی همبستگی معناداری
وجود دارد .بنسون ( )2227در مرور مطالعات مربوط به امید میگوید سطوح باالی امید با
سالمت جسمی و روانشناختی ،خودارزشی باال ،تفکر مثبت و روابط اجتماعی فوقالعاده
رابطهی مثبت دارد .یکی از مهمترین عوامل انگیزشی دانشجویان میزان امید به اشتغال آنها
میباشد .امید به اشتغال باال ،فرسودگی تحصیلی را کاهش میدهد و منجر به کارکرد بهتر
در فعالیتهای آموزشی دانشجویان میشود .هرچقدر میزان امید به اشتغال در آینده ،در
دانشجویان بیشتر باشد ،آنها با نگرش مثبت تری به فعالیتهای تحصیلی نگریسته و عالقهی
بیشتری به فعالیتهای کالسی و علمی پیدا می کنند و در این زمینه تالش بیشتری خواهند
داشت که همهی این عوامل می تواند از فرسودگی تحصیلی آنها جلوگیری کند .در
صورتی که دانشجویان به سمت مشاغل مرتبط با رشتهی خود هدایت شوند و دغدغهی
اشتغال آنها حذف شود ،می تواند در بلندمدت منجر به کاهش فرسودگی تحصیلی آنها
گردد.
در کل ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین کیفیت زندگی دانشگاهی و امید به
اشتغال با فرسودگی ت حصیلی دانشجویان همبستگی منفی معناداری وجود داد و این دو
متغیر می توانند به طور منفی معناداری فرسودگی تحصیلی دانشجویان را پیشبینی کنند.
بنابراین ،پیشنهاد میشود تا دستاندکاران با فراهمآوردن کیفیت زندگی دانشگاهی
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مطلوب و ایجاد زمینه برای اشتغال و افزایش ام ید به اشتغال دانشجویان ،فرسودگی تحصیلی
آنها را کاهش دهند .از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر مربوط به جامعهی آماری آن
است که فقط متشکل از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی بود و تعمیم نتایج به دانشجویان
سایر دانشگاهها را با مشکل مواجه میکند .از اینرو ،به پژوهشگران دیگر توصیه میشود
که جهت تعمیمپذیری بیشتر نتایج ،پژوهشهایی از این نوع را روی دانشجویان سایر
دانشگاهها نیز انجام دهند.
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