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نوشتن مقاله ،مطالعه و امتحان) ،فشارهای مختلف اقتصادی،

دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می توانند تاثیرات

فردی و اجتماعی مربوط به اساتید و همکالسی ها ،انتظارت

گوناگونی بر کیفیت عملکرد دانشجویان خود داشته باشند و

حرفه ای و تردید در مورد مفید بودن مطالعات و آینده کاری

رفتار ،نگرش و احساسات آنها را در مقابل فشارهای شدید
روانی ناشی از محیط ،تحت تاثیر قرار دهند و گاهی منجر به
فرسودگی آنها گردند .به طور کلی مفهوم فرسودگی

(7و ،)94رقابت با همکالسی ها ( ،)5عدم تناسب بین منابع و
عوامل مرتبط با فعالیت های تحصیلی دانشجو (Student’s
 )Schoolwork Resourcesهمچون انگیزش و استراتژی

( )Burnoutاولین بار در دهه  77میالدی در رابطه با گروه

های انطباق با انتظار موفقیت در محیط تحصیلی( ،)2می باشد.

های کاری ای که با هم تعامل دارند ،مطرح گردید ( .)9به

پژوهشگران در رابطه با فرسودگی تحصیلی پژوهشهای

عبارت دیگر ،اکثر پژوهش های انجام شده در این زمینه مربوط

مختلفی انجام دادند .نعامی دریافت که فرسودگی تحصیلی

به موقعیت های شغلی بوده است .اما اخیراً برخی پژوهش ها

دانشجویان در حد متوسط است ( .)6رستمی و عابدی در

به بررسی این مفهوم در ارتباط با دانشجویان نیز پرداخته اند

پژوهش خود نشان دادند که رضایت از زندگی -که خود تحت

(.)9

تأثیر عوامل مختلف کاری ،تحصیلی و ارتباطات بین فردی
فرسودگی تحصیلی ( )Academic Burnoutمی

تواند در دانشجویان احساس خستگی نسبت به انجام تکالیف

است ،-پیشبینی کننده فرسودگی تحصیلی در دانشجویان
است ( Capri .)91و همکاران نشان دادند که باور به خود-

درسی و مطالعه ایجاد ،و در نگرش بدبینانه آن ها نسبت به

اثربخشی و رضایت از زندگی ،بر فرسودگی تحصیلی تأثیر

تحصیل و مطالب درسی اثر گذار و احساس بی کفایتی

معنیداری دارد ( .)97برخی پژوهشها حاکی از آن است که

تحصیلی را در آنان ایجاد کند ( )2و همچنین زمینه کاهش

عوامل موقعیتی مانند جو محیط آموزشی ( ،)1حمایت

عملکرد تحصیلی دانشجویان و افزایش نگرانی آنان را نسبت به

اجتماعی و مقوله جنسیت ( ،)99 ،97رشته تحصیلی (،)99

انجام اشتباه تکالیف موجب گردد ( .)4پژوهش ها نشان می

موفقیت تحصیلی ( )92و کیفیت فعالیتهای درسی (،)94

دهد که فرسودگی تحصیلی از نظر ویژگی ها و پیامدها مشابه

میتواند بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان مؤثر باشد.

فرسودگی شغلی( )Job Burnoutاست ( .)5افرادی که
فرسودگی تحصیلی دارند معموال عالئمی مانند بی عالقه گی
نسبت به مطالب درسی ،عدم تمایل به حضور مستمر در
کالس ،عدم مشارکت در فعالیت های کالسی ،غیبت های
مکرر و احساس بی معنایی و بی کفایتی در فراگیری مطالب

 Backovićو همکاران بر این باورند که تفاوتی بین
فرسودگی تحصیلی زنان و مردان وجود ندارد ( .)99در مطالعه
دیگری ،زهرانی نشان داد که عدالت شغلی در سازمانها،
پیشبینی کننده میزان فرسودگی شغلی کارکنان است (.)99
مقوله عدالت آموزشی ( ،)Educational justiceاز جمله

درسی را تجربه می کنند ( .)6به عقیده  Neumanمطالعه

متغیرهای جدیدی است که در این مطالعه مورد بررسی قرار

فرسودگی تحصیلی در دانشجویان موضوع بسیار مهمی است،

گرفته است؛ چرا که وجود عدالت آموزشی در میان

زیرا کلید فهم عملکرد تحصیلی ضعیف دانشجویان ،رابطه آنان

دانشجویان ،میتواند با فرسودگی تحصیلی آنان ارتباط داشته

با دانشگاه خود (به ویژه در زمینه تعهد به آن) و شوق و اشتیاق

باشد Salmela-Alo .و همکاران بر این باورند که تشویق

آنها نسبت به ادامه تحصیل است (.)6

دانشجویان از سوی استاد و ارتباطات عادالنه بین استاد و

عوامل مختلفی در ایجاد فرسودگی تحصیلی دخیل است که
شامل فعالیت های جمعی و علمی (مانند حضور در کالس،

دانشجو ،میتواند منجر به کاهش فرسودگی دانشجویان گردد
( Eldridge .)1معتقد است که وجود عدالت آموزشی،

329

مرزوقی و همکاران

بررسی رابطه عدالت آموزشی با فرسودگی...

میتواند منجر به ارتقای سطح عملکرد دانشجویانی گردد که

تحصیلی نه تنها میتواند در سرنوشت علمی دانشجویان تأثیر

دارای تفاوتهای فردی در زمینههای مختلفی مانند عملکرد

داشته باشد ،بلکه افزایش آن میتواند به سالمت روحی

تحصیلی ،طبقه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی هستند (.)95

دانشجویان آسیب رساند و آنان را با ناکامیهای مختلفی در

به طور کلی ،عدالت آموزشی به معنای فراهم آوردن برابری

دوران تحصیل و یا پس از آن در زندگی شخصی و حرفهای

فرصتهای آموزشی برای دانشجویان است که اغلب به برابری

مواجه کند .در حالی که با بهبود شرایط تحصیلی از جمله

در برخوردهای استاد با دانشجویان به ویژه در کالسهایی که

ایجاد عدالت آموزشی ،میتوان از فرسودگی تحصیلی

تنوع و تفاوت زیادی بین دانشجویان وجود دارد ،مربوط

دانشجویان جلوگیری به عمل آورد و زمینه رشد مهارت و

میشود ( .)96این شکل از عدالت ،اشاره به وجود تعامالت و

بالندگی در عرصههای مختلف علمی و عملی آنان را فراهم

رفتارها و شیوه عملکرد مبتنی بر انصاف ،برخورد بدون

نمود .بنابراین ،ضروری است که این موضوع مورد توجه قرار

جانبداری ،راهنمایی متناسب با توانایی دانشجویان ،رعایت

گیرد و بر روی آن تحقیقات فراوانی انجام شود تا ضمن

عدالت در ارزیابی و ارایه امتیازها دارد که میتواند باعث انتقال

شناسایی عوامل مؤثر بر آن ،راههای مقابله با فرسودگی

حس ارزشمندی به دانشجویان و به دنبال آن ،ایجاد رفتارهای

تحصیلی دانشجویان نیز مد نظر قرار گیرد؛ مقولهای که میتواند

مدنی و تحصیلی مطلوب در آنان شود ( .)97به منظور دستیابی

بستر و مسیر تحقق اهداف نظامهای آموزشی و دانشگاهی را به

به این نوع عدالت ،مدیران مؤسسات آموزشی بایستی مبادرت

خوبی فراهم آورد .از اینرو ،بنابر اهمیت موضوع ،پژوهش

به تغییر در ساختارها و عناصری نمایند که به این بیعدالتیها

حاضر نیز به بررسی رابطه عدالت آموزشی و فرسودگی

دامن میزند .یکی از این عوامل مهم ،مربوط به رفتار و باور

تحصیلی دانشجویان پرداخته است.

استادان است که میتوان با ایجاد دورههای آموزشی و تغییر



دیدگاهها و عملکرد آنان ،به ایجاد برابری و عدالت آموزشی در
کالس کمک نمود ( .)92در این باره ،پژوهشهای دیگری مبنی
بر عوامل مؤثر بر ارتقای عدالت آموزشی مانند پژوهشهای
( Eldridgeعملکرد مدیران آموزشی) (Mosher ،)95
(آموزش و شکلدهی به رفتار استاد) ( )96و ( Erdenباور
استادان درباره جنسیت) ( )92قابل توجه میباشد .برخی
پژوهشها نشان میدهد که بین دو جنس از نظر وجود
فرصتهای برابر ،تفاوت معنیداری وجود ندارد ()92؛ اما
عدالت آموزشی از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نیست
( .)97الزم به ذکر است که برخی پژوهشگران به بررسی رابطه
عدالت آموزشی با عواملی مانند اخالق تحصیلی و پایبندی به
قوانین آموزشی ( ،)97رضایت از تحصیل و نتایج حاصل از آن
( )94و خود -باوری دانشجویان پرداختهاند (.)95
بدیهی است که توجه به فرسودگی تحصیلی دانشجویان از
سوی مسؤوالن دانشگاه ،اهمیت به سزایی دارد؛ زیرا فرسودگی
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روشكار
تحقیق حاضر مقطعی از نوع توصیفی -تحلیلی بود .جامعه
آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی بود که در سال تحصیلی  9219-19مشغول به
تحصیل بودند .با استفاده از روش نمونهگیری غیر احتمالی
سهمیهای بر اساس ویژگی جنسیت ،تعداد نمونه  997نفر
انتخاب شد.
به منظور بررسی عدالت آموزشی در این دانشگاه ،از
پرسشنامه سنجش عدالت آموزشی گلپرور ( )94که بر مقیاس
لیکرت هفت درجهای پاسخ داده میشود ،استفاده شد .این
پرسشنامه  94گویهای بر پایه فرهنگ بومی دانشگاههای ایران
ساخته شده است .نمرهگذاری هر سؤال از هفت به یک (کامال
موافقم  7و کامال مخالفم  )9انجام میشود .حداکثر نمره
پرسشنامه ( 12بیشترین میزان عدالت آموزشی) ،میانگین  56و
حداقل نمره ( 94کمترین میزان عدالت آموزشی) است .روایی
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این پرسشنامه بسیار مطلوب گزارش شده است و پایایی آن

افتهها
ي 

نیز بر اساس ضریب  7/26 Cronbach's alphaبه دست

از  997نفر دانشجویی که به عنوان نمونه در این پژوهش

آمد که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه است (.)97

شرکت کردند 994 ،نفر ( 54/91درصد) مؤنث و  16نفر

همچنین به منظور سنجش فرسودگی تحصیلی دانشجویان از

( 45/79درصد) مذکر و نیز 951 ،نفر ( 75/7درصد) کارشناس

پرسشنامه  Bersoو همکاران (به نقل از نعامی) استفاده

و  59نفر ( 94/2درصد) کارشناس ارشد بودند.

گردید .این پرسشنامه سه حیطه فرسودگی تحصیلی یعنی

میانگین نمره عدالت آموزشی در دانشگاه علوم بهزیستی و

خستگی تحصیلی ( 5گویه) ،بیعالقگی تحصیلی ( 4گویه) و

توانبخشی ( 45/57حداکثر نمره =  ،12و حداقل نمره =  )94و

ناکارآمدی تحصیلی ( 6گویه) را میسنجد .این پرسشنامه95 ،

انحراف استاندارد آن نیز  9/69بود .همچنین میانگین میزان

ماده دارد که با روش درجهبندی لیکرت  5درجهای درجهبندی

فرسودگی دانشجویان ( 45/59حداکثر نمره =  ،75حداقل نمره

شده است .نمرهگذاری هر سؤال از پنج به یک (کامال موافقم 5

=  )95و انحراف استاندارد آن نیز  7/79بود.

و کامال مخالفم  )9انجام میشود .حداکثر نمره پرسشنامه 75

میانگین فرسودگی تحصیلی دختران  45/77و انحراف

(بیشترین فرسودگی تحصیلی) ،میانگین  45و حداقل نمره 95

استاندارد آن  7/92و میانگین فرسودگی تحصیلی پسران 45/99

(کمترین فرسودگی تحصیلی) است .پایایی پرسشنامه را

و انحراف استاندارد آن  6/29بود؛ در حالی که بر اساس  tبه

سازندگان آن به ترتیب  ،7/29 ،7/77و  7/75برای سه حیطه

دست آمده در درجه آزادی  ،972این تفاوت بین میانگینها

فرسودگی تحصیلی محاسبه کردهاند .روایی پرسشنامه را نیز

معنیدار نبود ( .)P < 7/75به عالوه ،میانگین عدالت آموزشی

محققان مطلوب گزارش کردهاند .نعامی پایایی این پرسشنامه

در دختران  45/47و انحراف استاندارد آن  96/66و در پسران،

را برای خستگی تحصیلی  ،7/71برای بیعالقگی تحصیلی

 45/55و انحراف استاندارد آن  95/59بود؛ در حالی که بر

 7/29و برای ناکارآمدی تحصیلی  7/75محاسبه کرده است.

اساس  tبه دست آمده با درجه آزادی  ،972تفاوت بین

وی روایی پرسشنامه را نیز بسیار مطلوب گزارش کرده است

میانگینها معنیدار نبود (.)P < 7/75

(.)6

بر اساس نتایج به دست آمده در جدول  ،9عدالت آموزشی

به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار SPSS ( SPSS

پیشبینی کننده هر یک از ابعاد فرسودگی تحصیلی دانشجویان

 )Inc., Chicago, ILو روشهای آماری توصیفی شامل

است و بر اساس ضرایب رگرسیون به دست آمده ،عدالت

میانگین و انحراف معیار ،آزمون  tمستقل و رگرسیون ساده

آموزشی تأثیر منفی و معنیداری ( )P > 7/779بر هر یک از

استفاده گردید.

این ابعاد (خستگی هیجانی ،بیعالقگی تحصیلی و ناکارآمدی
تحصیلی) دارد.

جدول  .9تأثیر عدالت آموزشی بر ابعاد فرسودگی تحصیلی
R

R9

Β

T

P-value

خستگی هیجانی

7/27

7/76

-7/27

96/99

7/779

بیعالقگی تحصیلی

7/22

7/71

-7/22

97/14

7/779

ناکارآمدی تحصیلی

7/72

7/67

-7/72

99/79

7/779

متغیر
عدالت آموزشی
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نتیجهگیری
بحثو 
هدف پژوهش ،بررسی تأثیر عدالت آموزشی بر فرسودگی
تحصیلی دانشجویان بود .بر اساس یافتهها ،میانگین عدالت
آموزشی از میانگین پرسشنامه کمتر بود و این نشان میدهد
که از دیدگاه دانشجویان ،عدالت آموزشی از وضعیت چندان
مطلوبی در دانشگاه برخوردار نیست؛ یعنی ممکن است در

مرزوقی و همکاران

پژوهش  )92( Erdenمغایر میباشد .دلیل این مغایرت،
میتواند شرایط مختلف فرهنگی و یا عواملی باشد که در این
پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته است.
همان گونه که نتایج تحلیل آماری نشان داد ،بین دانشجویان
دختر و پسر از نظر میزان فرسودگی تحصیلی ،تفاوت
معنیداری وجود ندارد .بنابراین ،در هر دو جنس ،احساس

رفتار استادان عملکرد مبتنی بر انصاف ،برخورد یک دست و

خستگی نسبت به انجام تکلیف ،بیعالقگی نسبت به مطالب

بدون جانبداری ،راهنمایی متناسب با توانایی دانشجویان،

درسی و در نتیجه ،ناکارآمدی تحصیلی و احساس بیکفایتی در

رعایت عدالت در ارزیابی و ارایه امتیازها مشاهده نگردد .این

فراگیری مطالب به یک اندازه وجود دارد .دلیل احتمالی این

یافته با پژوهش گلپرور ( )97مبنی بر وضعیت نه چندان

یافته ،میتواند در عوامل موقعیتی مؤثر بر فرسودگی تحصیلی

مطلوب عدالت آموزشی همسو میباشد.

باشد ،زیرا همان گونه که برخی محققان معتقدند ،عوامل

همچنین میانگین فرسودگی تحصیلی دانشجویان7/57 ،

موقعیتی مانند جو دانشگاه ( )1و عوامل استرسزای تحصیلی

باالتر از میانگین پرسشنامه است و این نتیجه نشان میدهد که

مانند فقدان زمان کافی برای انجام فعالیتها و انتظارات سطح

میزان فرسودگی تحصیلی دانشجویان در حد متوسط میباشد.

باال ( )5و دیگر عوامل ،میتوانند در ایجاد فرسودگی تحصیلی

یعنی در دانشجویان ،تا حدودی احساس خستگی نسبت به

مؤثر باشند؛ چرا که این عوامل برای همه دانشجویان فارغ از

انجام تکالیف درسی و مطالعه ،نگرش بدبینانه نسبت به

جنسیت آنها ،در محیط دانشگاه یکسان است و همه آنها به

تحصیل و مطالب درسی و احساس بیکفایتی تحصیلی ،وجود

نحو یکسان این عوامل را تجربه میکنند که میتواند در کاهش

دارد .این یافته با پژوهش نعامی همسو میباشد (.)6

و یا افزایش فرسودگی تحصیلی آنها مؤثر باشد .همان گونه

نتایج نشان داد که بین ادراک دانشجویان دختر و پسر از

که نتایج پژوهش نشان داد ،عدالت آموزشی به عنوان یک متغیر

عدالت آموزشی تفاوت معنیداری وجود ندارد .بنابراین ،باور

موقعیتی از دیدگاه هر دو جنس ،یکسان است و هر دو جنس

استادان (به عنوان متغیر تأثیرگذار در ایجاد فرصتهای عادالنه
تحصیلی) درباره جنسیت ،در ایجاد برابری فرصتهای
آموزشی در بین دانشجویان دختر و پسر نقشی ندارد ( )96و
استادان با هر دو جنس ،به نحو یکسان برخورد میکنند؛ زیرا
هر دو جنس ،به طور تقریبی ادراک یکسانی در این زمینه
داشتهاند .بنابراین ،ادراک وجود شرایط ناعادالنه از سوی
دانشجویان ،ممکن است به دلیل عواملی مانند باورها و

شرایط یکسانی را از نظر برابری در فرصتهای آموزشی
تجربه میکنند و همین تجربه یکسان از عدالت آموزشی،
میتواند دلیلی بر یکسانی فرسودگی تحصیلی بین آنها باشد.
نتایج این یافته با پژوهش  Backovićو همکاران ( )99همسو
است اما با نتایج  Jacobsو & Weckwerth )97( Doddو
 )99( Flynnمغایرت دارد .دلیل این مغایرت ،میتواند تحت
تأثیر عوامل مختلف فرهنگی باشد.

دیدگاههای استادان درباره برخی دانشجویان و شاید خطاهای

از دیگر یافتههای پژوهش ،رابطه منفی و معنیدار عدالت

هالهای باشد که در اجرای عدالت آموزشی و ایجاد فرصتهای

آموزشی با ابعاد مختلف فرسودگی تحصیلی شامل خستگی

عادالنه برای همه دانشجویان نقش به سزایی دارد (.)92

هیجانی ،بیعالقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی است.

یافتهها در ارتباط با عدم وجود تفاوت بین دو جنس و تأثیر

بنابراین ،بهبود وضعیت عدالت آموزشی ،میتواند با کاهش

جنسیت بر ادراک استادان در زمینه عدالت آموزشی ،با نتایج

فرسودگی تحصیلی دانشجویان همراه باشد .این یافته به این
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

معنا است که تجربه وجود عدالت آموزشی میتواند در افراد

فرصتهای یکسان آموزشی میتواند بر عملکرد و موفقیت

احساس کفایت و عالقه به تحصیل ایجاد کند و به پیشرفت

تحصیلی ( )4و در نتیجه ،بهبود فرسودگی تحصیلی تأثیرگذار

تحصیلی آنها کمک نماید (.)97

باشد .نتایج این یافته با تحقیقات رستمی و عابدی (،)91

نکته قابل ذکر این است که عدالت آموزشی ،بیشترین
ارتباط منفی و معنیدار را با بیعالقگی تحصیلی و کمترین

 Salmela-Aloو همکاران ( ،)1زهرانی ( )99و گل پرور و
همکاران ( )94همسو است.

ارتباط منفی و معنیدار را با ناکارآمدی تحصیلی دارد .دلیل

نتیجهگیری

احتمالی این یافته ،میتواند این باشد که دانشجویان در برخورد

از یافتههای به دست آمده از پژوهش حاضر میتوان نتیجه

با شرایط عادالنه احساس میکنند که تالشهای آنان در

گرفت که ضرورت ایجاد فرصتهای عادالنه آموزشی از سوی

فراگیری مطالب درسی ،به دلیل برابری فرصتهای آموزشی و

دانشگاهها به ویژه استادان باید مورد توجه قرار گیرد .زیرا

مورد اهمیت قرار گرفتن تالش دانشجو ،میتواند منجر به

ایجاد برابری آموزشی ،میتواند عالقه و فرسودگی تحصیلی

موفقیت تحصیلی شود .بنابراین ،انگیزه و احساس عالقه به

دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهد و به موفقیت تحصیلی آنها

تالش برای فراگیری مطالب درسی در آنان ایجاد میشود.

کمک نماید .برای تحقق این منظور ،مدیران و مسؤوالن

کارآمدی تحصیلی که میتواند در نتیجه ایجاد انگیزه و

مؤسسات آموزشی ،میتوانند ضمن ایجاد امکانات یکسان در

کاهش خستگی ایجاد شود ،کمترین ارتباط را با عدالت

سطح دانشگاه برای کلیه دانشجویان ،با ایجاد کارگاهها و

آموزشی دارد .بنابراین ،عواملی مانند فرصتهای تحصیلی

برنامههای آموزشی مناسب ،به تغییر باورها و دیدگاههای

مناسب ،ارزشیابی مناسب و حمایت اجتماعی میتواند منجر به

استادان در جهت مثبت مبادرت کنند و به این وسیله ،به ایجاد

بهبود فرسودگی تحصیلی دانشجویان گردد ( )5که این عوامل

عدالت آموزشی از طریق برخورد یکسان و بدون جانبداری با

به همراه برخورد عادالنه و بدون جانبداری استادان ،میتواند

دانشجویان ،کمک شایانی نمایند.
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Background & Objective: The equality and educational justice in educational environment can be
effective in students' morale and academic performance. The aim of present study was considering
the impact of educational justice on students’ academic burnout.
Methods: This was a cross-sectional descriptive analytical study. The sample included 210 students
of the University of Social Welfare and Rehabilitation Science, Tehran, Iran, selected by nonprobability quota sampling. Research instruments included Educational Justice (Golparvar, 2010)
and Academic Burnout (Berso et al, 1997) Questionnaires, both had desirable reliability and
validity.
Results: There was no significant difference between the male and female students' perceptions of
educational justice in the university. In addition, there was no significant difference between male
and female students in the level of academic burnout. Improve educational justice reduced burnout
dimensions (emotional exhaustion, apathy and inefficiency of school education).
Conclusion: Based on the results, improve educational justice can be associated with lower rates of
student’s academic burnout. Thus, university authorities should consider creating equal educational
opportunities.
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