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Abstract
Introduction: University study leads to many individual and social problems for
students due to its special circumstances, such as distance from family, large number
and high load of courses, and intense competition among students. One of the most
important factors related to the low motivation and academic performance of
university students is the academic burnout of students, which has negative
consequences such as low development, depression, and mental health problems.
Student burnout can lead to a feeling of fatigue in completing tasks and a pessimistic
attitude toward education.
Method: The aim of this study was to investigate the social factors underlying
academic burnout among students in Tabriz University. The research method is
survey and the statistical population includes all students of Tabriz Universitywhich
were 20997 individuals. The sample size includes 275 students who were selected
using proportional sampling method. SPSS 25 software and one-way statistical
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analysis of variance tests including t-test, Pearson correlation test and multivariate
regression test were used to analyze the data.
Finding: The theoretical background of the study and the variables derived from it
suggest that the use of mass media has a direct influence on academic burnout and
that educational equity and the quality of academic life have an inverse influence on
students’ academic burnout. Also, the results of comparing the mean difference
between students’ burnout in terms of gender and employment status show that the
rate of women and men and students’ burnout are different from each other and
statistically significant in terms of different employment status. The results of the
regression analysis also show that the variables of educational equity, quality of
academic life, and media use can explain a total of 47% of the changes in the
dependent variable of academic burnout.
Results and Conclusion: Based on the research findings, it can be said that various
factors can be effective in students’ academic burnout, and in general, the variables
and social factors prevalent in the university environment have a direct impact on the
prevalence of burnout among students. If the quality of the university environment
and educational relationships among students are improved, students’ academic
performance is likely to improve.
Keywords: Academic Burnout, Educational Justice, Quality of Academic Life,
Academic Inefficiency, Mass Media.
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چکیده
دورۀ دانشجویی بهدلیل شرایط خاص از جمله دوری از خانواده ،حجم زیاد دروس ،رقابتهای فشرده و...
زمینهساز مشکالت فردی و اجتماعی زیادی برای دانشجویان است .یکی از عوامل مهم کاهش انگیزش و
افت عملکرد تحصیلی دانشجویان که زمینهساز پیامدهای منفی مانند کاهش رشد و پیشرفت دانشجویان،
افسردگی و آسیب به سالمت روانی است ،مسئلۀ فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان است .فرسودگی
تحصیلی میتواند در ایجاد احساس خستگی نسبت به انجام تکالیف درسی و نگرش بدبینانه به تحصیل
مؤثر باشد .این پژوهش با هدف بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه
تبریز به انجام رسیده است .روش پژوهش پیمایش است و جامعۀ آماری آن شامل تمام دانشجویان دانشگاه
تبریز است که طبق آمار ارائهشده  20،997نفر است .حجم نمونه برابر با  275و شیوۀ نمونهگیری ،طبقهای
متناسب با حجم است .پشتوانۀ نظری تحقیق و متغیرهای مستخرج از آنها بیانگر این است که استفاده از
رسانه بر فرسودگی تحصیلی تأثیر مستقیم و متغیرهای عدالت آموزشی و کیفیت زندگی دانشگاهی بر
فرسودگی تحصیلی دانشجویان تأثیر معکوس دارد .نتیجۀ بررسی تفاوت میانگین میزان فرسودگی تحصیلی
دانشجویان برحسب متغیر جنسیت و وضعیت اشتغال پاسخگو نشاندهندۀ آن است که میزان فرسودگی
تحصیلی در بین زنان و مردان و دانشجویان با وضعیت اشتغال مختلف ،متفاوت و معنادار است .نتایج
بررسی تحلیل رگرسیونی نیز نشان میدهد درمجموع متغیرهای عدالت آموزشی ،کیفیت زندگی دانشگاهی
و میزان استفاده از رسانه 47 ،درصد از تغییرات مربوط به فرسودگی تحصیلی را تبیین میکنند .براساس
نتایج میتوان گفت فرسودگی تحصیلی از جمله متغیرهایی است که عوامل مختلفی در ایجاد آن میتوانند
مؤثر باشند و درمجموع ترکیب متغیرهای مطرح در محیط دانشگاه و عوامل اجتماعی در شیوع فرسودگی
تحصیلی در بین دانشجویان دارای تأثیر مستقیم است .زمانی که کیفیت محیط دانشگاه و روابط آموزشی
موجود در آن بهبود یابد ،زمینۀ رشد و پیشرفت هرچه بهتر دانشجویان فراهم خواهد شد.
واژههای کلیدی :فرسودگی تحصیلی ،عدالت آموزشی ،کیفیت زندگی دانشگاهی ،ناکارآمدی
تحصیلی ،رسانههای جمعی.
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مقدمه و طرح مسئله
در جامعۀ ما ،دانشجویان از دو منظر شایان توجه و اهمیت بیشتری هستند :اول آنکه در گسترۀ
عمر خود ،پرتوانترین و آمادهترین دوران را سپری میکنند و دوم آنکه از بین جوانان به لحاظ
توانمندی ذهنی و استعدادهای تحصیلی ،دانشجویان گروهی برگزیده هستند .از همینرو انتظار
میرود دانشجویان الگوهای موفقیت در جامعه باشند ،اما در برخی موارد در موقعیتهای
تحصیل با چالشهایی مواجه میشوند؛ چالشهایی که اگر منفی قلمداد شوند ،توانمندیهای
دانشجویان را کاهش میدهند و درصورت تکرار ،پدیدهای به نام فرسودگی تحصیلی 1رخ
میدهد (ویسکرمی و همکاران.)134 :1397 ،
فرسودگی 2حالتی از خستگی ذهنی و هیجانی است که از نشانگان مزمن مانند گرانباری
نقش ،فشار و محدودیت زمانی و نبود منبعهای الزم برای انجام وظایف و تکلیفهای
محولشده نشئت میگیرد .سه مؤلفۀ فرسودگی تحصیلی عبارتاند از :خستگی تحصیلی،
خستگی هیجانی و بدبینی تحصیلی ،و ناکارآمدی درسی .خستگی تحصیلی 3موجب میشود
دانشجویان به لحاظ هیجانی و شناختی از محیط تحصیلی خود فاصله بگیرند و احتماالً این
راهی برای رویارویی با فشارهای درسی است .خستگی هیجانی و بدبینی تحصیلی ،4یک
سازوکار رویارویی است که موجب میشود فرد نوعی جدایی از تحصیل و فاصلهگرفتن عاطفی
از تحصیل را تجربه کند .بدبینی تحصیلی مربوط به پاسخهای منفی یا بیش از اندازه سرد ،نسبت
به اوضاع مختلف تحصیلی فرد است که سبب ایجاد نگرش منفی ،احساس ناکافیبودن و
درنهایت پیدایش شکاف بین دانشجو و دانشگاه میشود .ناکارآمدی درسی 5به احساس نداشتن
ظرفیت و نبود موفقیت و بهرهوری در تحصیل مربوط میشود و با کاهش کارآمدی درسی،
بهرهوری ،توانایی و روحیه معادل است و دربرگیرندۀ ناتوانی دانشجویان در کنارآمدن با نیازهای
تحصیلی است .این نشاندهندۀ کاهش احساس دانشجویان در ارتباط با شایستگی و پیشرفت در
امور تحصیلی است (آهوخوش و علیبیگی45 :1396 ،؛ کریستانتو 6و همکاران96 :2016 ،؛ ناه

7

و همکاران82 :2013 ،؛ هانگ 8و همکاران.)1530 :2007 ،
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1. Academic Burnout
2. Burnout
3. Academic Exhaustion
4. Academic Cynicism
5. Academic Inefficacy
6. Kristanto
7. Noh
8. Zhang
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فرسودگی تحصیلی ارتباط دانشجویان را با دانشگاه و دانشکده و نیز میزان عالقه و
اشتیاق آنها به ادامه تحصیل را تحت تأثیر قرار میدهد و ابزار مهمی برای فهم موضوعاتی
مانند عملکرد تحصیلی در دوران تحصیل است .فرسودگی تحصیلی میتواند موجب عدم
مشارکت و کاهش انرژی الزم برای انجام فعالیتها شود؛ بهطوریکه دانشجویانی که احساس
فرسودگی تحصیلی دارند ،انگیزهای برای شرکت در فعالیتهای کالسی ندارند و ویژگیهای
رفتاری ای مانند غیبتکردن ،تأخیر در حضور در کالس و ترک زودهنگام کالس را از خود
نشان میدهند .حس مسئولیتپذیر ی و پاسخگویی در این دانشجویان مشاهده نمیشود و
میزان ترک تحصیل در میان آنها بیشتر است .دانشجویان فرسوده اغلب دچار بیعالقگی
هستند و یکنواختی کالس برای آنها کسالتآور و خستهکننده است .معموالً عالئمی مانند
بیاشتیاق ی به مطالب درسی ،احساس بیمعنایی در فعالیتها ی درسی ،احساس ناتوانی در
فراگیری مطالب درسی ،احساس بیاهمیتی ،بیهودگی یا خستگی ،تحلیل جسمانی و تخلیۀ
هیجانی ،احساس شکست و خودارزیابی منفی ،نارضایتی و تعارضات اجتماعی را دارند
و سرانجام کاهش عملکرد تحصیلی و افت تحصیلی را تجربه میکنند (همتی و صادقی،
.)235 :1397
عوامل مختلفی در ایجاد فرسودگی تحصیلی دخیل است .برخی از پژوهشها نشان میدهد
عوامل موقعیتی مانند جو محیط آموزشی (سالمال آرو 1و همکاران ،)2008 ،حمایت اجتماعی 2و
مقولۀ جنسیت (جاکوبس و داد2003 ،3؛ وکورس و فالین2006 ،4؛ حاتمیان و سپهرینژاد،
1397؛ ییلدیریم2008 ،5؛ توکاو 6و همکاران ،)2013 ،رشتۀ تحصیلی (برنهارد ،)2007 ،7موفقیت
تحصیلی (چاوفلی و همکاران )2002 ،8و کیفیت فعالیت درسی (لو ،)2007 ،9تجربۀ بیعدالتی،
احساس ناامنی ،نارضایتی از شرایط آموزشی (توکاو 10و همکاران )2013 ،و امید به اشتغال
(شیخاالسالمی و همکاران )1393 ،میتواند بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان مؤثر باشد.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Salmela Aro
2. Socoal Support
3. Jacobs & DDodd
4. Weckwerth & Flynn
5. Yildirim
6. Tukaey
7. Bernhard
8. Schaufeli et al
9. Law
10. Tukaey
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توجه به فرسو دگی تحصیلی دانشجویان از سوی مسئوالن دانشگاه ،اهمیت بسزایی دارد؛
زیرا فرسودگی تحصیلی نهتنها میتواند در سرنوشت علمی دانشجویان تأثیر داشته باشد ،بلکه
افزایش آن میتواند به سالمت روحی دانشجویان آسیب برساند و آنان را با ناکامیهای مختلفی
در دوران تحصیل یا پس از آن در زندگی شخصی و حرفهای مواجه کند؛ درحالیکه با بهبود
شرایط تحصیلی ،میتوان از فرسودگی تحصیلی دانشجویان جلوگیری به عمل آورد و زمینۀ
رشد مهارت و بالندگی در عرصههای مختلف علمی و عملی آنان را فراهم ساخت؛ بنابراین
ضروری است که این موضوع مورد توجه قرار گیرد و روی آن تحقیقات فراوانی انجام شود تا
ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر آن ،راههای مقابله با فرسودگی تحصیلی دانشجویان نیز مدنظر
قرار گیرد؛ مقولهای که میتواند بستر و مسیر تحقق اهداف نظامهای آموزشی و دانشگاهی را
بهخوبی فراهم آورد .با مرور تحقیقات انجامگرفته در حوزۀ فرسودگی تحصیلی میتوان گفت
بیشتر مطالعات از دیدگاه روانشناختی و عوامل فردی به این موضوع توجه داشتهاند و از
پرداختن به عوامل اجتماعی و آموزشی بهصورت ترکیبی غفلت ورزیدهاند .دانشگاه تبریز از
دانشگاههایی است که هرساله تعداد بسیاری دانشجو از سراسر کشور با شرایط اجتماعی مختلف
را از شهرهای گوناگون به خود جلب میکند .توجه به مسائل آموزشی دانشجویان در این
دانشگاه و عوامل مرتبط با فرسودگی تحصیلی دانشجویان مسئلهای مهم بهنظر میرسد .با توجه
به مطالب مذکور در این پژوهش ،در پی پاسخگویی به این سؤاالت هستیم .1 :کدام موارد از
عوامل اجتماعی مرتبط با فرسودگی تحصیلی دانشجویان هستند؟  .2میانگین میزان فرسودگی
تحصیلی دانشجویان برحسب متغیرهای جنسیت ،وضعیت تأهل و وضعیت اشتغال متفاوت و
معنادار است؟

پیشینۀ تجربی پژوهش
در زمینۀ فرسودگی تحصیلی و عوامل مرتبط با آن ،تحقیقاتی در داخل و خارج کشور به انجام
رسیده است .نتایج پژوهش مرزوقی و همکاران ( )1392حاکی از این است که بین دانشجویان
زن و مرد از نظر فرسودگی تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد .بهعالوه یافتهها نشان داد
بهبود عدالت آموزشی موجب کاهش فرسودگی تحصیلی در ابعاد مختلف (خستگی هیجانی،
بیعالقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی) میشود .شیخاالسالمی و همکاران ( )1393در
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت زندگی دانشگاهی و امید به اشتغال با

مطالعة جامعهشناختی فرسودگی تحصیلی دانشجویان 499 ...

فرسودگی تحصیلی دانشجویان رابطۀ منفی و معنادار وجود دارد .همچنین نتایج تحلیل
رگرسیون آشکار کرد که کیفیت زندگی دانشگاهی و امید به اشتغال با ضریب تعیین  19درصد
توان پیشبینی فرسودگی تحصیلی را در جهت منفی دارند .نتایج پژوهش حسینپور و همکاران
( )1395نشان داد اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به تلفن همراه با فرسودگی تحصیلی رابطۀ مثبت
معنیدار دارد .یوسفی و همکاران ( )1397دریافتند که ضریب مسیر غیرمستقیم بین عدالت
آموزشی و فرسودگی تحصیلی و حمایت اجتماعی ادراکشده و فرسودگی تحصیلی منفی است.
نتایج تحقیق یانگ )2004( 1نشان داد فرایند ثبتنام چندگانه در میزان فرسودگی تحصیلی
دانشجویان دارای تأثیر معنادار است .همچنین فرسودگی تحصیلی دارای تأثیر منفی بر عملکرد
تحصیلی دانشجویان است .سالمو 2و همکاران ( )2008به این نتیجه رسیدند که تشویق دانشجویان
از سوی استاد و ارتباط عادالنه بین این دو میتواند به کاهش فرسودگی دانشجویان منجر شود.
نتایج تحقیق کوپتا 3و همکاران ( )2013حاکی از این بود که دانشآموزان از فیسبوک بهعنوان
شبکهای برای دستیابی به اهداف آموزشی و دانشگاهی استفاده میکنند .اچاو و الرسون)2015( 4
در پژوهش خود نشان دادند استفاده از سایتهای رسانههای اجتماعی دارای تأثیر منفی بر عملکرد
تحصیلی پاسخگویان بوده است .راهدار 5و همکاران ( )2019دریافتند بین رضایت از کیفیت
خدمات آموزشی و میزان فرسودگی تحصیلی دانشجویان رابطۀ معناداری وجود ندارد .همچنین
میزان فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر است.
با مروری که بر نتایج تحقیقات مختلف به انجام رسیده در بخش پیشینه تجربی به انجام
رسید ،میتوان اذعان کرد که هرکدام از پژوهشهای بهانجامرسیده از یک دیدگاه خاص به
موضوع فرسودگی تحصیلی نگریستهاند و میتوان گفت تحقیقاتی که از یک دیدگاه کلی هم به
متغیرهای مطرح در محیط آموزشی و دانشگاه و هم از دیدگاه عوامل و زمینۀ اجتماعی مؤثر به
موضوع پرداخته باشند ،بسیار کم هستند .در این پژوهش ،با بررسی عوامل اجتماعی مؤثر،
دیدگاهی کلی از عوامل مؤثر در این زمینه ارائه میکنیم .با توجه به چارچوب نظری و پیشینۀ
تجربی پژوهش میتوان گفت متغیرهای عدالت آموزشی ،کیفیت زندگی دانشگاهی و میزان
استفاده از رسانه بر فرسودگی تحصیلی مؤثرند.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Yang
2. Salmela
3. Gupta et al
4. Acheaw & Larson
5. Rahda et al
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ادبیات پژوهش
رشد و بالندگی هر جامعهای مرهون نظام آموزشی آن جامعه است .بر این اساس ،همهساله
کشورها مبالغ قابلتوجهی از درآمد ملی خود را صرف آموزش عالی میکنند .اما بعضی از
عوامل موجب هدررفتن بخشی از این سرمایهگذاری میشوند .در بررسی علل این پدیده ،از
جمله عوامل تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی دانشجویان ،فرسودگی تحصیلی 1است .فرسودگی
تحصیلی در موقعیتهای آموزشی بهعنوان احساس خستگی بهخاطر تقاضاها و الزامات تحصیل
(خستگی) ،داشتن یک حس بدبینانه و بدون عالقه به مطالب درسی (بیعالقگی) و نیز احساس
پیشرفت شخصی ضعیف در امور درسی و تحصیلی (خودکارآمدی شخصی کاهشیافته) تعریف
میشود (حسینپور و همکاران.)60 :1395 ،
فرسودگی تحصیلی سه مؤلفۀ اصلی دارد .مؤلفه اول و آشکارترین نشانۀ فرسودگی ،خستگی
تحصیلی است که یک بعد ضروری برای تعریف فرسودگی است و بدون آن مفهوم فرسودگی
ناقص است .خستگی عاطفی به کاهش انرژی روانی یا تخلیه منابع هیجانی اشاره دارد .افراد با
سطح باالی خستگی عاطفی ،احساس خأل روانی میکنند و انرژی یا انگیزۀ اندکی از خودشان به
دیگران یا به کارشان نشان میدهند؛ دانشجویان و دانشآموزانی که دچار خستگی هیجانی هستند،
احساس میکنند از لحاظ هیجانی تحلیل رفتهاند و بیرمقاند و اینکه در پایان یک روز درسی در
محل تحصیل خود ،احساس خستگی و فرسودگی دارند .مؤلفۀ دوم بیعالقگی تحصیلی است.
عوامل متعددی بر بیعالقگی مؤثر هستند؛ یکی از این عوامل تکراریبودن مطالب درسی و نبود
امکان استفادۀ عملی از آنها است که سبب میشود دانشجو به مطالب درسی بیعالقه شود و
درس برایش خستهکننده شود .درنتیجه تمایلی به تالش در این موضوعات نشان نمیدهد .مؤلفۀ
دوم بیعالقگی تحصیلی یا احساس ناکارایی فردی یا عدم موفقیت فردی است .خودکارآمدی
تحصیلی به مجموعه باورهای دانشجویان درمورد تواناییهایشان در انجام تکالیف درسی و
تحصیلی اشاره دارد .دانشجویانی که احساس ناکارآمدی تحصیلی میکنند ،باور دارند که
نمیتوانند بهطور مؤثر مسائلی را که هنگام مطالعاتشان پیش میآید حل کنند و اعتقاد دارند که
مشارکت مؤثری در کالس نداشتهاند ،بهزعم خودشان دانشجوی خوبی نبودهاند و چیزهای جالبی
در طول تحصیل یاد نگرفتهاند (همتی و صادقی.)237-236 :1397 ،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Academic Burnout
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مقولۀ عدالت آموزشی 1از جمله متغیرهای جدیدی است که در رابطه با فرسودگی تحصیلی
مطرح است؛ چرا که وجود عدالت آموزشی در میان دانشجویان میتواند با فرسودگی تحصیلی
آنان ارتباط داشته باشد .سالمال آرو و همکاران )2008( 2بر این باورند که تشویق دانشجویان از
سوی استاد و ارتباطات عادالنه بین استاد و دانشجو میتواند به کاهش فرسودگی دانشجویان
منجر شود (سالمال و همکاران .)2008 ،الدریج )2012( 3معتقد است وجود عدالت آموزشی
میتواند به ارتقای سطح عملکرد دانشجویانی بینجامد که دارای تفاوتهای فردی در زمینههای
مختلفی مانند عملکرد تحصیلی ،طبقۀ اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی هستند (الدریج:2012 ،
 .)35بهطورکلی عدالت آموزشی در محیط دانشگاه ،به معنای فراهمآوردن برابری فرصتهای
آموزشی برای دانشجویان است که اغلب به برابری در برخوردهای استاد با دانشجویان بهویژه
در کالسهایی که تنوع و تفاوت زیادی بین دانشجویان وجود دارد ،مربوط میشود .این شکل
از عدالت ،به معنای وجود تعامالت و رفتارها و شیوۀ عملکرد مبتنی بر انصاف ،برخورد بدون
جانبداری ،راهنمایی متناسب با توانایی دانشجویان ،رعایت عدالت در ارزیابی و ارائۀ امتیازها
است که میتواند سبب انتقال حس ارزشمندی به دانشجویان و به دنبال آن ،ایجاد رفتارهای
مدنی و تحصیلی مطلوب در آنان شود (مرزوقی و همکاران .)212 :1392 ،طبق تقسیمبندی
آدامز )1963( 4عدالت را میتوان به سه نوع توزیعی ،5رویهای 6و تعاملی 7تقسیم کرد (زوهبی
مانریکده الرا و همکاران.)52 :2017 ،8
عدالت توزیعی آموزشی به قضاوت دانشجویان دربارۀ برابری توزیع پاداش ،سطح تعامل یا
فرصتهای ارتقا در یک بافت آموزشی اشاره میکند .عدالت رویهای با برداشت افراد از
عادالنهبودن رویههای جاری در تصمیمگیری برای جبران خدماتشان سروکار دارد .عدالت
مراودهای بیانکنندۀ این موضوع است که کلیۀ مراودات و تعامالت افراد در مسیر رسیدن به
نتایج عادالنه باشد؛ یعنی افراد حق ندارند در مسیر رسیدن به اهداف عادالنه مراوداتی
غیرعادالنه بین خود و دیگران رقم بزنند (دیبایی صابر و میرعرب رضی.)132-131 :1398 ،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Educational Justice
2. Selmela Aro
3. Eldridge
4. Adams
5. Distributive Justice
6. Procedural Justice
7. Interactive justice
8. Zoghbi-Manrique-de-Lara
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از نظر ماکس وبر ،نابرابری اجتماعی در رابطۀ اجتماعی انعکاس می یابد .وبر رابطۀ
اجتماعی را برای بیان شرایطی بهکار می برد که دو یا چند نفر در رفتاری مشارکت دارند که
در چارچوب آن ،هریک از آنان دیگری را به طرز معناداری بهحساب می آورد و درنتیجه
رفتار مذکور بر همین اساس جهتگیری می شود .محتوای این جهتگیری متقابل میتواند
متغیرترین حاالت را شامل شود که از آن جمله می توان کشمکش ،خصومت ،دوستی،
وفاداری یا مبادلۀ اقتصادی را نام برد .بر این اساس ،نابرابری را به زبان وبری باید نوعی از
محتوای رابطۀ اجتماعی تعریف کرد که تماماً عبارت از این احتمال است که افراد بهصورتی
تفاوت گذار و تبعیضی رفتار خواهند کرد .همچنین می دانیم که وبر منزلت ها را مبنی بر سه
عامل قدرت ،ثروت و حیثیت می داند؛ پس این درک تطبیقی و درونفهمیشده بهنوبۀ خود به
کارکرد درجات معین قدرت ،ثروت و حیثیت در تنظیم رابطۀ اجتماعی بستگی دارد (ربانی و
همکاران .)275 :1389 ،از دید پیتر بالو ،1انسان ها به دالیل گوناگونی که آنان را به برقراری
پیوند اجتماعی ترغیب میکند ،جذب هم می شوند .بعد از ایجاد اولین پیوندها ،پاداشهایی که
به همدیگر ارائه می کنند به حفظ و تقویت پیوندها کمک می کند .وضعیت متضاد هم
امکانپذیر است و با پاداشهای ناکافی ،پیوند اجتماعی تضعیف یا قطع خواهد شد.
پاداش هایی که مبادله می شوند یا درونی است (مثل عشق و محبت و احترام) یا بیرونی (مثل
پول و کار شخصی) .طرفین هم نمی توانند همیشه به هم پاداش برابر بدهند .مبادله هرگاه
دستخوش نابرابری شو د ،در پیوند بین انسان ها اختالف قدرت شکل خواهد گرفت (ریتزر،
 .)576-571 :1393از نظر بالو ،عدالت مفهومی است اجتماعی و اجتماع دارای هنجارهایی
است که تخطی از آن را ناعادالنه می شمارد و از آنجا که هر سازمانی برای بقای خود
دستکم به رضایت کارکنانش نیازمند است ،هیچ سازمانی نمی تواند بدون توجه به عالیق
کارکنان خود به هستی ادامه دهد .در غیر این صورت ،فرودستان احساس خواهند کرد که
استثمار می شوند و این امر به مخالفت منجر میشود (توسلی.)426 :1385 ،
از دیگر عوامل مرتبط با فرسودگی تحصیلی دانشجویان ،شرایط محیطی و آموزشی،
نارضایتی از شرایط آموزشگاهی و بهطورکلی کیفیت زندگی دانشگاهی 2است که میتواند
موجب کاهش انگیزش برای یادگیری و تحصیل شود و موفقیت فردی در رشتۀ تحصیلی را
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Peter Blow
2. Quality of academic life
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تحتالشعاع قرار دهد (شیخاالسالمی و همکاران .)28 :1393 ،درواقع ،کیفیت زندگی
دانشجویان نشانۀ بارزی از میزان رضایت آنها از زندگی دانشجویی است .مطابق پژوهشهای
انجامشده ،میزان رضایت دانشجویان از کیفیت زندگی تأثیر بسیاری بر کیفیت یادگیری آنها
دارد و درمجموع موجب ارتقای کیفیت نظام دانشگاهی و آموزش عالی میشود (بنجامین،1
264-205 :1994؛ سیرجی و همکاران.)316-279 :2000 ،2
کیفیت زندگی مفهوم گستردهای است که معانی گوناگونی برای افراد و گروههای مختلف
دارد .برخی آن را بهعنوان قابلیت زیستپذیری یک ناحیه ،برخی دیگر بهعنوان سنجههایی برای
میزان جذابیت و برخی بهعنوان رفاه عمومی ،بهزیستی اجتماعی ،شادکامی ،رضایتمندی و...
تفسیر کردهاند .رافائل و همکاران 3کیفیت زندگی را حدی که شخص از امکانات مهم
زندگیاش لذت میبرد ،تعریف میکنند (رافائل و همکاران .)2006 ،کوستالزا و همکاران
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کیفیت زندگی را میزان تأمین نیازهای انسانی در ارتباط با ادراکهای افراد و گروهها از بهزیستی
ذهنی میدانند (کوستالزا و همکاران .)2007 ،از نظر سازمان جهانی بهداشت ،کیفیت زندگی،
ادراک فردی از وضعیت زندگی در متن نظامهای فرهنگی و ارزشی جامعه و دربارۀ اهداف،
انتظارات ،استانداردها ،عالیق و نگرانیهای افراد است .کینگ 5معتقد است ابعاد مختلفی بر
کیفیت زندگی اثر میگذارند و این ابعاد شامل وضعیت اقتصادی-اجتماعی ،روحی-روانی و
شغلی است .همچنین وی معتقد است بعد خانوادگی ،نحوۀ تعامالت خانوادگی و میزان
حمایت های خانوادگی ،تأثیراتی بر ایفای نقش اعضا دارد و نقش افراد خانواده در برداشت کلی
از کیفیت زندگی را شامل میشود (وصالی و توکل.)206 :1391 ،
یکی از مبانی نظری برای کیفیت زندگی دانشگاهی ،توجه همزمان به رویکرد عاملیت
انسانی و رویکرد ساختاری نظام دانشگاهی است .رویکرد عاملیتی برای عاملیت دانشجو نقش
محوری قائل است و بر آن است که کیفیت زندگی بیشتر ناظر بر ذهنیات ،قابلیتها و
توانمندیهای دانشجویان است .از جنبۀ نظری ،عاملیت و ساختار مورد توجه گیدنز 6است.
هدف گیدنز از مبحث عاملیت و ساختار ،پیونددادن ایدۀ کنش انسانی با تبیین ساختاری در
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Benjamin
2. Sirgy
3. Raphael
4. Costanza
5. King
6. Anthony Giddens
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تحلیل اجتماعی است .در فلسفههای اجتماعی ،کنش و ساختار واژههای متضادی قلمداد
میشوند که گیدنز سعی کرده آنها را با هم ربط دهد و نظریۀ متعادل نوینی را ارائه کند .از نظر
گیدنز نمیتوان ادعا کرد ساختار ،کنش را تعیین میکند یا برعکس .در رویکرد عاملیت انسانی،
رویکردهای نیازمحور در حوزۀ مطالعات کیفیت زندگی بسیار رایج است .از میان این رویکردها
نظریۀ نیازهای انسانی برای مطالعۀ کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان جامعیت و تناسب
بیشتری دارد .نظریۀ نیازهای انسانی ،سطح باالتری از تأمین نیازهای انسانی است .در کیفیت
زندگی دانشگاهی نیازهای انسانی میتواند با توجه به رسالت و اهداف آموزش عالی ،دانشگاه و
دانشجویان شامل نیازهای علمی و آموزشی ،تغذیه ،اسکان ،کالبد و فضای دانشگاه ،بهداشت و
درمان ،ارتباط با دیگران ،توجهدیدن ،رشد فردی و تأمین آینده ،امکانات و تسهیالت زندگی
موقت دانشجویی و نظایر آنها باشد (مهدی.)8 :1395 ،
براساس رویکرد ساختاری ،کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان یک مفهوم کامل و جامع
است و تمامی بخشها ،ابعاد و عوامل مؤثر بر آن مورد توجه قرار میگیرند .در این رویکرد،
دانشگاه و کیفیت زندگی دانشگاهی بهعنوان یک کلیت تعریف میشود .در این رویکرد ،به همۀ
عوامل مرتبط با کیفیت زندگی دانشگاهی نظر اعضای هیئتعلمی ،عوامل آموزشی ،عوامل
اجتماعی ،امکانات و تسهیالت ،کالبد و فضای دانشگاه و دانشکده و نظایر اینها توجه صورت
میگیرد .درواقع ،سطح کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان حاصل جمع سطح رضایت
دانشجویان از اعضای هیئتعلمی ،عوامل آموزشی ،عوامل اجتماعی-فرهنگی ،امکانات و
تسهیالت ،کالبد و فضای عمومی ،رشد فردی و آیندۀ شغلی ،وضعیت اسکان و اقامت و
معاشرت و همزیستی دانشجویان با یکدیگر است (همان) .بهطورکلی میزان رضایت دانشجویان
از زندگی دانشگاهی ،تأثیر زیادی بر کیفیت یادگیری آنها و ارتقای کیفیت نظام دانشگاهی و
آموزش عالی دارد.
با ورود به عصر اطالعات و جامعۀ شبکهای ،در بیشتر حوزهها شاهد تحوالت تکنولوژیکی
گوناگون هستیم .جامعۀ شبکهای ،جامعهای است که ساختار آن متأثر از فناوری است (معمار و
همکاران .)153 :1391 ،از جمله پدیدههای جدید که بر اثر ادغام فناوریهای مختلف ارتباطی
در سالهای اخیر شکل گرفته ،شبکههای اجتماعی مجازی 1است .شبکههای اجتماعی ،بستری
هستند که افراد ،گروهها و سازمانها در آنها پیرامون یک یا چند ویژگی مشترک گرد هم
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Social networks
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میآیند و اطالعات ،مطالب و محتواهای خود را با یکدیگر به اشتراک میگذارند .سرعت رشد
این شبکهها به حدی است که مجموع کاربران معروفترین شبکههای اجتماعی اینترنت ،به
بیشتر از یک میلیارد نفر رسیده است .شبکههای اجتماعی در ایران نیز در حال گسترش
روزافزون بهویژه در بین نوجوانان و جوانان است (رضوانی و عجم .)34 :1395 ،نتایج
پژوهشهای مختلف نشان میدهد بیش از همه جوانان و دانشجویان هستند که از رسانهها
بهطورکلی و شبکههای اجتماعی استفاده میکنند و بهنوعی در درون آنها زندگی میکنند؛
بهطوریکه تصور جهانی بدون این شبکهها برای آنها غیرممکن شده است (روسن 1و
همکاران6 :2013 ،؛ وانگ 2و همکاران .)41 :2015 ،نتایج پژوهشهای مختلفی بیانگر آن است
که شبکههای اجتماعی در عین اینکه میتوانند پتانسیل بسیار باالیی در آموزش داشته باشند،
نگرانیهای زیادی هم در امر آموزش و تحصیل ایجاد کردهاند؛ چرا که استفادۀ بیرویه در جهت
اهداف مختلف ،اعم از تفریح ،وقتگذرانی یا دالیل دیگر میتواند بر عملکرد تحصیلی فرد
تأثیر جدی ایجاد کند (اکبری و همکاران.)587 :1396 ،
وقتی رسانههای اجتماعی ظاهر شدند ،جهان درواقع به دو بخش آنالین و آفالین تقسیم شد.
رسانههای اجتماعی به ما درجهت برقراری ارتباط با مردم دیگر در سایر نقاط جهان کمک بسیار
میکنند .رسانههای اجتماعی زندگی را بسیار ساده و نزدیک کرده است (گیلبرت و همکاران،3
 .)27 :2018شبکههای اجتماعی آنالین از جمله محبوبترین و عمومیترین سرویسهای
ارائهشده در فضای مجازی است .از جمله محبوبترین این شبکههای اجتماعی میتوان به
فیسبوک ،4توییتر ،5واتساپ 6و اسکایپ 7اشاره کرد؛ برای مثال شبکۀ اجتماعی فیسبوک 8ماهیانه
دارای  1/79میلیارد کاربر فعال در سراسر جهان است (سامسون 9و همکاران.)56 :2017 ،
در زمینۀ نقش رسانههای جمعی و بهطورکلی فضای مجازی در رفتار مخاطبان ،افراد
مختلفی به طرح نظریاتی پرداختهاند .گربنر 10و همکاران ( )1980در دانشگاه پنسیلوانیا اظهار
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Rosen
2. Wang
3. Gilbert
4. Facebook
5. Twitter
6. WhatsApp
7. Skype
8. Facebook
9. Samson
10. Gerbner
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کردند که اثرات کاشتی رسانههای جمعی در جامعۀ جدید بهخوبی مشهود است .این نظریه در
بررسی ارتباط رسانهها و تأثیرات آنها ،عقالنی درنظر گرفته شده است (بخشیزاده:1400 ،
 .)288بنا بر نظریۀ کاشت ،1تلویزیون در گزارشگری خود به ابالغ پیامهای بههمپیوستهای
گرایش دارد که درسهای یکسانی را بارها به نمایش درمیآورند .از نظر گربنر ،رسانهها به ارائۀ
دیدگاههای همشکل و کموبیش یکسان از واقعیت اجتماعی تمایل دارند و مخاطبان آنها نیز بر
اساس چنین سازوکاری فرهنگپذیر میشوند .گربنر تا آنجا پیش میرود که میگوید رسانهها،
بهویژه تلویزیون ،بهدلیل نظم و هماهنگی در ارائۀ پیام در طول یک زمان مشخص ،از قدرت
تأثیرگذاری فراوانی برخوردارند؛ بهطوریکه باید آنها را شکلدهندۀ جامعه دانست (مهرداد،
 .)1380با مرور مطالب مذکور در بخش مبانی نظری ،باید گفت فرسودگی تحصیلی دانشجویان
یکی از مباحثی است که از عوامل مختلف اجتماعی ،روانی و فرهنگی تأثیر میپذیرد .میزان
رعایت عدالت آموزشی در دانشگاه از سوی استادان یا مسئوالن و کارکنان دانشگاه ،کیفیت
زندگی دانشگاهی و بهطورکلی رسانه ،از جمله عوامل مرتبط با فرسودگی تحصیلی دانشجویان
محسوب میشود.

روششناسی پژوهش
با توجه به ماهیت موضوع ،روش مورد استفاده در تحقیق حاضر پیمایشی و از نوع مقطعی
است و نوع پژوهش نیز کاربردی و واحد تحلیل نیز فرد (دانشجویان دانشگاه تبریز) است.
جامعۀ آماری پژوهش ،کلیۀ دانشجویان دانشگاه تبریز (طبق آخرین آمار  20،997نفر) هستند .با
استفاده از فرمول کوکران 275 ،نفر با استفاده از نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم بهعنوان
حجم نمونه انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده برای گرداوری دادهها پرسشنامه است که شامل
سؤاالتی دربارۀ هرکدام از متغیرهای مستقل و همچنین متغیر وابسته است .در بررسی متغیر
فرسودگی تحصیلی از پرسشنامۀ استاندارد برسو و همکاران ( ،)1997متغیر عدالت آموزشی از
پرسشنامۀ گلپرور ( ،)1389متغیر کیفیت زندگی دانشگاهی و میزان استفاده از رسانه از
پرسشنامۀ محققساخته استفاده شده است.
به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSاستفاده شد .تعیین پایایی گویههای
متغیرهای تحقیق به کمک ضریب آلفای کرونباخ صورت گرفت که مقدار آن برای متغیر
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Cultivation theory
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فرسودگی تحصیلی  ،0/625عدالت آموزشی  ،0/806کیفیت زندگی دانشگاهی ( 0/948کیفیت
خدمات آموزشی و اعضای هیئتعلمی  ، 0/927کیفیت امکانات و تسهیالت دانشگاهی
 )0/913است.

یافتههای پژوهش
در بررسی توزیع فراوانی پاسخگویان در متغیرهای زمینهای پژوهش میتوان گفت  52درصد از
پاسخگویان زن و  48درصد مرد هستند .همچنین  86درصد از پاسخگویان مجرد و  14درصد
متأهلاند .درنهایت در بررسی توزیع فراوانی پاسخگویان در متغیر وضعیت اشتغال نیز میتوان
گفت  12درصد از پاسخگویان کارمند بخش خصوصی 5 ،درصد دارای شغل آزاد 81 ،درصد
محصل و  2درصد خانهدار هستند .نتایج این بررسی در جدول  1درج شده است.
جدول  .۱توصیف آمارههای مربوط به متغیرهای زمینهای
نام متغیر

طبقات

فراوانی

درصد

جنس

زن

142

52

مرد

133

48

کل

275

100

مجرد

237

86

متأهل

38

14

کل

275

100

کارمند بخش خصوصی

32

12

شاغل آزاد

15

5

محصل

224

81

خانهدار

4

2

کل

275

100

وضعیت تأهل

اشتغال پاسخگو

در جدول  2اطالعات توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش ذکر شده است .این
جدول دربرگیرندۀ کمینه و بیشینۀ پاسخها ،میانگین و انحراف استاندارد پاسخهای ارائهشده
است که در ادامه قابلمشاهده است.
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جدول  .۲یافتههای توصیفی متغیرهای مستقل و وابستۀ پژوهش
متغیر

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین درصدی

فرسودگی تحصیلی

42

77

59/30

9/73

56

عدالت آموزشی

32

73

47/14

9/85

56

کیفیت زندگی دانشگاهی

34

109

69/01

19/08

62

میزان استفاده از رسانههای جمعی

19

47

29/70

8/59

41

اطالعات جدول  2نشان میدهد میانگین فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان  56درصد،
عدالت آموزشی  56درصد ،رضایت از کیفیت خدمات دانشگاهی  62درصد و میزان استفاده از
رسانه  41درصد است؛ بنابراین میانگین فرسودگی تحصیلی ،عدالت آموزشی و کیفیت زندگی
دانشگاهی در بین دانشجویان باالتر از حد متوسط و میانگین میزان استفاده از رسانه در حد
متوسط به پایین است.
در بررسی رابطۀ بین متغیرهای مستقل پژوهش با توجه به سطح سنجش متغیرهای پژوهش،
از آزمونهای آماری متناسب استفاده شده است .با توجه به اینکه سطح سنجش متغیرهای
عدالت آموزشی و میزان فرسودگی تحصیلی دانشجویان فاصلهای است ،از آزمون ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج این بررسی در جدول  3آمده است.
جدول  .۳میزان ضریب همبستگی بین متغیرهای عدالت آموزشی و فرسودگی تحصیلی
دانشجویان
نام متغیرها
عدالت آموزشی و میزان فرسودگی تحصیلی

ضریب همبستگی
**

-0/443

سطح معناداری
0/000

با توجه به نتایج مندرج در جدول  3در بررسی میزان همبستگی بین متغیرهای عدالت
آموزشی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان میتوان گفت بین دو متغیر رابطۀ معکوس و نسبتاً
قوی با ضریب همبستگی ( )-0/443وجود دارد که با توجه به سطح معناداری مشاهدهشده
( )0/000میتوان گفت این رابطه در سطح معناداری  99درصد معنادار است .به عبارت دیگر ،با
افزایش میزان عدالت آموزشی ،از میزان فرسودگی تحصیلی دانشجویان کاسته میشود.
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در بررسی رابطۀ بین کیفیت زندگی دانشگاهی و میزان فرسودگی تحصیلی دانشجویان نیز با
توجه به اینکه سطح سنجش هردو متغیر فاصلهای است ،از آزمون ضریب همبستگی پیرسون
استفاده شده است .نتایج این بررسی در جدول  4آمده است.
جدول  .۴میزان ضریب همبستگی بین متغیرهای کیفیت زندگی دانشگاهی و ابعاد آن و
فرسودگی تحصیلی دانشجویان
نام متغیرها

ضریب همبستگی

سطح معناداری

کیفیت زندگی دانشگاهی و فرسودگی تحصیلی

**-0/527

0/000

کیفیت خدمات آموزشی و اعضای هیئتعلمی

**

-0/413

0/000

کیفیت امکانات و تسهیالت دانشگاهی

**

-0/566

0/000

در بررسی میزان همبستگی بین متغیر کیفیت زندگی دانشگاهی و میزان فرسودگی تحصیلی
دانشجویان با توجه به نتایج مندرج در جدول  4میتوان گفت بین دو متغیر رابطۀ معکوس نسبتاً
قوی ( )-0/527و معنادار در سطح اطمینان  99درصد ( )0/000وجود دارد .به عبارت دیگر،
هرچه میزان کیفیت خدمات دانشگاهی افزایش مییابد ،از میزان فرسودگی تحصیلی دانشجویان
کاسته میشود.
جدول  .۵ضریب همبستگی بین متغیرهای میزان استفاده از رسانه و ابعاد آن و فرسودگی
تحصیلی دانشجویان
نام متغیرها
میزان استفاده از رسانه و فرسودگی تحصیلی
میزان استفاده از رسانههای جمعی (دیداری ،شنیداری) و فرسودگی
تحصیلی
میزان استفاده از شبکههای اجتماعی و فرسودگی تحصیلی

ضریب

سطح

همبستگی

معناداری

**0/377

0/000

**0/256

0/000

**

0/000

0/375

با توجه به نتایج مندرج در جدول  ،5در بررسی میزان همبستگی بین میزان استفاده از رسانه
و فرسودگی تحصیلی دانشجویان ،نتایج نشانگر وجود رابطۀ مثبت ( )0/377و معنادار در سطح
اطمینان  99درصد است .به عبارت دیگر ،با افزایش میزان استفاده از رسانه ،میزان فرسودگی
تحصیلی دانشجویان نیز افزایش پیدا میکند .در بررسی میزان همبستگی بین میزان استفاده از
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رسانههای جمعی و میزان فرسودگی تحصیلی دانشجویان نیز نتایج نشان میدهد بین دو متغیر
رابطۀ مثبت ( )0/377و معنادار در سطح اطمینان  99درصد ( )0/000و همچنین بین استفاده از
شبکههای اجتماعی و میزان فرسودگی تحصیلی دانشجویان رابطۀ مثبت ( )0/566و معنادار در
سطح اطمینان  99درصد ( )0/000وجود دارد.

بررسی تفاوت میانگین متغیر وابسته برحسب متغیرهای زمینهای پژوهش
از جمله متغیرهای زمینهای پژوهش که در این مطالعه بررسی شده ،متغیر جنسیت و وضعیت
تأهل است .با توجه به اینکه سطح سنجش متغیر جنسیت و وضعیت تأهل اسمی دوحالته و
سطح سنجش میزان فرسودگی تحصیلی دانشجویان فاصلهای است ،مناسبترین آزمون برای
بررسی میزان تفاوت میانگین ،آزمون  tبا نمونههای مستقل 1است .طبق یافتههای این آزمون
میتوان گفت میزان فرسودگی تحصیلی دانشجویان دو جنس (مرد و زن) متفاوت و معنادار
است .با توجه به بررسی میانگین فرسودگی تحصیلی در بین زنان و مردان ،نتایج بیانگر آن است
که میانگین احساس فرسودگی در بین زنان ( )58/0704کمتر از مردان ( )60/6165است .در
بررسی نتایج مربوط به تفاوت میانگین میزان فرسودگی تحصیلی دانشجویان برحسب متغیر
وضعیت تأهل نیز نتایج نشان داد میانگین فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز در بین
افراد مجرد و متأهل تفاوتی ندارد.
از دیگر متغیرهای زمینهای مورد بررسی در این پژوهش ،متغیرهای وضعیت اشتغال پاسخگو
است .برای بررسی میزان تفاوت میانگین متغیر فرسودگی تحصیلی دانشجویان برحسب متغیر
وضعیت اشتغال پاسخگو با توجه به اینکه سطح سنجش متغیر وضعیت اشتغال اسمی چندحالته
است ،از آزمون تحلیل واریانس یکطرفۀ  Fاستفاده شده است که نشان میدهد میزان فرسودگی
تحصیلی دانشجویان برحسب وضعیت اشتغال پاسخگو متفاوت ( )f=3/495و معنادار در سطح
اطمینان  95درصد ( )0/016است.
در ایجاد مدل رگرسیونی باید گفت متغیرهای عدالت آموزشی ،کیفیت زندگی دانشگاهی و
میزان استفاده از رسانه وارد مدل شدهاند که با توجه به جدول  ،6درمجموع  47درصد از
تغییرات مربوط به فرسودگی تحصیلی را این سه متغیر تبیین میکنند و مابقی واریانس
تبییننشده متأثر از متغیرهای دیگری است که در مدل تحقیق آورده نشدهاند.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1 . Independent samples T-test
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جدول  .۶نتایج ضرایب رگرسیونی چندگانه و تبیینکنندههای فرسودگی تحصیلی
همبستگی چندگانه

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

دوربین واتسون

0/۶9۳

0/۴80

0/۴7۴

۲/0۶

همچنین با بررسی ضرایب  bحاصل از انجام این آزمون میتوان گفت مقدار ضریب  bمتغیر
کیفیت زندگی دانشگاهی ( )-0/112است .به عبارت دیگر ،به ازای  1واحد تغییر در متغیر
کیفیت زندگی دانشگاهی 0/11 ،کاهش در میزان فرسودگی تحصیلی دانشجویان بهوجود میآید
که این افزایش معنیدار ( )0/000است .متغیر میزان استفاده از رسانه نیز با مقدار ضریب

b

( )0/548نشان میدهد به ازای  1واحد تغییر در متغیر میزان استفاده از رسانه ،میزان فرسودگی
تحصیلی در پاسخگویان به میزان  0/54افزایش پیدا میکند که این افزایش معنیدار ()0/001
است .همچنین متغیر عدالت آموزشی با مقدار ضریب  )-0/406( bبیانگر آن است که به ازای 1
واحد تغییر در متغیر عدالت آموزشی ،میزان فرسودگی تحصیلی در پاسخگویان به میزان 0/40
کاهش پیدا میکند که این کاهش معنیدار ( )0/000است.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه
تبریز به انجام رسیده است .نتایج بررسی میزان همبستگی بین متغیر عدالت آموزشی و میزان
فرسودگی تحصیلی دانشجویان بیانگر آن است که بین دو متغیر همبستگی معکوس ( )-0/344و
معنادار در سطح اطمینان  99درصد ( )0/000وجود دارد .به عبارت دیگر ،هرچه میزان عدالت
آموزشی افزایش پیدا میکند ،میزان فرسودگی تحصیلی دانشجویان کاهش پیدا میکند.
با مروری بر نظریات مرتبط با عدالت میتوان گفت عدالت در سه بعد عدالت توزیعی،
رویهای و مراودهای قابلبررسی است و در این پژوهش هم سؤاالت به نحوی طراحی شده بود
تا هر سه بعد عدالت را دربرگیرد .عدالت توزیعی به قضاوت دانشجویان دربارۀ برابری توزیع
پاداشها ،سطح تعامل یا فرصتهای ارتقا در یک بافت آموزشی اشاره دارد .عدالت رویهای به
بررسی عادالنهبودن روند اتخاذ تصمیمهای مربوط به دانشجویان اشاره دارد و عدالت مراودهای
هم ناظر بر نحوۀ برخورد و تعامل استادان و کادر آموزشی با دانشجویان مربوط است .از دید
وبر ،نابرابری اجتماعی در روابط اجتماعی انعکاس مییابد و مقصود از آن عبارت از این احتمال
است که افراد بهصورتی تفاوتگذار و تبعیضی رفتار کنند .پیتر بالو نیز عدالت و برقراری آن را
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شرط بسیار مهمی در بقای یک سازمان و عاملی بسیار تأثیرگذار در رفتار افراد موجود در آن
سازمان میداند .از آنجا که هر سازمانی برای بقای خود نیازمند رضایتمندی افراد و نیروهای
خود است ،برقراری عدالت در درون یک سازمان در ابعاد مختلف آن ضروری بهنظر میرسد.
اگر کالس را سازمانی بدانیم که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و
عناصر تشکیلدهندۀ آن است ،رعایتنکردن عدالت در آن میتواند موجب جدایی و دوری این
اجزا از یکدیگر شود و درنهایت رشتههای پیوند میان این اجزا را از بین ببرد .کارکنان سازمان
(دانشجویان) به برابری ادراکشده از تصمیمات تخصیص منابع -مثل سطح پرداختی به شخص
(عدالت توزیعی) ،رویههایی که تصمیمات توزیع براساس آن انجام شدهاند (عدالت رویهای)،
برابری در رفتار با افراد در طول اجرای رویهها (عدالت مراودهای) -حساساند و به آن واکنش
نشان میدهند .دانشگاهها و بهویژه استادان برای اینکه بتوانند رفتارهای عادالنه و نیز احساس
عدالت را در دانشجویان ایجاد و تقویت کنند ،باید بتوانند توجه و رضایت آنان را در کالس
جلب و آنها را با اهداف کالس همسو کنند و از این طریق عملکرد تحصیلی آنان را بهبود
بخشند .این نتیجه همسو با نتایج تحقیقات مرزوقی و همکاران ( ،)1392یوسفی و همکاران
( )1397و سالمو و همکاران ( )2008است؛ محققان در تحقیقات خود به نقش مهم عدالت
آموزشی در میزان فرسودگی تحصیلی دانشجویان اشاره کردهاند.
بررسی نتایج مربوط به میزان همبستگی بین متغیر میزان کیفیت زندگی دانشگاهی و
فرسودگی تحصیلی دانشجویان نیز بیانگر وجود همبستگی معکوس در بعد کیفیت خدمات
آموزشی و اعضای هیئتعلمی ( )-0/527و کیفیت امکانات و تسهیالت دانشگاهی ()-0/566
است .به بیانی دیگر ،هرچه میزان رضایت از کیفیت خدمات آموزشی و امکانات و تسهیالت
دانشگاهی افزایش مییابد ،از میزان فرسودگی تحصیلی دانشجویان کاسته میشود .کیفیت
زندگی مقولهای چندبعدی و چندوجهی است که تبیین آن بهعنوان مجموعهای بههمپیوسته
نیازمند بررسی کلیۀ عوامل و متغیرهای فیزیکی ،اقتصادی ،اجتماعی ،جسمانی ،روانی و فلسفی
در ارتباط متقابل با یکدیگر است .در زمینۀ کیفیت زندگی دانشگاهی و ابعاد آن ،گیدنز با
رویکرد ساختاری به بررسی کیفیت زندگی دانشگاهی و ابعاد آن میپردازد .در این رویکرد،
همۀ عوامل مرتبط با کیفیت زندگی دانشگاهی اعم از عوامل آموزشی ،اجتماعی و امکانات و
تسهیالت دانشگاهی بهعنوان ابعاد کیفیت زندگی در دانشگاه مورد توجه قرار گرفته است .این
نتیجه همسو با نتایج تحقیقات شیخاالسالمی و همکاران ( )1394و راهدار و همکاران ()2019
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است که در این پژوهشها نیز محققان به وجود رابطۀ معکوس بین کیفیت زندگی دانشگاهی و
میزان فرسودگی تحصیلی دانشجویان اشاره کردهاند.
درنهایت در بررسی میزان همبستگی بین میزان استفاده از رسانه و فرسودگی تحصیلی
دانشجویان نتایج بیانگر وجود رابطۀ مثبت ( )0/377و معنادار در سطح اطمینان  99درصد است.
بدینترتیب با افزایش میزان استفاده از رسانه ،میزان فرسودگی تحصیلی دانشجویان نیز افزایش
پیدا میکند .براساس نظریۀ کاشت و گربنر ،رسانهها بهویژه تلویزیون ،بهدلیل نظم و هماهنگی
در ارائۀ پیام در طول یک زمان مشخص ،از قدرت تأثیرگذاری فراوانی برخوردارند؛ بهطوریکه
باید آنها را شکلدهندۀ جامعه دانست .این نتیجه همسو با نتایج پژوهشهای حسینپور و
همکاران ( ،)1395کوپنا و همکاران ( )2013و اچاو و الرسون ( )2015است که در تحقیقات
مذکور به نقش استفاده از رسانه در فرسودگی تحصیلی دانشجویان اشاره داشتهاند.
در پایان با توجه به نتایج این پژوهش میتوان گفت با ایجاد فرصتهای عادالنۀ آموزشی
برای دانشجویان از سوی دانشگاهها بهویژه استادان ،ایجاد فرصت اظهارنظر درمورد تصمیمات
مربوط به دانشجویان و همکاری نزدیک دانشگاه با تشکلهای دانشجویی ،تعیین مرجع رسمی
رسیدگی به شکایات دانشجویان با توجه به اصل بیطرفی بهنوعی میتوان در راستای گسترش
عدالت آموزشی و بالطبع کاهش احساس فرسودگی تحصیلی در دانشجویان قدم مثبتی برداشت.
همچنین با اختصاص بودجۀ الزم و کافی برای ارتقای امکانات و تسهیالت دانشگاهی ،اتخاذ
تصمیمهایی در راستای حمایت هرچه بیشتر و بهتر از دانشجو از سوی دانشگاه ،نظارت مستمر
بر سطح علمی استادان شاغل در دانشگاه ،نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد کارمندان شاغل در
بخشهای اداری مرتبط با دانشجویان در دانشگاه میتوان به ارتقای کیفیت زندگی دانشگاهی در
ابعاد مختلف آن کمک کرد و با توجه به نقش مثبت کیفیت زندگی دانشگاهی در کاهش
فرسودگی تحصیلی به تشویق دانشجویان بهمنظور اجرای هرچه بهتر عملکرد تحصیلی اهتمام
ورزید .درنهایت با توجه به اینکه قشر جوان و دانشجویان یکی از مخاطبان اصلی رسانههای
جمعی محسوب میشوند و با توجه به نتایج این پژوهش و تحقیقات انجامشده ،استفادۀ
نادرست و بیشاز اندازه از رسانههای جمعی و شبکههای اجتماعی دارای نقشی مثبت در افت
عملکرد تحصیلی و ایجاد فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان است ،پیشنهاد میشود در
محتوای واحدهای درسی مانند مهارتهای زندگی و ...استادان دانشگاه به آسیبهای اجتماعی
و فردی رسانهها اشارهای داشته باشند .همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی ،نمایشگاه و دادن
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کتابچه و بروشور در حوزۀ آسیبهای موجود در این حوزه به دانشجویان از دیگر اقدامات
مثبت در این زمینه محسوب میشوند.
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