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اهداف حضور در دانشگاه همواره برای تمام دانشجویان خوشایند نیست و ممک است برخی مواقع دانشجویان با
چالشهایی موااه شوند که به بیعالقگی ،خ ستگی و اح ساس ناکارآمدی آنها منجر شود .بیعالقگی ،خ ستگی و
احساااس ناکارآمدی از واوه فرسااودگی تح اایلی اساات که در چند دهة اخیر مورد تواه پژوهشااگران قرارگرفته
اساات .بر ای اساااس ،هدف پژوهش حاضاار ،شااناسااایی ارتباط ادراك از محیال یادگیری و فرسااودگی تح اایلی با
واسطهگری تابآوری تح یلی در بی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری است.
مواد و روشها پژوهش حاضار از نوه توصایفی -تحلیلی (با اساتفاده از مدلیابی روابال سااختاری) اسات .اامعة
آماری پژوهش را تمامی دانشاجویان رشاتة علوم تربیتی دانشاگاه حکیم سابزواری تشاکیل دادند که از بی آنها
 170نفر به صورت ت ادفی ساده انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده عبارت بود از پرس شنامههای اندازهگیری ادراك
محیال آموزشی داندی ،تابآوری تح یلی ساموئلز و فرسودگی تح یلی برسو و همکاران .دادههای امعآوریشده
بهوسیلة نرمافزارهای  SPSSو  AMOSتجزیهوتحلیل شد.
یافتهها ادراك از محیال یادگیری اثر معناداری بر فرسااودگی تح اایلی ( )-0/33و تابآوری تح اایلی ( )0/51و
تابآوری تح اایلی اثر معناداری بر فرسااودگی تح اایلی ( )-0/55داشاات .عالوهبر ای  ،اثر غیرمسااتقیم ادراك از
محیال یادگیری بر فر سودگی تح یلی از طریق تابآوری تح یلی نیز معنادار ( )-0/28بود .همچنی  ،با تواه به
شااخ های برازندگی مدل ،شااخ نیکویی برازش ( ،)0/93ریشاة دوم برآورد واریانس خطای تقریب ( ،)0/07و
شاخ برازش هنجارشده ( ،)0/90مدل پیشنهادی از برازش مناسبی برخوردار بود.
نتیجهگیری ادراك از محیال یادگیری عالوهبر اثر مستقیم بر فرسودگی تح یلی ،بهطور غیرمستقیم نیز از طریق
تابآوری تح اایلی بر فرسااودگی تح اایلی اثرگذار اساات .بنابرای  ،متغیر تابآوری تح اایلی را میتوان متغیری
میانجی بی ادراك از محیال یادگیری و فرسودگی تح یلی در نظر گرفت.

مقدمه
فراگیران در محیالهای آموزشی در دستیابی به اهداف آموزشی
با چالشهای متعددی روبهرویند که در صااورت منفی انگاشاات
آنها آثار نامنا سبی بر نگرش و عملکرد تح یلی خواهد دا شت
[ .]1یکی از آ ثار منفی ان گاشااات چالش ها ،غل بة احسااااس
فرسودگی تح یلی بر دانشجویان است .فرسودگی تح یلی در
میان دانشجویان به احساس خستگی بهدلیل تقاضاها و الزامات
تح اایلی (خسااتگی) ،داشاات حس ای بدبینانه و بدون عالقه به

تکالیف در سی فرد (بیعالقگی) ،و اح ساس عدم شای ستگی به
عنوان دانشااجو (کارآمدی پایی ) اشاااره دارد [ .]2معموالً افراد
دارای فر سودگی تح یلی عالیمی مانند زیر دارند :بیا شتیاقی
نساابت به مطالب درساای ،ناتوانایی در ادامة حضااور مسااتمر در
کالس های درس ،مشاااارکتنکردن در فعالیت های کالسااای،
اح ساس بیمعنایی در فعالیتهای در سی ،اح ساس ناتوانایی در
فراگیری مطالب درسی و در نهایت افت تح یلی [.]3
از نظر نیوم [ ]4مبحث فرسودگی تح یلی از مهمتری
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بهرامی و همکاران

منفی مع ناداری واود دارد؛ به ای مع نا که هر چه ادراك
دان شجویان از محیال یاگیری مثبتتر با شد ،اح ساس فر سودگی
تح یلی در آنها کاهش پیدا میکند یا برعکس.
تابآوری تح اایلی یکی دیگر از متغیرهای تأثیرگذار بر
فرسااودگی تح اایلی اساات و به فرایند و ظرفیتی از سااازگاری
موفقیتآمیز با واود شرایال نامطلوب اشاره دارد [ .]13به عقیدة
برخی دیگر ،تااابآوری انعطااافپااذیری م ثر در برابر حوادث
زندگی و توانایی سازگاری منا سب هنگام رویارویی با زمینههای
استرسزا و خطرناك است [ .]14در واقع ،تابآوری ای موضوه
را پوشاااش میدهااد کااه فرد علیرغم قرارگرفت در معرض
فشااارهای شاادید و عوامل خطر ممک اساات توانش ااتماعی
خود را بهبود بخشااد ،بر مشااکالت غلبه کند و به موفقیت نائل
گردد [.]15
آلوا ( )Alvaمعتقد اسااات که دانشآموزان تابآور از نظر
تح یلی ،دارای سطوح باالیی از عملکرد ،انگیزه و پی شرفت در
موااهه با شااارایال و رویدادهای اساااترسآورند .ای امر ممک
است میزان خطر افت تح یلی آنان را کاهش دهد .او در تحقیق
خود روی دانشآموزان آمریکایی -مکزیکی به ای نتیجه رسااید
که دانشآموزان تابآور سطا باالیی از حمایت آموزشی معلمان
و دو ستان دارند و به احتمال بی شتری ت شویق می شوند که به
دانشاااگاه وارد شاااوند ،از آمدن به مدرساااه لذت میبرند ،در
فعالیتهای آموزشی درگیر میشوند ،مشکالت و تعارض کمتری
در روابال بی گروهی با دیگر دانشآموزان و تعارض و مشااکالت
خانوادگی کمتری دارند [.]16
با اینکه حضور در دانشگاه برای بسیاری از دانشجویان با
تجارب خوشایندی همراه است ،ممک است برای برخی دیگر به
بیعالقگی ،خ ستگی و اح ساس ناکارآمدی بینجامد .بیعالقگی،
خسااتگی و احساااس ناکارآمدی از واوه فرسااودگی تح اایلی
اسااات .ای مسااائله ممک اسااات از لحاظ بهزیساااتی ذهنی،
روانشناختی و اسمانی برای دانشجویان تأثیرات منفی بههمراه
داشااته باشااد .با تواه به آنچه بیان کردیم ،بررساای فرسااودگی
تح اایلی و عوامل پیشبینیکننده در قالب مدل با دقت باالیی
متغیر فرساااودگی تح ااایلی را معرفی میکند تا با برنامههای
آموزشاای خاص بتوان بهزیسااتی روانشااناختی دانشااجویان را
افزایش داد.
بر ای اساس ،هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط ادراك
از محیال یادگیری و فر سودگی تح یلی از طریق وا سطهگری
تابآوری تح ااایلی اسااات .با تواه به مقدمه ،الگوی مفهومی
پیشنهادی تحقیق در شکل  1ارائه میشود.

مباحث در خور پژوهش در دان شگاههاست .وی بر ای باور است
که برای پژوهش در زمینة فرسااودگی تح اایلی دالیل مختلفی
واود دارد که مهمتری آنها عبارت است از:
الف) فر سودگی تح یلی ارتباط دان شجویان را با دان شگاه و
دانشکده تحتتأثیر قرارمیدهد.
ب) فرسودگی تح یلی میزان عالقه و اشتیاق دانشجویان را
به ادامة تح یل تحت تأثیر قرارمیدهد.
ج) فر سودگی تح یلی ابزاری مهم و ا سا سی در فهم اعمال
گوناگون دانشااجویان ،مانند عملکرد تح اایلی در دوران
تح یل است.
با تواه به ای امر شاااناساااایی اینکه چه متغیرهایی با
فر سودگی تح یلی ارتباط دارد از مو ضوعاتی ا ست که در چند
دهة اخیر مورد تواه پژوهشگران قرارگرفته است.
مرور پیشااینة پژوهشاای نشااان میدهد که فرسااودگی
تح یلی با برخی عوامل فردی و بافتی در ارتباط ا ست؛ عوامل
فردی همچون خودکارآمدی [ ،]5تابآوری تح ااایلی [ ]6، 7و
ک مالگرایی [ ،]1و عوا مل بافتی همچون ح ما یت اات ماعی
ادراكشاااده [ ]1و ادراك از محیال یادگیری [ .]8تحقیقات در
چند دهة گذشاااته نشاااان میدهد که کیفیت محیال یادگیری
نقش تعیی کنندهای در یادگیری فراگیران دارد و زمانی عملکرد
و نگرش مثبتی به موضااوه تدریسشااده خواهند داشاات که از
محیال یادگیری ادراك مثبتی داشااا ته باشااا ند [ .]9محیال
یادگیری ،ف ضا یا موقعیتی ا ست که فراگیران و معلمان در آن با
ی کدیگر به ت عا مل میپرداز ند و از ابزار ها و م نابع اطال عاتی
گو ناگون برای دن بالکردن ف عال یت های یادگیری بهرهم ند
میشوند [.]10
بلوم [ ]11نیز آن را شرایال ،نیروها و محركهای بیرونی
تعریف کرده ا ست که فرد را به چالش میک شاند و معتقد ا ست
که ای نیروها ممک است شرایال و نیروهای فیزیکی ،ااتماعی،
فکری و ذهنی باشاااند .با ای حال ،اوّ روانشاااناختی کالس،
ویژگیهای محیطی و ااتماعی و حمایتهای معلم بر رفتارهای
یادگیرندگان ،هدف آنان ،باور به خود ،کاربرد راهبردها ،انگیزش
تح ااایلی و اات ماعی ،درگیری ت کالیف ،ارزش تح ااایلی و
پیشاارفت تح اایلی آنان تأثیر معناداری دارد [ .]12با تواه به
شاارایال کالس ،دانشااجویان بهدلیل تجارب ،باورها و طرحهای
شناختی متفاوتی که دارند ادراک شان از محیال یادگیری متفاوت
است.
در خ وص ارتباط ادراك از محیال یادگیری و فرسودگی
تح یلی ،فوالدچنگ و ح س نیا [ ]8به ای نتیجه ر سیدند که
بی ادراك از محیال یادگیری و فرساااودگی تح ااایلی ارتباط
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ادراك از محیط یادگیری و فرسودگی تحصیلی... :

شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش

آلفای کرونباخ برای اعتبار کلی  0/87بهدست آمد.
پرسییشیینامد تابآوری تحصیییلی .مقیاس تابآوری
تح اایلی را ساااموئلز ( )2004طراحی کرد ،شااامل سااه م لفة
مهارتهای ارتباطی ،اهتگیری آینده و م سئلهمحور /مثبتنگر
در مق یاس پنج در اهای لیکرت  ( 1کامالً م خالف) تا  ( 5کامالً
موافق) .نمرات حا صل از پر س شنامة مذکور بهگونهای ا ست که
باالتری نمره ممک اسااات ( 145تابآوری تح ااایلی باال) و
پایی تری نمره ( 29تابآوری تح ایلی پایی ) باشاد [ .]19در
ایران ،پرساااشااانامة حاضااار را سااالطانینژاد و همکاران []19
هنجاریابی کردند .آنها در پژوهش خود برای ای پرسااشاانامه
ساااه عامل با عناوی مهارتهای ارتباطی ،اهتگیری آینده و
مسااائلهمحور /مثبتنگر را اساااتخراج کردند و ضاااریب آلفای
کرونباخ را برای عاملهای ای پر س شنامه در نمونة دانشآموزی
بی  0/63تا  0/77و در نمونة دانشاااجویی بی  0/62تا 0/76
بهد ست آوردند .در پژوهش حا ضر ،ضریب آلفای کرونباخ برای
کل پرسشنامه و عاملها  0/65تا  0/75بهدست آمد.
پر س شنامد فر سودگی تح صیلی .ای پر س شنامه را
برساااو و هم کاران ( )1997طراحی کرد ند که سااااه حی طة
فرساااودگی تح ااایلی یعنی خساااتگی تح ااایلی ،بیعالقگی
(بدبینی) تح ااایلی و ناکارآمدی تح ااایلی را در مقیاس هفت
دراهای لیکرت (هرگز=  ،1خیل به ندرت=  ،2نسااابتاً کم= ،3
گاهیاوقات=  ،4ن سبتاً زیاد=  ،5بی شتر اوقات=  6و همی شه= )7
می سنجد [ . ]3در پر س شنامة فر سودگی تح یلی نمرة 105
باالتری نمره (فرسااودگی تح اایلی باال) و نمرة  17پایی تری
نمره (فرساااودگی تح ااایلی پایی ) اسااات .نعامی [ ]3پایایی
پرسااشاانامه را برای خسااتگی تح اایلی  ،0/79برای بیعالقگی
تح یلی  0/82و برای ناکارآمدی تح یلی  0/75بهد ست آورد.

مواد و روشها
پژوهش حا ضر از نوه تو صیفی -تحلیلی (همب ستگی با ا ستفاده
از مدلیابی روابال ساختاری) است .اامعة آماری پژوهش ،شامل
تمامی دان شجویان ر شتة علوم تربیتی دان شگاه حکیم سبزواری
اساات .بهمنظور تعیی حجم نمونه ،از فرمول کوکران اسااتفاده
شااد .بر اساااس فرمول کوکران (اامعة محدود) تعداد  140نفر
بهعنوان نمونه برآورد شاااد .برای ا ینکه مبنای تعداد نمونه با
روشهای دیگر نیز منطبق با شد [ ،]17در پژوهش حا ضر 170
نفر در نظر گرفته شاااد .روش نمونهگیری در پژوهش حاضااار
ت اااادفی سااااده و ابزار گردآوری داده ها عبارت بود از ساااه
پرساااشااانامة ادراك محیال آموزشااای ،تابآوری تح ااایلی ،و
فرسودگی تح یلی.
پرسییشیینامد اندازهگیری ادراك محیط آموزشییی
داندی ( .)DREEMای پرساشانامه  49گویه دارد و هدف آن
ساانجش کیفیت آموزشاای از ابعاد مختلف (ادراك دانشااجو از
یادگیری ،ادراك دانشااجو از اسااتاد ،ادراك دانشااجو از توانایی
علمی خود ،ادراك دانشااجو از اوّ آموزشاای ،ادراك دانشااجو از
شااارایال ااتماعی خود) در مقیاس پنج دراهای لیکرت (خیلی
کم=  ،1کم=  ،2متوسااال=  ،3زیاد=  4و خیلی زیاد=  )5اساات.
حداکثر نمرة پر س شنامة محیال کلی یادگیری و آموز شی 200
است .دامنة نمرة صفر تا  50بهمعنای خیلی ضعیف ،دامنة نمرة
 51تا  100محیال دارای م شکل (نامطلوب) ،دامنة نمرة  101تا
 150نگرش مثبتتر ،و دامنة  151تا  200محیال عالی اسااات.
فالحخیری لنگرودی و هم کاران [ ،]18بهمنظور اعت بار یابی و
هنجاریابی پرسشنامه ،نخست آن را به فارسی برگرداندند و بعد
از بررسااای روایی محتوایی ،اعت بار کلی آن را از طریق آل فای
کرونباخ  0/933بهدساات آوردند .در پژوهش حاضاار نیز ضااریب
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تااقااریااب (
) ،)0/07( )(RMSEAشاخ برازش هنجار شده ( Normal Fit
) ،)0/90( )Index (NFIشاخ برازش تطبیقی ( Comparative
) ،)0/95( )Fit Index (CFIو شااااا خ برازش ا فزایشااای
( ) )0/95( )Incremental Fit Index (IFIمدل پیشنهادی تأیید
شد.
شااکل  2ضاارایب مدل ساااختاری آزمونشااده را نشااان
میدهد .همانگونه که مشاااهده میشااود ،ضااریب اثر مسااتقیم
ادراك از محیال کالس بر تابآوری تح یلی مثبت ( )0/51و بر
فرسودگی تح یلی منفی ( )-0/33است .همچنی  ،اثر مستقیم
تابآوری تح یلی بر فرسودگی تح یلی منفی ( )-0/55است.
بهمنظور بررسی معناداری ضرایب از ادول  2استفاده میشود.
ادول  2ضرایب ا ستاندارد م سیر م ستقیم ،غیرم ستقیم،
اثر کل و واریانس تبیی شدة متغیرهای مواود در مدل را نشان
میدهد .با تواه به ادول ،آثار م ستقیم ،غیرم ستقیم ،و اثر کل
تمامی مسیرها معنادار است ،بهگونهای که اثر مستقیم ادراك از
محیال کالس بر فر سودگی تح یلی ( )-0/33و در سطا 0/05
معنادار اساات .همچنی  ،اثر مسااتقیم ادراك از محیال کالس بر
تابآوری تح یلی ( )0/51و اثر م ستقیم تابآوری تح یلی بر
فرسااودگی تح اایلی ( )-0/55در سااطا  0/01معنادار اساات.
عالوهبر آثار م ستقیم ،اثر غیرم ستقیم ادراك از محیال کالس بر
فرسودگی تح یلی از طریق تابآوری تح یلی محاسبه شد که
ضریب آن  -0/28و در سطا  0/01معنادار ا ست؛ یعنی ،هر چه
ادراك دانشاااجویان از محیال کالس مث بتتر باشاااد ،در برابر
چالشها و موانع مقاومترند و به همان نسبت احساس فرسودگی
تح یلی در آنها کاهش پیدا میکند.
واریانس تبیی شده در ستون آخر ادول  2حاکی از آن
ا ست که  0/59تغییرات فر سودگی تح یلی از طریق ادراك از
محیال کالس و تابآوری تح اایلی ،همچنی  0/26از تغییرات
تابآوری از طریق ادراك از محیال کالس تبیی پذیر است.

در پژوهش حا ضر ،ضریب آلفای کرونباخ برای کل پر س شنامه و
عاملهای خ ستگی تح یلی ،بیعالقگی تح یلی و ناکارآمدی
تح یلی  0/78تا  0/91بهدست آورده است.
بهمنظور اارای پرسشنامهها ،نخست هماهنگیهای الزم
با دانشااکده صااورت گرفت و مجوز مربوط اخذ شااد .سااپس ،بر
اسااس نمونة انتخابشاده ،پرساشانامه بی آنها توزیع گردید.
تجزیهوتحلیل دادهها پس از امعآوری به کمک آمار توصااایفی
(میانگی و انحراف معیار) ،ضریب همب ستگی پیر سون و آزمون
معادالت ساااختاری با اسااتفاده از نرمافزار  Amosتجزیهوتحلیل
شد.

Root Mean Square Error of Approximation

یافتهها
قبل از برازش مدل پی شنهادی ،نخ ست شاخ های تو صیفی و
ضاارایب همبسااتگی مدل بررس ای شااد .در ادول  1میانگی و
انحراف معیار هر یک از متغیرهای حاضاار در پژوهش و ضاارایب
همبسااتگی دو به دویی آنها گزارش شااده اساات .میانگی و
انحراف اساااتاندارد ادراك از محیال کالس بهترتیب  122/22و
 12/43اساات .همچنی  ،میانگی و انحراف اسااتاندارد تابآوری
تح ااایلی  72/05و  13/87و م یانگی و انحراف اسااا تا ندارد
فر سودگی تح یلی  68/55و  14/18بهد ست آمد .عالوهبر ای ،
ضرایب همب ستگی بی متغیرها ن شان میدهد که ارتباط ادراك
از محیال کالس و تابآوری تح اایلی ( )0/33در سااطا 0/01
مثبت و معنادار ،و ارتباط ادراك از محیال کالس و فرساااودگی
تح یلی ( )-0/35و تابآوری تح یلی و فر سودگی تح یلی
( )-0/47است که در سطا  0/01منفی و معنادار است.
بهمنظور بررسااای نقش ادراك از محیال کالس از طریق
تابآوری تح اایلی بر فرسااودگی تح اایلی از آزمون معادالت
ساااختاری اسااتفاده شااد .نتایج ای آزمون نشااان داد که مدل
پیشاانهادی از برازش مناساابی برخوردار اساات .با اسااتفاده از
شاخ های برازندگی ،شاخ نیکویی برازش ( Goodness of
) ،)0/93( )Fit Index (GFIریشاااة دوم برآورد واریانس خطای

جدول .1میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی متغیرهای مدل پیشنهادی
متغیر

2

M

SD

1

 .1ادراك از محیال کالس

122/22

12/43

1

 .2تابآوری تح یلی

72/05

13/87

*0/33

1

 .3فرسودگی تح یلی

68/55

14/18

*-0/35

*-0/47

3

1
*P≤ 0/01
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e8

e6

e7

/

e12
e1

-

e2

e9

e3

-

e10

e4
e11
e13
e5

شکل  .2ضرایب استاندارد مدل پیشنهادی فرسودگی تحصیلی
جدول .2ضرایب استاندارد مسیر مستقیم ،غیرمستقیم ،اثر کل و واریانس تبیینشدة متغیرهای موجود در مدل
مسیر
بر فرسودگی تح یلی
ادراك از محیال کالس
تابآوری تح یلی
بر تاب آوری تح یلی
ادراك از محیال کالس

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

واریانس تبیینشده

*-0/33
**-0/55

**-0/28
-

**-0/61
**-0/55

0/59

**0/51

-

**0/51

0/26
*P≤ 0/05

**P≤ 0/01

یادگیری عا مل بافتی م ثری در ارت قای تابآوری تح ااایلی
قلمداد شااده اساات ،بهگونهای که مکدونالد و ویلدیسااو []22
اعتقاد دارند محیال یادگیری با فراهم سازی فر صتهای ر شد و
ح ما یت های عاطفی ،انگیزشااای و راهبردی ،بهطور کلی در
تابآوری فراگیران م ثر است.
بررسااای ضااارایب مسااایر ادراك از محیال یادگیری بر
فر سودگی تح یلی ن شان داد که ادراك از محیال یادگیری اثر
منفی و معناداری بر فر سودگی تح یلی دان شجویان دارد .ای
یافته با نتایج پژوهش نعامی [ ،]3فوالدچنگ و حسااا نیا [،]8
محمدی ،کشاورزی و حیدری [ ]23و یانگ [ ]5همسوست .شی
[ ]24در بررسااای ارتباط ادراك از سااااختار کالس ،ساااازگاری
تح یلی و فرسودگی تح یلی به ای نتیجه رسید که ادراك از

بحث
در پژوهش حاضر ،ارتباط ادراك از محیال یادگیری و فرسودگی
تح یلی با وا سطهگری تابآوری تح یلی برر سی شده ا ست.
نتایج تحلیل مدل معادالت سااااختاری نشاااان داد که ادراك از
محیال یادگیری اثر مث بت و مع ناداری بر تابآوری تح ااایلی
دانشجویان دارد .ای یافته با نتایج پژوهشهای صورتگرفته در
بافت دانشآموزان مطابقت دارد .برای نمونه ،پادرون ،واک سم و
لی [ ]20به ای نتی جه رسااا ید ند که دانشآموزان تابآور در
مقایساااه با دیگر دانشآموزان ادراك مثبتی از محیال یادگیری
داشاااتند .همچنی  ،رشااایدی و همکاران [ ]21بی ادارك از
محیال یادگیری و تابآوری تح یلی دانشآموزان ارتباط مثبت
و مع ناداری یافت ند .از ساااوی دیگر ،بهلحاظ نظری نیز محیال
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در خ اااوص این که ادراك از محیال یادگیری از طریق
تابآوری تح یلی بر فر سودگی تح یلی اثر غیرم ستقیم دارد،
نتایج ن شان داد که ادراك از محیال یادگیری از طریق تابآوری
تح اایلی بر فرسااودگی تح اایلی اثر منفی و معناداری دارد .با
تو اه به اثر مثبات ادراك از محیال یادگیری بر تابآوری
تح یلی و اثر منفی آن بر فرسودگی تح یلی میتوان گفت که
دانشجویانی که نسبت به محیال یادگیری نگرش و ادراك مثبت
دارند ،اسااتقامت بیشااتری در برابر چالشها و موانع تح اایلی
خواهند داشاات که ای امر باعث میشااود کمتر دچار احساااس
فرسودگی تح یلی شوند و بهتر بتوانند بر مشکالت غلبه کنند.

ساااختار کالس و حمایت همساااالن بر سااازگاری تح اایلی و
تجارب فرساااودگی تأثیر دارد ،بهطوری که فراگیرانی که ادراك
باالتری از ساااختار کالس و حمایت همساااالن داشااتند احتمال
زیادی داشااات که در موااهه با چالش های تح ااایلی ،تالش
بی شتری در سازگاری دا شته با شند .عالوهبر ای  ،سطوح پایینی
از فرساااودگی تح ااایلی را نشاااان دادند .از نظر داونی [،]25
فراگیران در معرض افت تح یلی ،زمانی به موفقیت د ست پیدا
میکنند که معلم یا یاددهنده ،انتظارات وا ضحی از آنها دا شته
باشد ،مسئولیت موفقیت شخ یشان را به خودشان واگذار کند،
اوّ کال سی حمایتی ایجاد کند و فر صتهایی را برای م شارکت
همة آنها فراهم کند.
در خ وص اثر مستقیم تابآوری تح یلی بر فرسودگی
تح یلی ،نتایج ن شان داد که تابآوری تح یلی بر فر سودگی
تح ااایلی دانشاااجویان اثر منفی و معناداری دارد .ای یافته با
نتایج ریسکو و همکاران [ ،]6رضایی و همکاران [ ]7و راشتون و
همکاران [ ]26همسااوساات .گارساایا ایزکیوردو و همکاران []27
نیز در بررسی نقش واسطهای تابآوری در رابطة بی فرسودگی
تح یلی و ادراك از سالمت روانی به ای نتیجه رسیدند که بی
تابآوری و ابعاد فرسااودگی تح اایلی ارتباط منفی و معناداری
واود دارد و دانشاااجو یان دارای نمرات باال در تابآوری در
فر سودگی تح یلی نمرات پایینی بهد ست آوردند؛ به ای معنا
که با افزایش تابآوری ،فرسااودگی تح اایلی کاهش یافت .در
تأیید نتیجة بهدساااتآمده میتوان گفت که دانشاااجویان در
دانشاااگاه با چالشهای متعددی موااه میشاااوند که از لحاظ
روانی آنها را در معرض فرسااودگی تح اایلی قرارمیدهد .برای
اینکه بتوان چالشها را با موفقیت از سر راه برداشت ،یک ویژگی
روانشااناختی مثبت و تأثیرگذار الزم اساات .تابآوری بهعنوان
ویژگی روان شناختی مثبت ،نهتنها قدرت تحمل و سازگاری فرد
در برخورد با م شکل را افزایش میدهد ،بلکه مهمتر از آن حفظ
سالمت روانی و ارتقای آن را تضمی میکند [.]7

نتیجهگیری
دانشاااجویان در محیال دانشاااگاه در برخی مواقع با چالش ها و
مساااائلی موااه میشاااوند که در بروز فرساااودگی تح ااایلی
تأثیرگذار ا ست .با تواه به ای امر ،شنا سایی عواملی که بتواند
در کاهش فرسودگی تح یلی م ثر باشد ضروری بهنظر میرسد.
در پژوهش حاضاار نتایج نشااان داد ادراك از محیال یادگیری و
تابآوری تح ااایلی قدرت پیشبینی فرساااودگی تح ااایلی
دانشاااجویان را دارد .با تواه به نتایج ،میتوان با فراهمساااازی
محیال یادگیری منا سب ،بهبود روابال ا ستاد -دان شجو ،آموزش
چگونگی ارتقا و تابآوری در موااهه با شااارایال نامطلوب ،به
دانشجویان بهویژه آنهایی که با فرسودگی تح یلی روبهرویند،
در کاهش فر سودگی تح یلی و افزایش بهزی ستی روانی کمک
کرد.
تشکر و قدردانی

نویسااندگان ای اثر بر خود الزم میدانند از تمامی دانشااجویان
دانشگاه حکیم سبزواری که در ای پژوهش شرکت کردند تقدیر
و تشکر کنند.
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