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 دانشجویان تحصیلی رسودگیف با آموزشی عدالت رابطه

 دانشگاه مازندران
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 11/79/69تاریخ پذیرش:  12/71/69تاریخ دریافت: 

 چکیده
 روش .بوده استحاضر بررسی رابطه عدالت آموزشی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان  هدف پژوهش

دانشگاه مازندران به  دانشجویانکلیه  شامل پژوهشآماری  جامعه. است کمی و کیفی() یبیترکپژوهش 
بر اساس  و متناسب ایای و طبقهگیری تصادفی خوشهبا استفاده از روش نمونه که استنفر  17010تعداد 
شدند. ابزار  تخابنمونه آماری ان عنوانبهنفر پسر(  111نفر دختر و  111نفر ) 292کوکران تعداد  فرمول

؛ ( بود1660همکاران ) و برسو تحصیلی و فرسودگی (1296پرور ) گل آموزشی پژوهش پرسشنامه عدالت
 کل پرسشنامه برای شدهمحاسبهضریب آلفای کرونباخ هر دو پرسشنامه از روایی مطلوبی برخوردار هستند.  که

نفر به روش هدفمند از طریق  20ش کیفی از ها در بخداده به دست آمد. 02/7و برای  00/7 آموزشی عدالت
ستگی های )ضریب همبآزمون از نیز اطالعات وتحلیلتجزیه برای آوری شد.مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع

ه مثبت و نشان داد که رابط، نتایج پژوهشاست.  شدهاستفاده( و رگرسیون راههیکانوا ، مستقلتی، پیرسون
ادراك  ازنظرپسر  و دانشجویان دختر بینو فرسودگی تحصیلی وجود دارد. معناداری بین عدالت آموزشی 

 ازلحاظهای منتخب . بین دانشکدهنشد مشاهده تفاوت معناداری عدالت آموزشی و سطح فرسودگی تحصیلی
هنر  ،های علوم انسانی و اجتماعیعدالت آموزشی بین دانشکده ازلحاظولی ، فرسودگی تفاوتی مشاهده نشد

بهبود عدالت آموزشی  داد که نتایج نشان عالوهبهو فنی و مهندسی تفاوت معناداری وجود دارد. معماری 
بر اساس نتایج بنابراین ؛ گرددتحصیلی می عالقگیدر بعد بی موجب کاهش فرسودگی تحصیلی

 ردتوجهمو باید اساتید ژهیوبهها عادالنه آموزشی از سوی دانشگاه هایفرصت ایجاد ضرورت آمدهدستبه

 قرار تأثیرتحت  را تحصیلی دانشجویان و فرسودگی تواند عالقهمی، آموزشی برابری زیرا ایجاد؛ گیرد قرار

 نماید. کمک هاآن موفقیت تحصیلی به و دهد

 عدالت آموزشی، فرسودگی تحصیلی ،دانشجویان: واژگان کلیدی
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 مقدمه

، کار و تحصیل همپوشی هک است داده نشان وپرورشآموزشحوزۀ  های پیشین درپژوهش

 مقایسه، مکرر هایارزشیابی، عدالتیتجربه بی، برای خودتنظیمی نداشتن فرصت، زمان فشار

 موجب فرسودگی است ممکن دانشجو -ضعیف استاد روابطو  تدریس ضعیف، همساالن با

ای هبه اهداف آموزشی خود با چالش، های آموزشی در دستیابیشود. دانشجویان در محیط

وی اثر منفی ر، هایی مضر در نظر گرفته شوندشوند وقتی چنین چالشمی روبروادی زی

های شناختی دانشجویان خواهند داشت. موقعیتروان عملکرد تحصیلی و بهزیستی، انگیزش

های اگرچه دانشجویان در موقعیت، شودمحل کار دانشجویان محسوب می عنوانبهآموزشی 

اما از دیدگاه ، کنند یا شغل خاصی در آنجا ندارندر نمیکا، کارمند عنوانبهآموزشی 

در نظر  «کار»یک  عنوانبهتوان را می هاآنهای آموزشی و درسی فعالیت، شناختیروان

یک  عنوانبه(. فرسودگی در آغاز 1779، 1ساوالنین و هولوپیانین، آرو -سالمالگرفت )

؛ یردقرار بگ موردبررسیهای آموزشی طتواند در محیهمچنین می، اختالل شغلی مشاهده شد

اص کند اگرچه استخدام با تعریف خاما دانشگاه جایی است که دانشجویان در آن فعالیت می

کار در نظر گرفته شود. آنان در  عنوانبهتواند های دانشجویان میشود اما فعالیتآن نمی

 -المالسکنند )شرکت می تکالیفشان را انجام داده و در امتحانات، ها شرکت کردهکالس

 احساس راه از روانی و قوای جسمی تحلیل لهیوسبه (. فرسودگی1711، 1تینکینن و آرو

 مفهوم توسعه راه قوای عاطفی و همچنین از تحلیل طریق از و ناامیدی و یاوریبی

 شودافراد مشخص می سایر و زندگی، تحصیل به نسبت منفی هاینگرش، منفی یخودپندار

 هابه آرمان رسیدن در شکست نارضایتی و و از زجر مرکبی احساس درواقع وضعیتاین  و

 معنی به دانشجویان در تحصیلی (. فرسودگی1699، 2پینس و آرونسون) است هاآلو ایده 

 نسبت دبینانهب نگرش داشتن، مطالعه و درسی تکالیف انجام به نسبت خستگی احساس ایجاد

 درواقع(. 1717، 1داویداست ) تحصیلی کفایتیبی اساحس و درسی مطالب و تحصیل به

                                                           
1. Salmela- Aro, Savolainen, & Holopainen 
2. Tynkkynen 
3. Pines & Aronson 
4. David 
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های حاد و شدیدی است که در آن اغلب به دلیل پاسخ و واکنش منفی نسبت به استرس

احساس خستگی هیجانی و جسمانی ، شودهای زیاد و خارج از توانی که از افراد میخواسته

انشجویان دچار فرسودگی که د یاگونهبه(. 1711، 1مازرولیکند )ایجاد می هاآندر 

ی مانند های رفتارهای کالس ندارند و ویژگیای برای شرکت در فعالیتانگیزه، تحصیلی

 هعالوبهدهند. را از خود نشان می زودهنگامتأخیر در حضور در کالس و ترك ، غایب شدن

های کالسی گروهی شرکت در کالس به مطالب درسی گوش نداده و در فعالیت هاآن

اغلب برای کالس و استاد احترامی قائل نبوده و برای عملکرد ضعیف  هاآنکنند. نمی

در برابر  پذیری و پاسخگوییبنابراین حس مسئولیت؛ کنندمی یتراشبهانهتحصیلی خود 

 (.1711، 1کوئینی و جیالیندارد )عملکرد ضعیف خود در این افراد وجود 

 احساس خستگی به خاطر تقاضاها و انعنوبه، فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان

داشتن یک حس بدبینانه و بدون عالقه به تکالیف درسی فرد ، الزامات تحصیل )خستگی(

یک دانشجو )کارآمدی پایین( تعریف  عنوانبهو احساس عدم شایستگی  (یعالقگیب)

 یفرسودگ شده که باعث وجود دارد مختلفی دالیل (.1770، 2گام و چام، ژانگشود )یم

تأثیر  به توانجمله می آن به شمار آید از هاییمهم پژوهش هایعرصه از تحصیلی

 عالقه، در دانشکده انجام امور آموزشی به دانشجویان تعهد، تحصیلی بر عملکرد فرسودگی

 -نیومن؛ فینالیکرد ) اشاره تحصیل از فراغت از علمی پس و مشارکت تحصیل به ادامه

 بر فرسودگی تحصیلی که در این پژوهش اثرگذاری از متغیرهای یک (.1717، 1ریچل و نیومن

 وجود، کندبیان می که دارد مطالعاتی وجود به آن توجه شده است عدالت آموزشی است.

که دارای  گردد دانشجویانی عملکرد سطح ارتقای به منجر تواندمی، عدالت آموزشی

 و اقتصادی، اجتماعی طبقه، حصیلیمانند عملکرد ت های مختلفیزمینه در های فردیتفاوت

 سوی از تشویق دانشجویان که باورند این (. پژوهشگران بر1711، 0الدریجهستند )فرهنگی 

دانشجویان  فرسودگی به کاهش منجر تواندمی، و دانشجو بین استاد عادالنه ارتباطات و استاد

                                                           
1. Mazerolle 
2. Qinyi & Jiali 
3. Zhang, Gan, & Cham 
4. Neumann, Finaly-Neumann, & Reichel 
5. Eldridge 
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، یعدالتی بیند تجربهشرایط محیطی و آموزشی مان (.1779، همکاران آرو و -سالمالگردد )

تواند باعث احساس عدم امنیت و حمایت اجتماعی و عدم رضایت از شرایط آموزشی می

لی را تحت ی تحصیکاهش انگیزش برای یادگیری و تحصیل شده و موفقیت فردی در رشته

و  زیبرانگچالش های تحصیلی(. برنامه1712، 1واشکا و دولگوا ،توکاودهد )شعاع قرار 

 و سطح استرس باعث افزایش اساتید سوی از دانشجویان شدهادراكعدالتی بی و رقابتی

، یطورکلبه(. 1712، 1یولوداگ و یاراتانگردند )می تحصیلی فرسودگیایجاد  سازنهیزم

 است برای دانشجویان های آموزشیبرابری فرصت فراهم آوردن معنای به آموزشی عدالت

 و که تنوع هاییکالس در ژهیوبه با دانشجویان استاد برخوردهای برابری در به که اغلب

 از شکل این (.1717، 2موشرشود )مربوط می، دارد وجود بین دانشجویان زیادی تفاوت

برخورد بدون ، بر انصاف مبتنی شیوه عملکرد و تعامالت و رفتارها به وجود اشاره، عدالت

 ارائه و ارزیابی رعایت عدالت در ،توانایی دانشجویان با متناسب راهنمایی، داریجانب

 ایجاد، آن دنبال به دانشجویان و به ارزشمندی باعث انتقال حس تواندمی که دارد امتیازها

عدالت آموزشی مشتمل بر رعایت عدل و  شود. آنان در تحصیلی مطلوب رفتارهای مدنی و

دستیابی  منظورهب(. ب 1296، گل پروراست )راهنمایی و تدریس ، آموزش، انصاف در تعامل

عناصری  ساختارها و در تغییر مبادرت به مدیران آموزش عالی بایستی، عدالت نوع این به

 ( معتقد است که1667) ومنین(. 1717، 1چیسنالزند )می دامن هایعدالتیب این به که نمایند

 تیقاهای مهم تحقییکی از عرصه، بنا به دالیل مختلف، تحصیلی در دانشجویان فرسودگی

تواند کلید مهم درك رفتارهای می فرسودگی تحصیلی کهاست. دلیل اول این است  دانشگاه

باشد. دلیل دوم این  دوران تحصیلی طول تحصیلی در مانند عملکرد، دانشجویان مختلف

تحت شعاع قرار ، خود دانشکده و دانشگاه با دانشجویان را رابطه تحصیلی است فرسودگی

را  هانآتحصیلی تعهد دانشجویان را به دانشکده و میزان مشارکت  دهد مثالً فرسودگیمی

یاق تواند شوق و اشتدهد. دلیل سوم این است فرسودگی تحصیلی میتحت شعاع قرار می

 یک تحصیلی فرسودگی، بنابراین؛ قرار دهد تأثیرتحت ، دانشجویان را به ادامه تحصیل

                                                           
1. Tukaev, Vasheka & Dolgova 
2. Uludag & Yaratan 
3. Mosher 
4. Chisnall 



 616   ... یلیرابطه عدالت آموزشی با فرسودگی تحص

 

به  مربوط تلویحات متمایز دارای تواندحتی می که است مهم اثربخشی دانشگاهی یجنبه

 نتایج (. همچنین1717، نیومن و همکارانباشد )عالی  آموزش سازمان برای یمشخط

برند رنج می و پیامدهای آن باال تحصیلی فرسودگی از که دانشجویان دهدنشان می تحقیقات

، گشوند )چنتأثر میو دانشجویان از رفتارهای عادالنه و ناعادالنه اساتید در کالس درس م

 این و میزان (1261؛ مرزوقی و همکاران 1262، یارقلی؛ 1711، 1لاکاورد و فولنزبی -ادینز

 (.1711، 1گوستاوسن رادمن ویابد )می دانشجویی افزایش طی دوران ناخواسته متغیر

 آموزشی عدالت بهبود کهاست  تجربی نشان داده صورتبه، های نوینبرخی از پژوهش

( در 1269دیبایی صابر و میرعرب )، گردد. برای مثالمی تحصیلی کاهش فرسودگیموجب 

دانشجویان با عملکرد  شدهادراكکه بین عدالت آموزشی  پژوهش خود نشان دادند

( در پژوهش خود نشان 1260رابطه معنادار وجود دارد. محمدی و همکاران ) شانیلیتحص

موزشی در دانشجویان رابطه وجود دارد. فرسودگی تحصیلی و عدالت آکه بین  دادند

 آموزشی موجب عدالت بهبود که دادند ( در تحقیق خود نشان1261همکاران )مرزوقی و 

( در 1262همکاران )گردد؛ شریفی فرد و ابعاد مختلف می در فرسودگی تحصیلی کاهش

صیلی تح فرسودگی دچار دانشجویان از یتوجهقابل تحقیق خودشان نشان دادند که درصد

بین احساس  روابط نشان دادند که( در تحقیقی با عنوان 1261همکاران )و  حیاتیهستند.؛ 

با فرسودگی  دانشجو و استاد یرابطه کیفیت یادگیری و تجارب کیفیت، خودکارآمدی

( در تحقیقی 1261همکاران )و  بهروزیبودند؛  معنادار مطلوبی سطح دانشجویان در تحصیلی

 رابطه تحصیلی فرسودگی با ناسازگارانه ییگراکمال و شدهادراكس رنشان دادند که است

 سازگارانه با فرسودگی ییگراکمالحمایت اجتماعی و  و متغیرهای دارو معنی مثبت

( در تحقیق خود نشان دادند 1267همکاران )و  ؛ ثناگودارند دارمعنی و منفی رابطه تحصیلی

را  دغدغه دانشجویان بیشترین که بود از مباحثی اساتید آموزش نحوه و ارزشیابی شیوهکه 

 به را عدالت آموزشی توانند رعایتمی که هستند عاملی، دو این، آنان ازنظر. اددمی شکل

اخالق تحصیلی دادند که  نشان( در تحقیقی 1261همکاران )و  ؛ گل پرورببرند سؤال زیر

 رسانی و مشارکت است وو یاریبه قواعد  یبندیپاواسطه کامل رابطه عدالت آموزشی با 

                                                           
1. Chang, Eddins-Folensbee & Coverdale 
2. Rudman & Gustavsson 
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واعد است؛ به ق پایبندیعدالتی آموزشی با همچنین اخالق تحصیلی واسطه کامل رابطه بی

، ( در تحقیقی نشان داد که اخالق تحصیلی با عدالت آموزشیالف 1296پرور )گل 

ی( حصیلت -های رفتارهای مدنییکی از زیر مقیاسقواعد )به  پایبندیعدالتی آموزشی و بی

 است؛ دارای رابطه معناداری

 تحصیلی فرسودگی دادند که نشان ( در تحقیقی1710) 1مونکال و میاهس، والبورگ

 در صیلیتح فرسودگی سطوح همچنین و مدرسه از هدف به نسبت بدبینانه نگرش ژهیوبه

 نشان در تحقیقی (1710) سیگری اوفوك؛، بصار .بود مواد باالتر یکنندهمصرفدانشجویان 

، وزیعیت، یاهیرو عدالت درك وجود دارد و تحقیق متغیرهای کلیه بین داریمعن رابطه دادند

 1یایادآرو و یوپا -سالمال  .دارد سازمانی شناسایی مثبتی بر تأثیر معلمان اطالعاتی و فردی بین

 ،که تقاضاها یک سال بعد مرتبط به فرسودگی تحصیلی( در تحقیقی نشان دادند 1711)

خودکارآمدی ارتباط مثبت با درگیری ، منابع مرتبط به درگیری تحصیلی کهدرحالی

بینی تحصیلی و ارتباط منفی با فرسودگی تحصیلی دارد و همچنین فرسودگی تحصیلی پیش

( در تحقیقی 1712) 2کرد درگیری تحصیلی رابطه منفی تا یک سال بعد دارد؛ کلیک و اورال

را در سطوح فرسودگی تحصیلی دانش آموزان  نشان دادند که روند آموزش نقش مهمی

 و تحصیلی فرسودگیند که داد نشانتحقیقی  در( 1712) 1اونیشی و تیویمیا، یوق وودارد؛ 

 تحصیلی و نیز خودکارآمدی رابطه مثبتی با مشغولیت منفی همبستگی تحصیلیمشغولیت 

 تحصیلی هایبرنامه ( در تحقیق خودشان نشان دادند که1712) 0یولوداگ و یاراتاندارند؛ 

 باعث افزایش اساتید سوی از دانشجویان شدهادراكعدالتی بی و رقابتی و زیبرانگچالش

ت و اوزکور، اوزکندیر، یکاپر؛ گردندیم تحصیلی فرسودگی بروز باعث و سطح استرس

 زندگی از عمومی با رضایت ( در تحقیقی نشان دادند که خودکارآمدی1711) 9کاراکوس

 0و معناداری وجود دارد؛ مونتا منفی رابطه تحصیلی فرسودگی با و و معنادار بتمث رابطه

                                                           
1. Walburg, Moncla, & Mialhes 
2. Upadyaya 
3. Celik & Oral 
4. Ugwu, Onyishi, & Tyoyima 
5. Uludag & Yaratan 
6. Capri, Ozkendir, Ozkurt, & Karakus 
7. Moneta 
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های مؤلفه یک از کننده هر بینیپیش مستقیم طوربه پیشرفت برای نیاز که داد نشان (1711)

 بین تحصیلی در عالقگی و ناکارآمدی تحصیلی( فرسودگیبی، )خستگی تحصیلی گانهسه

( در 1711) 1زاکاسکاین و رایزین، والیکاین -کااسکایتهمچنین پیاست؛  دانشجویان

شان به مدرسه آموزان بر اساس وابستگیتحقیقی نشان دادند که پنج گروه متفاوتی که دانش

 های فرسودگی تحصیلی یعنیمؤلفه ازلحاظتقسیم شده بودند  درسشانو جو آزاد کالس 

ه کارآمدی در مدرساحساس نا های مدرسه وعالقگی نسبت به کاربی، خستگی در مدرسه

( در تحقیقی نشان دادند که سطوح 1717) 1تفاوت داشتند؛ ارتورگوت و سوی شکرچی

انند بعد ی دانشجویان همفرسودگی تحصیلی دانشجویان زیاد است. فرسودگی دریافت شده

 که ندداد نشانتحقیقی  در( 1770چام ) و گان، ژانگخستگی هیجانی زیاد است؛ 

 2؛ و همچنین یانگدارند هم با منفی همبستگی تحصیلی مشغولیت و صیلیتح فرسودگی

یک رابطه  اجتماعی خودکارآمدی و حمایت متغیرهای ( در پژوهشی نشان داد که1771)

 با توجه به مطالب ذکر شده و همچنین تحقیقاتفرسودگی تحصیلی دارند.  دار بامنفی و معنی

 دانشجویان عمدتاً معطوف به توصیفصورت پذیرفته در خصوص فرسودگی تحصیلی 

وضعیت یا شناسایی عوامل مرتبط با فرسودگی تحصیلی دانشجویان بوده و تاکنون تحقیقات 

های جامعی در خصوص رابطه عدالت آموزشی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان در محیط

ه طرسد جای تحقیقاتی که معطوف به رابآموزش عالی صورت نپذیرفته است. به نظر می

عدالت آموزشی با فرسودگی تحصیلی است در سوابق تحقیقاتی مربوط به فرسودگی 

ا ضمن تژوهش حاضر قصد دارد پ، شدهارائهبا عنایت به مطالب ، لذا. استتحصیلی کمرنگ 

ی کیفی با در یک مطالعه، بررسی رابطه عدالت آموزشی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان

 فرسودگی با آموزشی عدالتبین به بررسی اینکه آیا تاریافته استفاده از مصاحبه نیمه ساخ

ز ا یک تواند هرمی آموزشی دانشجویان رابطه وجود دارد؟ و اینکه آیا عدالت تحصیلی در

و ناکارآمدی  تحصیلی عالقگیبی، هیجانی تحصیلی )خستگی تحصیلی فرسودگی ابعاد

 بپردازد.، کند بینیپیشتحصیلی( را 

                                                           
1. Pilkauskaite-Valickiene., Zukauskiene & Raiziene 
2. Erturgut & Soysekerci 
3. Yang 
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 روش 

وضوع م موردبررسیتوأم از دو روش کمی و کیفی در  طوربهبا توجه به اینکه  ش حاضرپژوه

 پژوهشگر چنانچه، درواقع. استتحقیق استفاده کرده است از نوع روش تحقیق آمیخته 

از طریق  موردمطالعه پدیده درباره را خود شواهد و آمدهدستبه هایداده بخواهد

های روش از استفاده، کند تکمیل کیفی شواهد تحلیل و گردآوری با های کمیگیریاندازه

 اساس بر (.1770، ول و همکاران؛ کرس1261، بازرگان) ابدیضرورت می آمیخته تحقیق

 تشریحی از نوع هاداده زمانی گردآوری ترتیب، همچنین و کیفی و های کمیداده اولویت

آن میزان عدالت آموزشی و  طی گردآوری و کمی از طریق پرسشنامه هایداده ابتدا بود.

تعدادی از دانشجویان با روش  دوم پژوهش با مرحله فرسودگی تحصیلی مشخص شد. در

های آنان در خصوص عدالت آموزشی مصاحبه نیمه هدفمند به تبیین نگرش و دیدگاه

ساختاریافته انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی دانشجویان )روزانه و شبانه( دوره 

مشغول به تحصیل در دانشگاه  61-62که در سال  نفر 17010ارشناسی و ارشد به تعداد ک

ت. متوالی در دو بخش کمی و کیفی انجام گرف صورتبهگیری تحقیق نمونهمازندران بودند. 

، ایگیری خوشهبخش کمی جهت تعیین نمونه پژوهش در مرحله اول از روش نمونه در

 ،علوم انسانی و اجتماعی، علوم پایهدانشکده ) 0دانشکده  11ز که ا صورتبدیناستفاده شد. 

انتخاب شدند. در مرحله دوم  و علوم ورزشی( بدنیتربیتهنر و معماری و فنی و مهندسی و 

متناسب ای طبقه تصادفی گیرینمونهبا استفاده از روش  نفر 1012به تعداد  دانشکده 0از این 

نمونه آماری انتخاب  عنوانبه نفر 292 کوکران تعداد جنسیت و دانشکده( بر اساس فرمول)

 پسران درصد 20و  درصد دختران 92 صورتبه جنسیتی نسبت بر اساس نمونه شدند. حجم

نفر پسر بوده  111نفر دختر و  111نفر نسبت جنسیتی  292شد. در نمونه آماری از  انتخاب

و دانشکده در جامعه آماری  جنسیتی نسبت اساس بر نمونه توزیع حجم 1است. در جدول 

 آورده شده است.
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 جنسیتی در جامعه آماری نسبت اساس بر نمونه حجم .1جدول 

 هادانشکده
جمعیت 

 هادانشکده

تعداد پرسشنامه  ترکیب جنسیتی

 )حجم نمونه(
 به درصد

 دختر پسر

 91/16 09 970 167 960 علوم پایه

 11/26 101 1109 017 1069 علوم انسانی و اجتماعی

 60/17 11 211 161 079 هنر و معماری

 72/11 61 076 091 1767 فنی و مهندسی

 01/0 11 117 119 109 و علوم ورزشی بدنیتربیت

 177 292 1911 1966 1012 جمع کل

ها گیری هدفمند تا اشباع دادهبا استفاده از روش نمونه، در بخش کیفی پژوهش حاضر

مصاحبه با  12 درمجموع ؛ کههای منتخب انتخاب شدنددانشکده نفر از دانشجویان 20از 

 هدفمند صورت گرفت. صورتبهمصاحبه با دانشجویان ارشد  11دانشجویان کارشناسی و 

تحصیلی و مصاحبه  فرسودگی، ها از دو پرسشنامه عدالت آموزشیجهت گردآوری داده

پرور  گل آموزشی عدالت از پرسشنامه، استفاده شده است. برای سنجش عدالت آموزشی

عدالتی )شامل دو خرده مقیاس عدالت و بی یهایگو 19 شد. این پرسشنامه ( استفاده1296)

ایران ساخته  هایبومی دانشگاه فرهنگ پایه ( براستگویه  11داری  هرکدامآموزشی که 

 انجام (1مخالفم  کامالً و 0 موافقم کامالًیک ) به هفت از سؤال هر گذاریاست. نمره شده

عدالتی را در روابط بین استادان و مجموعه آموزشی . لذا این پرسشنامه عدالت و بیاست

نمره  کند. حداکثرگیری میارزیابی و تعامل با دانشجویان اندازه، راهنمایی ازنظردانشگاه 

میانگین ، میزان( )بیشترین 69عدالتی آموزشی های عدالت و بیپرسشنامه برای خرده مقیاس

پرور پرسشنامه توسط گل  روایی این (.ب 1296، گل پروراست ) 11و حداقل نمره  09

اساس ضریب آلفای کرونباخ  بر آن نیز پایایی و است شده گزارش مطلوب ( بسیار1296)

 از که نشان به دست آمد 0/7و  99/7عدالتی آموزشی های عدالت و بیبرای خرده مقیاس

(. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ الف 1296، گل پرور) است این پرسشنامه مناسب پایایی

عدالتی آموزشی به و برای دو مقیاس عدالت و بی 00/7برای کل پرسشنامه  شدهمحاسبه

 به دست آمد. 96/7و  90/7ترتیب 
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( 1660همکاران ) و 1تحصیلی دانشجویان از پرسشنامه برسو سنجش فرسودگی منظوربه

 تحصیلی حیطه فرسودگی سه نامهاست. این پرسش شده تفاده( اس1299به نقل از نعامی )

 تحصیلی و ناکارآمدی گویه( 1) یلیتحصعالقگی بی، گویه( 0تحصیلی ) یعنی خستگی

 پنج سؤال از هر گذارینمره که شیوه دارد گویه 10، پرسشنامه این سنجد.می گویه( را 9)

 )بیشترین 00 پرسشنامه نمره اکثرحد .است (1 مخالفم کامالً و 0موافقم  کامالًیک ) به

 است. تحصیلی( فرسودگی )کمترین 10نمره  حداقل و 10میانگین ، تحصیلی( فرسودگی

 حیطه فرسودگی سه برای 00/7و  91/7، 07/7ترتیب  به آن را سازندگان پرسشنامه پایایی

صیلی تح خستگی برای را پرسشنامه این پایایی (1299)اند. نعامی محاسبه کرده تحصیلی

 کرده محاسبه 00/7ناکارآمدی تحصیلی  برای و 91/7تحصیلی  عالقگیبی برای، 06/7

و برای  02/7برای کل پرسشنامه  شدهمحاسبهدر پژوهش حاضر آلفای کرونباخ است. 

، 90/7عالقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی به ترتیب بی، های خستگی هیجانیحیطه

 به دست آمد. 99/7و  00/7

و همچنین گروهی  ساختار های انفرادی نیمهمصاحبه از های کیفیهداد آوریمعج برای

 در» شد باز سؤالدو  حداقل کنندگانشرکت همه از. شد استفاده هابه اشباع داده تا رسیدن

 یاد به موقعیتی را یا شرایط آیا، شود؟می تصور ذهنتان در چیزی چه آموزشی عدالت مورد

 به خط خط هامصاحبه «یا ندارد؟ دارد آموزشی وجود عدالت دیداحساس کر که آوریدمی

 نامهرضایت، کنندگانشرکت از. شدند آنالیز «تحلیل محتوای» رویکرد مطابق و نویسدست

های زیر با روش، اعتبار محتوایی. اخذ گردید صدا ضبط و مطالعه در شرکت برای شفاهی

نار ک، مشاهده و زمان(، ها )منابعهری دادآودر جمع یساز هیسوتأمین گردید؛ تکنیک سه 

، سن حاظازلگیری لحاظ کردن حداکثر تنوع در نمونه، اولیه محقق یهافرضشیپگذاشتن 

دقت در ثبت ، اهداف با اطالعات در رابطه ارائه، دوره و ترم تحصیلی، نوع دانشکده، جنس

ی یوهها از شکنترل پایایی یافته منظوربهها انجام شد. ها و مرور و بازنگری مکرر دادهداده

رر های مککنندگان و ناظر خارجی )استاد راهنما و مشاور( و بازنگریبازنگری مشارکت

 استفاده شد.

                                                           
1. Berso 
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و استنباطی یفی ـتوص راـمآ یهاروش و 18spss افزارنرمها از داده وتحلیلتجزیه منظوربه

و  راههیکنالیز واریانس انوا آ، مستقل t، همبستگی پیرسون، رمعیا افنحرا، میانگین

توا با از روش تحلیل مح، های کیفیداده وتحلیلتجزیهجهت  ؛ ورگرسیون ساده استفاده شد

رویکرد استقرایی استفاده شد. با این معنی که کلمه به کلمه و بدون هیچ برداشت اولیه در 

( از قرا )استنباطدار شد و بر اساس استجستجو صورت گرفت و کلمات مهم زیر خط هاداده

با توجه به سؤاالت پرسیده شده از ، سعی شده است درواقعنتایج حاصل گردید. ، هاداده

بندی مناسب در خصوص جواب از سوی آنان یک جمع شدهارائه یهاپاسخدانشجویان و 

 هر یک از سؤاالت حاصل گردد.

 هایافته

 دانشجویان رابطه وجود دارد. در تحصیلی فرسودگی با آموزشی عدالتبین  -1فرضیه 

 فرسودگی تحصیلیمربوطه با  یهااسیمقهمبستگی بین عدالت آموزشی و زیر  .2جدول 

a 71/7 **. فرسودگی تحصیلی هایمقیاس زیر>level p.*70/7>p level 

ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش نشان داده شده است. بین عدالت ، 1در جدول 

رابر با ر این رابطه بآموزشی با فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. مقدا

 عالقگی تحصیلی با متغیر عدالتبین زیر مقیاس بی . از سوییاست p<70/7در سطح  171/7

. این مقدار است 100/7آموزشی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. مقدار این رابطه برابر با 

 معنادار شده است. p<71/7در سطح 

 ادراك عدالت آموزشی تفاوت وجود دارد. اظازلحبین دانشجویان دختر و پسر  -1فرضیه 

 0 1 2 1 1 متغیرها

     1 عدالت آموزشی .1

    1 171/7* فرسودگی تحصیلی .1

   a 712/7 **007/7 1 یجانیهخسته  .2

  a **100/7 **116/7 799/7 1 یلیتحص یعالقگیب .1

 a 791/7 **010/7 **290/7 711/7 1 یلیتحصناکارآمدی  .0
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 دانشجویان دختر و پسر در آموزشی مقایسه میزان عدالت، مستقل t. تحلیل آزمون 3 جدول

 fضریب  

سطح 

 معناداری
Sig 

 tارزش 
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین
Sig 

احتمال 

انحراف 

 استاندارد

 اننیاطمضریب فاصله 

 %60در سطح 

 بیشترین مترینک

برای برابری 

 هاانسیوار
016/1 190/7 

197/1 200 110/7 172/1 919/1 922/7- 926/0 

برای نابرابری 

 هاانسیوار
190/1 609/201 111/7 172/1 911/1 912/7- 927/0 

بیانگر آن است  مستقل t نتایج تحلیل آزمون، شودمی مشاهده 2که در جدول  گونههمان

دارد نپسر وجود  و دختر داری بین میانگین عدالت آموزشی در دانشجویانکه تفاوت معنا

(110/7>p  016/1؛F=.) 

 فرسودگی تحصیلی تفاوت وجود دارد. ازلحاظبین دانشجویان دختر و پسر  -2فرضیه 

 دانشجویان دختر و پسر در تحصیلی مقایسه میزان فرسودگی، مستقل tتحلیل آزمون  .4جدول 

 fضریب  

سطح 

 اریمعناد
Sig 

 tارزش 
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری
Sig 

تفاوت 

 میانگین

احتمال 

انحراف 

 استاندارد

 اننیاطمضریب فاصله 

 %60در سطح 

 بیشترین کمترین

برای برابری 

 هاانسیوار
909/1 169/7 

121/7 200 962/7 790/7 921/7 191/1- 222/1 

برای نابرابری 

 هاانسیوار
129/7 111/299 961/7 790/7 911/7 112/1- 212/1 

بیانگر آن است  مستقل t نتایج تحلیل آزمون، شودمی مشاهده 1که در جدول  گونههمان

ندارد سر وجود پ و دختر که تفاوت معناداری بین میانگین فرسودگی تحصیلی در دانشجویان

(962/7>p  909/1؛F=.) 

 هاواریانس همسانی یا لون آزمون .5 جدول

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

062/0 4 873 260/2 
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ها معنادار آزمون لون برای همگنی واریانس، شودیم مشاهده 0که در جدول  گونههمان

ها پذیریم که تمام گروهمی نیبنابرا، است 70/7( بیشتر از 791/7) .sigنیست؛ چون مقدار 

 تقریباً برابرند. یهاانسیواردارای 

 تفاوت وجود دارد. آموزشی عدالت ازلحاظها یان دانشکدهبین دانشجو -1 هیفرض

 آموزشی عدالت ازلحاظها دانشکده برای مقایسه دانشجویان راههیکنتایج تحلیل واریانس  .6جدول 

 Sig سطح معناداری fضریب  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 

 201/1100 1 161/1071 بین گروهی

 220/111 209 072/61972 یروهگدرون 771/7 90/1

  291 660/69271 کل

بیانگر آن  راههیکنتایج تحلیل واریانس ، شودمی مشاهده 9که در جدول  گونههمان

ارد دهای مذکور وجود است که تفاوت معناداری بین میانگین عدالت آموزشی در دانشکده

(771/7>p  90/1؛F=مقایسه .) آموزشی  دهد عدالتنشان می 6ها جدول گروه یدودوبهی

 یان فنیدانشجو و معماری و با دانشکده هنر اجتماعی و انسانی علوم دانشکده دانشجویان بین

 اجتماعی و انسانی معماری با علوم و هنر دانشجویان مهندسی با هنر و معماری و همچنین و

 مهندسی تفاوت معناداری با هم دارند. و و فنی

 آموزشی عدالت ازلحاظ هادانشکده برای مقایسه دانشجویان، Tukey تعقیبی زموننتایج تحلیل آ .1جدول 

(I) دانشکده (J) دانشکده 
 تفاوت میانگین

(I-J) 

انحراف 

 معیار
 سطح معناداری

Sig. 

در  نانیاطمضریب فاصله 

 %60سطح 

 کمترین کمترین

علوم انسانی و 

 اجتماعی

 07/9 -92/1 091/7 799/1 722/2 فنی و مهندسی

 11/17 -06/1 270/7 196/1 117/1 علوم پایه

 72/11 -11/9 669/7 001/2 160/1 و علوم ورزشی بدنیتربیت

 69/19 11/1 777/7 961/1 *090/11 هنر و معماری

 فنی و مهندسی

 92/1 -07/9 091/7 799/1 -722/2 علوم انسانی و اجتماعی

 91/0 -10/0 696/7 116/1 100/1 علوم پایه

 17/9 -90/11 667/7 969/2 -020/1 و علوم ورزشی بدنیتربیت

 10/19 99/7 719/7 991/1 *001/9 هنر و معماری



 

661 

 

 79، تابستان 61شماره ، چهارمسال  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

(I) دانشکده (J) دانشکده 
 تفاوت میانگین

(I-J) 

انحراف 

 معیار
 سطح معناداری

Sig. 

در  نانیاطمضریب فاصله 

 %60سطح 

 کمترین کمترین

 علوم پایه

 06/1 -11/17 270/7 196/1 -117/1 علوم انسانی و اجتماعی

 10/0 -91/0 696/7 116/1 -100/1 فنی و مهندسی

 11/0 -11/12 629/7 096/2 -612/1 و علوم ورزشی بدنیتربیت

 01/10 -00/7 760/7 601/1 200/0 هنر و معماری

و  بدنیتربیت

 علوم ورزشی

 11/9 -72/11 669/7 001/2 -160/1 علوم انسانی و اجتماعی

 90/11 -17/9 667/7 969/2 020/1 فنی و مهندسی

 11/12 -11/0 629/7 096/2 612/1 علوم پایه

 10/11 -67/7 799/7 791/1 199/17 هنر و معماری

 هنر و معماری

 -11/1 -69/19 777/7 961/1 *-090/11 علوم انسانی و اجتماعی

 -99/7 -10/19 719/7 991/1 *-001/9 فنی و مهندسی

 00/7 -01/10 760/7 601/1 -200/0 علوم پایه

 67/7 -10/11 799/7 791/1 -199/17 و علوم ورزشی بدنیتربیت

 هاواریانس سانیهم یا لون آزمون .0جدول 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

308/2 4 873 454/2 

ها معنادار آزمون لون برای همگنی واریانس، شودیم مشاهده 9که در جدول  گونههمان

ها پذیریم که تمام گروهمی نیبنابرا، است 70/7( بیشتر از 101/7) .sigنیست؛ چون مقدار 

 برند.های تقریباً برادارای واریانس

 فرسودگی تحصیلی تفاوت وجود دارد. ازلحاظها بین دانشجویان دانشکده -0فرضیه 

 صیلیتح فرسودگی ازلحاظها دانشکده برای مقایسه دانشجویان راههیکنتایج تحلیل واریانس  .3جدول 

 Sig سطح معناداری fضریب  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 

 617/20 1 911/101 بین گروهی

 726/20 209 001/11777 گروهیدرون 260/7 711/1

  291 112/11101 کل
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بیانگر آن  راههیکنتایج تحلیل واریانس ، شودمی مشاهده 6که در جدول  گونههمان

ور وجود های مذکدر دانشکده تحصیلی است که تفاوت معناداری بین میانگین فرسودگی

 ها(دانشکدهها )گروه از یکی حداقل میان، به عبارات دیگر (. یا=711/1F؛  p<260/7ندارد )

 ندارد. وجود معنادار تفاوت تحصیلی فرسودگی ازنظر هاگروه دیگر با

 )خستگی تحصیلی فرسودگی ابعاداز  یک تواند هرمی آموزشی عدالت -9 هیفرض

 کند. بینیپیشتحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی( را  عالقگیبی، هیجانی تحصیلی

 تحصیلی یفرسودگ ابعاد بر آموزشی عدالت تأثیربرای بررسی ، نتایج تحلیل رگرسیون ساده .18جدول 

 متغیرهای مالك

 بینپیشمتغیر 
B (Standardized) Sig. R 2R T 

عدالت 

 آموزشی

 907/7 771/7 712/7 269/7 712/7 خستگی هیجانی

 799/2 711/7 100/7 771/7 100/7 تحصیلی عالقگیبی

 112/1 771/7 791/7 110/7 791/7 کارآمدی تحصیلینا

رگرسیون  تحلیل از حاصل نتایج اساس بر، شودمی مشاهده 17 جدول در که گونههمان

 ضرایب اساس بر و عالقگی تحصیلی استبینی کننده بعد بیآموزشی پیش عدالت ساده

( بر بعد P=771/7ح )معناداری در سط و مثبت تأثیر عدالت آموزشی، آمدهدستبه رگرسیون

 تحصیلی دارد. عالقگیبی

ی نگرش و تجربه بر اساسی ادراك عدالت آموزشی دانشجویان در زمینه، این پژوهش

ها( با روش تحقیق )نمونه کنندگانمشارکت .است 1آنان و از نوع تحلیل محتوای متعارف

روش  انجام شدند. در این ستاهدفمند که روش مناسبی جهت تحقیقات کیفی گیری نمونه

محقق در پی افرادی است که توان بیان و تمایل به مشارکت در تحقیق دارند. 

 ،تحقیق با رضایت شفاهی وارد تحقیق شدند. موازین اخالقی گمنام بودن کنندگانمشارکت

 در زمان دلخواه مواردی بودند که رعایت شدند. یریگکنارهحق ، محرمانه بودن اطالعات

 مازندران دوره تحصیلی کارشناسی و ارشد دانشگاه نفر از دانشجویان 20 کنندگانرکتمشا

 موعدرمجمصاحبه از نوع فردی و گروهی نیمه ساختاریافته )، هاآوری دادهبودند. روش جمع

                                                           
1. conventional content analysis 
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ها( مصاحبه با دانشجویان ارشد تا زمان اشباع داده 11مصاحبه با دانشجویان کارشناسی و  12

 عمومی ها ابتدا با سؤاالت باز برای به دست آوردن اطالعاتق حاضر مصاحبهبود. در تحقی

ی کنید و معرف لطفاً خودتان را، مثالً، با سؤاالت یکسان شروع شد کنندگانمشارکتفردی 

در طی آن برای تکمیل اطالعات از سؤاالت مناسب دیگری استفاده شد. لطفاً بفرمایید در 

رمی هستید؟ این مرحله در حقیقت بخش نخست مصاحبه چه مقطعی و رشته تحصیلی و ت

اده از نیمه ساختاریافته و با استف صورتبهتر شد. مرحله بعدی بوده که انجام مصاحبه آسان

دالت شد در مورد ع درخواست کنندگانمشارکتدو سؤال کلی از پیش تعیین شده بود و از 

اید ا طی تحصیل در آن قرار گرفتهشود؟ موقعیتی رتصور می ذهنتانآموزشی چه چیزی در 

 صحبت کنند. در، دانشجو عدالت برای شما و یا دیگران رعایت شده است یا نه عنوانبه

تدریجی سؤاالت  طوربهتر شدن روند مصاحبه تر شدن مفهوم و عمیقجهت روشن ضمن

 هاآناجع به وانید رتاز نابرابری آموزشی گفتید می مانند؛ شدپیگیری و اکتشافی پرسیده می

 یمغیرمستقچطور هست؟ در برخی موارد از سؤاالت  اآلنبیشتر صحبت کنید؟ عدالت 

مورد  دادند درشد دانشجویان ترجیع میمثال در صورتی احساس می طوربهشود استفاده می

ی شد: سایر دانشجویان در مورد ارزشیابشفاف صحبت نکنند پرسیده می طوربهمشکالت 

ود شد بحث از مسیر اصلی خکنند؟ در صورتی احساس میتی را عنوان میاساتید چه مشکال

آیا روابط استاد و شاگرد نیز در عدالت  رینظمنحرف شده است. محقق با سؤاالت مستقیم 

ود به بیان آزادانه و دقیق تجربیات خ کنندگانمشارکت، آموزشی نقش دارد. در طی مصاحبه

، کیفی تحقیق با متناسب، تحقیق فعال را داشت. محیط پرداختند و محقق بیشتر نقش شنونده

 در، مصاحبه هایمهارت یریکارگبه با و دانشجویان با طبیعی ارتباط و واقعی محیط

 است. کلیه انجام شده آنان خواست مطابق و بوده دسترس در دانشجویان که هاییمکان

دقیقه متغیر  27تا  10حبه بین مصا زمانمدتروی کاغذ با دقت نوشته شد. ، ها شفاهیمصاحبه

 بود.

تصور  ذهنتان در چیزی چه آموزشی عدالت مورد در»اصلی  سؤالهدف از طرح 

شرایط که  و هاواقعیت خصوص در کنندگانمشارکت این بود که دانش واقعی «شود؟می

ها و ها و نگرشکند. به عبارتی دیدگاه استخراج را بر درك بهتر عدالت آموزشی دارند
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 نهایی پژوهش شامل یافته، هاداده تحلیل روند از عدالت آموزشی بود. در هاآنورات تص

 (تم) اصلی . طبقهبود متعددی حاوی طبقات فرعی نیز خود بود که اصلی طبقه یا کتمی

ذهنیت  -2، شیوه ارزشیابی -1، نحوه آموزش اساتید -1طبقات  دارای «عدالت آموزشی»

 بودند دارای زیر طبقاتی نیز هاآن که بوددانشجو  -وابط استادر -1قبلی در مورد دانشجو و 

 .شد خواهد داده که شرح

 كنندگانمشاركتاز اظهارات  شدهاستخراجتم اصلی طبقات و زیر طبقات  .13جدول 

 زیر طبقات طبقات تم اصلی

 عدالت آموزشی

 اساتید آموزش نحوه
 تسلط علمی -1

 ودانشج انگیزه جلب و درس جذابیت -1

 - ارزشیابی شیوه

 ودانشج مورد در قبلی ذهنیت
 جنسیت مورد در یداورشیپ -1

 قومیت مورد در یداورشیپ -1

 - دانشجو -استاد روابط

 و دهندهآموزش اصلی عنصر دو بین تدریس فرایند اساتید: آموزش نحوه -

 شودمی ه آنب منجر دانشجویان های فردی یادگیریافتد. تفاوتمی اتفاق رندهیگآموزش

قرار گیرد.  سؤالمورد  آموزشی هایمحیط در آموزشی عدالت و اساتید آموزش که نحوه

 نهیزمشیپ عنوانبه اساتید خصوصیات از بسیاری، کنندگانمشارکت هایبر اساس دیدگاه

مانند تسلط علمی و جذابیت درس  هایمقوله راستا این شود. درمی تدریس اثربخش مطرح

 بود. کنندگانمشارکت موردنظره دانشجو و جلب انگیز

استفاده از محتوای مناسب و ، مطالب ارائهنحوه ، شدهانیبطبق اظهارات  :علمی تسلط -

های کاربردی بر درك مثال ارائه، تسلط بر موضوع، داشتن طرح درس مشخص، روزبه

 گذارد.می تأثیردانشجویان در خصوص وجود عدالت آموزشی 

ن موضوع پسندم چودام شیوه تدریس خانم دکتر ... را خیلی بیشتر میاز بین تمام استا»

یم و دادداد که از اول صحبتاش بهش با دقت گوش میعالی توضیح می قدرنیادرسی رو 

، هایشهمیشه در کالس، فهمیدیم این موضوع چه هدفی و کاربردش چه هستمی
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ی در شاگرداش انگیزه یادگیر های کالسی داشت. انگارها حضور فعالی در بحثهمکالسی

 کارشناسی(. 17شماره  کنندهمشارکت)«آورد.می به وجودرو 

ی )یعنی های آموزشاصالً تخصص استفاده از فناوری مانیلیتحصبرخی از اساتید رشته »

تونه به دانشجویان خود یاد و ...( را خوب بلد نیستند چطور می GIS افزارنرمکار با 

 کارشناسی ارشد(. 1 و 2شماره  هکنندمشارکت)«بده.

 دانشجو انگیزه جلب و درس جذابیت برای تالش :دانشجو انگیزه جلب و درس جذابیت -

 این، تگرفنمی یاد کالس در را مطلبی دانشجویی که زمانی .دانستنداستاد می وظایف از را

 برای شدههرفتگ نظر در زمان به استاد توجهیبی یا و استاد تدریس روش از ناشی توانستمی

 .دانستندیم استاد وظیفه را دانشجو انگیزه جلب و درس جذابیت برای تالش. باشد موضوع آن

 موردعالقه نه روش کنه استفاده گیرهمی یاد دانشجو بهتر که هاییشیوه استادها از»

 داده یاد چیزی دانشجو که به شهجاری می نجایازمانی  عدالت چون خودش

 کارشناسی ارشد(. 1 و 1 کارشناسی و شماره 11، 10، 12 شماره ندهکنمشارکت)«باشه.

 اررفت هابچهیاد کالس طوری با ما در یک درس ... استاد جوانی داشتیم که هر وقت می»

الس کرد آخر ترم نصف ک)شوخی با دخترها و تحقیر پسرها( فضای کالس را خراب می کردمی

 کارشناسی ارشد(. 6و  9 شماره کنندهمشارکت)«این عدالت نیست.، توی اون درس افتادن

عدالت  بر تأثیرگذار و وسیع مباحث از یکی استاد ارزشیابی شیوه شیوه ارزشیابی: -

 اصلی و عوامل از یکی دانشجو به دادن نمره نمره گرفتن و . ارزشیابی واستآموزشی 

است.  ههای آموزشی بوددر محیط آموزشی عدالت از دانشجو تجربه در تأثیرگذار

د و باید کامالً مشخص و واضح باش، اظهار کردند روش ارزشیابی اساتید کنندگانمشارکت

 های ارزشیابی هم برای اساتید و هم برای دانشجو مشخص و از قبل تعریف شده باشد.آیتم

گیرند یا کارهایی که اصالً وظیفه ما و هم امتحان تئوری می ارائهبرخی از اساتید هم »

واهند )مانند ترجمه گزارش یا مقاله انگلیسی و صفحاتی از یک کتاب برای خنیست می

با  که هیچ مناسبتی ربطیبو امتحان بدهیم چرا کارهای  ارائهترجمه خودشون(. اگر قراره 

 کارشناسی ارشد(. 11و  0 شماره کنندهمشارکت)«خواهند.ارزشیابی ما نداره از ما می
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در مورد ارزشیابی پایانی یکی از اساتید رشته ، دمبو دالورودیجدسال قبل دانشجو »

امتحانی  تونی ورقهتحصیلم از دانشجویان ترم باالیی سؤال کردم ایشان گفت که هرچه می

 17 شماره کنندهمشارکت)«خود رو سیاه کن چون معیار ارزشیابی استاد وجبی است.

 کارشناسی ارشد(.

بودند ذهنیت قبلی در برخورد  معتقد نکنندگامشارکت :ذهنیت قبلی در مورد دانشجو

، تالش، در مورد )استعداد یداورشیپعادالنه در محیط دانشگاه اهمیت دارد. وجود 

ی تواند مانع از اجراظاهر و مذهب( دانشجویان می، رشته، قومیت، جنسیت، مهارت، یادگیری

 عدالت توسط اساتید و کارکنان دانشگاه باشد.

 تدر مورد جنسی یداورشیپ -

 یریگسخت هاآنآید. به استاد ... در دانشکده مشهور بود که از آقایون خوشش نمی»

 کارشناسی(. 11و  19 شماره کنندهمشارکت) «کرد.می

 هاآنبه  رو هانمرهبیشتر به دختران توجه دارند و بهترین ، در رشته تحصیلم اساتید»

کار عملیم را با یک از دختر ، بدهم . چون اگر یک کار عملی به من بدهند من انجامدهندیم

این یعنی  دهدیمهمکالسیم عوض کنم استاد به من نمره کم و به دختره باال 

 کارشناسی(. 0 شماره کنندهمشارکت)«تبعیض.

 در مورد قومیت داوریپیش -

لهجه  نشایفارسروان نبودن زبون  به خاطرکالسی  ارائهیکی از همکالسی مون هنگام »

ین یک خب ا، دمینمبده استاد جلوی جمع بهش گفت بتان نمره  ارائهخوب داشت نتونست 

 کارشناسی(. 10 شماره کنندهمشارکت)«عدالتی محسوب میشه.نوع بی

ت بر ادراك عدال تأثیرگذاردانشجو  -در مورد نوع رابطه استاد دانشجو: -روابط استاد -

ام به مختلفی مانند احتر نظرات مختلفی بیان کردند و عوامل کنندگانمشارکتآموزشی 

 هاماستتوجه به همه دانشجویان و توجه به ، ایجاد فضای صمیمی و دوستانه، نظرات دانشجو

 .گرددیمنمونه اشاره  عنوانبه هاآندانشجو را نام بردند که به چند مورد از  یهالیمیا و

و  هاتماسمقطع تحصیلی آن و همچنین ، احترام به شخصیت، هاجواب دادن به پرسش»

 کارشناسی ارشد(. 9 شماره کنندهمشارکت)«های دانشجو به نظرم یعنی عدالت.ایمیل
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 هاچهب واررهیدا صورتبهکرد. ما استادی داشتیم که کالس را از حالت رسمی خارج می»

رقی براش تمام دانشجویان هیچ ف، کرداز روی انسانیت با دانشجویان برخورد می نشستندیم

 کارشناسی ارشد(. 2و  1 شماره کنندهمشارکت)«ها مهم بود.موفقیت و یادگیری بچهندارند و 

 گیریبحث و نتیجه

 دانشجویان در تحصیلی فرسودگی با آموزشی عدالت نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین

ه که گردد. در تحلیل این یافتفرضیه پژوهش تأیید می لذا، دارد وجود رابطه معنادار و مثبت

 کیفی هاییافته و( 1712) اراتانی و یولوداگ، (1261همکاران ) و مزروقی هایایج پژوهشنت

، تحصیلی مناسب هایفرصت مانند باید بیان نمود که عواملی، استنیز مؤیّد آن  تحقیق

 دانشجویان تحصیلی فرسودگی به بهبود منجر تواندمی اجتماعی حمایت ارزشیابی مناسب و

 تواند درمی، استادان داریجانببدون  و عادالنه همراه برخورد بهعوامل  این که گردد

 بر تواندمی آموزشی های یکسانفرصت، گریدعبارتبهباشد  مؤثر آموزشی عدالت ایجاد

 باشد. تأثیرگذار تحصیلی فرسودگی بهبود، جهیدرنت موفقیت تحصیلی و و عملکرد

ن تفاوت معناداری بی ر نشان دادنتایج پژوهش حاض، در ارتباط با فرضیه دوم پژوهش

فرضیه پژوهش رد  لذا، پسر وجود ندارد و دختر میانگین عدالت آموزشی در دانشجویان

از  پسر و دختر دانشجویان بین ادراك»نمود که: توان ادعا میگردد و در این مورد می

 یهاوهشدر تحلیل این یافته که نتایج پژ«. معناداری وجود ندارد تفاوت آموزشی عدالت

د نیز مؤیّ تحقیق کیفی هاییافته و( 1712) اراتانی و یولوداگ، (1261همکاران ) و مزروقی

های فرصت برابری ایجاد در، جنسیت باور اساتید دربارهکه  باید بیان نمود، استآن 

 نحو به، جنس دو هر با اساتید ؛ وندارد نقشی پسر دانشجویان دختر و بین در آموزشی

زمینه  این در ادراك یکسانی تقریبی طوربه، جنس دو زیرا هر کنند؛می دبرخور یکسان

 به دلیل است ممکن، سوی دانشجویان از ناعادالنه شرایط وجود ادراك، بنابراین؛ اندداشته

 ایشاید خطاهای هاله و دانشجویان برخی درباره های اساتیدو دیدگاه باورها مانند عواملی

نقش  دانشجویان برای همه های عادالنهفرصت ایجاد و آموزشی عدالت اجرای که در باشد

 دارد. سزایی به
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اری بین تفاوت معناد نتایج پژوهش حاضر نشان داد که، در ارتباط با فرضیه سوم پژوهش

پژوهش رد  فرضیه لذا، پسر وجود ندارد و دختر در دانشجویان تحصیلی میانگین فرسودگی

 انمیز ازنظر پسر و دختر بین دانشجویان»نمود که: ادعا  توانمیگردد و در این مورد می

های در تحلیل این یافته که نتایج پژوهش«. معناداری وجود ندارد تحصیلی تفاوت فرسودگی

( و 1779همکاران )آرو و  -ساللما، (1771) انگی، (1717شکرچی )ارتورگوت و سوی 

 و مزروقی، (1262همکاران ) و فرد یشریف هاینتایج پژوهش ( مغایر بود و با1261) ینعلیز

باید  ،استنیز مؤیّد آن  تحقیق کیفی هاییافته و( 1296) ابرقویی عزیزی، (1261همکاران )

نسبت  عالقگیبی، تکلیف انجام به نسبت احساس خستگی، جنس دو هر در که بیان نمود

 اگیری مطالبدر فر کفایتیبی و احساس تحصیلی ناکارآمدی، جهیدرنت و مطالب درسی به

 بر مؤثر عوامل موقعیتی در تواندمی، این نتایج احتمالی دلیل دارد. اندازه وجود یک به

جو  مانند عوامل موقعیتی، معتقدند پژوهشگران چون برخی، فرسودگی تحصیلی باشد

 انجام برای کافی زمان فقدان تحصیلی مانند یزااسترس عوامل ( و1711، مونتادانشگاه )

توانند می، دیگر عوامل و (1779، آرو و همکاران -سطح باال )ساللما انتظارات و هافعالیت

از  فارغ دانشجویان همه برای این عوامل چراکه باشند؛ تحصیلی مؤثر فرسودگی ایجاد در

 را این عوامل به نحو یکسان هاآن همه و است دانشگاه یکسان محیط در، هاآن جنسیت

مؤثر باشد.  هاآنتحصیلی  فرسودگی افزایش یا کاهش و در تواندکه می کنندمی تجربه

دیدگاه دانشجویان دختر  از متغیر موقعیتی یک عنوانبه آموزشی عدالت، نتایج تحقیق مطابق

آموزشی  یهافرصت در برابری ازنظر را یکسانی دو جنس شرایط هر و است یکسان، و پسر

 یکسانی بر دلیلی تواندیم، وزشیآم عدالت یکسان از تجربه همین کنند ومی تجربه

 باشد. هاآن بین تحصیلی فرسودگی

اداری تفاوت معن نتایج پژوهش حاضر نشان داد که، در ارتباط با فرضیه چهارم پژوهش

فرضیه  لذا، های مذکور وجود داردبین میانگین عدالت آموزشی در بین دانشجویان دانشکده

آموزشی  عدالتداد  نشان Tukey تعقیبی مونآز گردد و همچنین تحلیلپژوهش تأیید می

 یان فنیدانشجو و معماری و با دانشکده هنر اجتماعی و انسانی علوم دانشکده دانشجویان بین

 اجتماعی و انسانی معماری با علوم و هنر دانشجویان مهندسی با هنر و معماری و همچنین و
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 تحقیق یفیک هاییافته کهاین یافته  در تحلیلمهندسی تفاوت معناداری با هم دارند.  و و فنی

، تماعیانسانی و اج های علومدانشکده دانشجویان بینباید بیان نمود که ، استنیز مؤیّد آن 

 برخوردهای، مهندسی شاید به دلیل دسترسی به عوامل آموزشی و فنی معماری و و هنر

 اساتید با دانشجویان باشد. داریجانب بدون و عادالنه و با انصاف

ناداری تفاوت مع نتایج پژوهش حاضر نشان داد که، در ارتباط با فرضیه پنجم پژوهش

 لذا، اردهای مذکور وجود نددر بین دانشجویان دانشکده تحصیلی بین میانگین فرسودگی

 -ایتپیکااسکهای گردد. در تحلیل این یافته که نتایج پژوهشفرضیه پژوهش رد می

های کیفی تحقیق نیز مؤیّد آن یافته( مغایر بود. ولی 1711) رایزینزاکاسکاین و ، والیکاین

صیلی فرسودگی تح ازلحاظهای مذکور دانشکده دانشجویان که بین باید بیان نمود، است

عالقگی بی، تکلیف انجام به نسبت احساس خستگی گونهنیاتفاوت معنادار وجود ندارد. به 

در فراگیری مطالب در  کفایتیبی حساسا و مطالب درسی و ناکارآمدی تحصیلی نسبت به

 دارد. یک اندازه وجود بههای مذکور دانشکدهدانشجویان 

آموزشی  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عدالت، در ارتباط با فرضیه ششم پژوهش

، آمدهدستبه رگرسیون ضرایب اساس بر و عالقگی تحصیلی استبعد بی کننده بینیپیش

این یافته  تحصیلی دارد. در تحلیل عالقگیمعناداری بر بعد بی و ثبتم تأثیر عدالت آموزشی

های کیفی تحقیق نیز مؤیّد آن ( و یافته1261همکاران )های مزروقی و که نتایج پژوهش

کنند که می احساس عادالنه شرایط برخورد با در باید بیان نمود که دانشجویان، است

 و مورد آموزشی هایفرصت برابری به دلیل ،درسی مطالب در فراگیری آنان هایتالش

 انگیزه، بنابراین؛ شود تحصیلی به موفقیت منجر تواندمی، گرفتن تالش دانشجو قرار اهمیت

 شود.می ایجاد آنان در فراگیری مطالب درسی برای به تالش عالقه احساس و

نه زشی بیگانتایج پژوهش نشان داد که دانشجویان با مقوله عدالت آمو کیفی تحلیل در

در  ذهنیت قبلی، شیوه ارزشیابی، نبوده و از دیدگاه آنان عواملی مانند نحوه آموزش اساتید

عاد دارد و اب تأثیردانشجو بر ادراك آنان از عدالت آموزشی  -مورد دانشجویان و روابط استاد

 ار آموزش در عدالت، کنندگانمشارکتدهد. مختلف تحصیلی آنان را تحت شعاع قرار می

باشد.  یادگیری داشته هاآنبرای  آموزش و نحوه درس کالس که بودند نموده به نحوی تجربه
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 نهیزمشیپ عنوانبه خصوصیات اساتید از بسیاری، کنندگانمشارکت هایبر اساس دیدگاه

مانند تسلط علمی و جذابیت درس و  هایمقوله راستا این شود. درمی اثربخش مطرح تدریس

 رائهانحوه ، شدهانیبطبق اظهارات بود.  کنندگانمشارکت موردنظرنشجو جلب انگیزه دا

 ،تسلط بر موضوع، داشتن طرح درس مشخص، روزبهاستفاده از محتوای مناسب و ، مطالب

همچنین گذارد. می تأثیردانشجویان  مؤثرهای کاربردی بر یادگیری مثال ارائه

 اصلی و عوامل از دانشجو را یکی به دادن هنمر نمره گرفتن و ارزشیابی و کنندگانمشارکت

ها اظهار داشتند که روش آموزشی ذکر کردند. این عدالت از دانشجو تجربه در تأثیرگذار

د و هم های ارزشیابی هم برای اساتیباید کامالً مشخص و واضح باشد و آیتم، ارزشیابی اساتید

م دیگر در ارتباط با عدالت برای دانشجو مشخص و از قبل تعریف شده باشد. موضوع مه

ها و نقش آن در برخورد با دانشجویان است. داوریپیشآموزشی بحث انواع 

ذهنیت قبلی در برخورد عادالنه در محیط دانشگاه اهمیت دارد.  معتقدند کنندگانمشارکت

ظاهر  ،رشته، قومیت، جنسیت، مهارت، یادگیری، تالش، در مورد )استعداد داوریپیشوجود 

تواند مانع از اجرای عدالت توسط اساتید و کارکنان دانشگاه باشد. ذهب( دانشجویان میو م

نظرات مختلفی بیان کردند و عوامل  کنندگانمشارکتدانشجو  -در مورد نوع رابطه استاد

ه توجه به هم، ایجاد فضای صمیمی و دوستانه، مختلفی مانند احترام به نظرات دانشجو

تحلیل  از آمدهدستبه دانشجو را نام بردند. یافته هایایمیل و هاتماسدانشجویان و توجه به 

، (1262) یارقلی، (1296پرور )گل ، (1261همکاران )های گل پرور و کیفی با نتایج پژوهش

 .است( همسو 1261همکاران )( و برهانی و 1267همکاران )ثناگو و 

 ایجاد ضرورت، ن گفتتوامی، بندی از نتایج پژوهش حاضربنابراین در جمع

؛ گیرد قرار موردتوجه باید اساتید ژهیوبهها سوی دانشگاه عادالنه آموزشی از هایفرصت

 تأثیرتحت  را تحصیلی دانشجویان و فرسودگی تواند عالقهمی، برابری آموزشی زیرا ایجاد

تحقق  به منوط ما جامعه امروز نماید. پیشرفت کمک هاآن موفقیت تحصیلی به و دهد قرار

 هاحوزه همه در ما را وپرورشآموزشتواند می عدالت آموزشی است. آموزشی عدالت

آورد. برای  سطح کالن فراهم در را هاو توانمندی استعدادها بروز زمینه و کند تحول دچار

 امکانات ایجاد ضمن توانندمی، آموزشی مؤسسات مسئوالنو  مدیران، تحقق این منظور
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 آموزشی یهابرنامهو  هاکارگاه ایجاد با، دانشجویان گاه برای کلیهیکسان در سطح دانش

، وسیله این به و کنند مبادرت مثبت در جهت های اساتیدو دیدگاه باورها تغییر به، مناسب

 کمک، با دانشجویان داریجانببدون  یکسان و برخورد طریق از آموزشی ایجاد عدالت به

در تعمیم نتایج به ، د بودن جامعه آماری پژوهش حاضربا توجه به محدونمایند.  فراوانی

ر سطح دبا توجه به اینکه تحقیقات اندکی  ؛ وهای دیگر باید با احتیاط برخورد کردنمونه

تکرار  ملهجمنتحقیقات بیشتر ، شودعالی در این حیطه انجام شده است پیشنهاد می آموزش

عملکرد  ،مندی تحصیلیهمچون رضایت عدالت آموزشی بر متغیرهای تأثیرو  مطالعه حاضر

 انجام شود. تحصیلی و اشتیاق تحصیلی

 منابع

تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول  یهاروشبر  یامقدمه(. 1261عباس. )، بازرگان
 دیدار.تهران: ، . )چاپ پنجم(در علوم رفتاری

 رابطه (. تعیین1261سید مهدی. )، منیجه و پور سید، شهنی ییالق ،ناصر، بهروزی

ه فصلنامفرسودگی تحصیلی.  با اجتماعی حمایت و شدهادراك استرس، ییگراکمال
 .92-171، (17) ،راهبرد فرهنگ

 آموزشی: عدالت برای (. تالش1261سکینه. )، عباس و سبزواری، زاده عباس ،فریبا، برهانی

تئوری.  رانددگ مطالعه یک، پرستاری بالینی دانشجویان ارزشیابی فرایند تبیین

 .09-10، (6)2، زیستی اخالق فصلنامه

با  شدهادراك(. رابطه عدالت آموزشی 1269) رضا.، محسن و میرعرب رضی ، دیبایی صابر

 .112-110، (1)10، سازمانیفرهنگمجله مدیریت عملکرد تحصیلی دانشجویان. 

 در آموزشی عدالت (. تبیین1267لیال. )، مهین و مهستی جویباری، نوملی ،اکرم، ثناگو

 مجلهپزشکی.  علوم دانشجویان تجربیات و پزشکی: بررسی دیدگاه علوم دانشجویان

 .29-11 ،(2)1، پزشکی آموزش توسعه افق

 ابعاد یرابطه (. بررسی1261محسن. )، عبدالحسین و عزیزی ابرقویی، عگبهی ،داود، حیاتی

دانشجویان  حصیلیت فرسودگی با خودکارآمدی احساس و یادگیری تجارب کیفیت
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 آموزش یتوسعه و مطالعات مرکز یفصلنامه دوتهران.  طباطبایی عالمه دانشگاه

 .19-16 ،(1)2 ،پزشکی علوم

دی. مه، حمید و نوروزی، آسایش ،محمدعلی، حسینی ،کیان، ینوروز ،فاطمه، فردشریفی

 شکیپیراپز و پرستاری دانشجویان در تحصیلی فرسودگی با مرتبط عوامل (.1262)

 .99-06، (2)2، پرستاری مجله آموزش. 1261سال  در قم علوم پزشکی دانشگاه

(. الگوهای ساختاری رابطه 1261محمدرضا. )، زهرا و مصاحبی، جوادیان ،محسن، گل پرور

 کاربیرفتحصیلی و  -رفتارهای مدنی، نتایج، عدالت آموزشی با رضایت از تحصیل

 .90-171، (1)0، علوم تربیتی های تازه درفصلنامه اندیشهتحصیلی. 

 عدالتی آموزشیعدالت و بی، (. بررسی نقش اخالق تحصیلیالف 1296محسن. )، گل پرور

، یتیهای تازه در علوم تربفصلنامه اندیشهتحصیلی دانشجویان.  -در رفتارهای مدنی

0(1) ،11-10. 

فریبکاری علمی.  (. رابطه اخالق و عدالت آموزشی با پرهیز ازب 1296محسن. )، گل پرور

 .99-00، (1و  1)0، فصلنامه اخالق در علوم و فناوری

بررسی  (.1260) .سیاوش ،کریمیو افشین  ،شمس ،سیده مهسا ،موسوی ،مریم، محمدی

رابطه بین عدالت آموزشی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی 

در حوزه علوم تربیتی و دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین ، واحد زنجان
، مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی، قم، ایران شناسیروان

-CTCONF02-https://www.civilica.com/Paper

CTCONF02_206.html 
 عدالت رابطه (. بررسی1261الهام. )، حیدری و معصومه، حیدری ،اله رحمت، مرزوقی

. بخشیتوان و بهزیستی علوم دانشگاه دانشجویان تحصیلی فرسودگی با آموزشی

 .219-221، (2)17، پزشکی آموزش در توسعه هایمجله گام

 تحصیلی فرسودگی با یادگیری تجارب کیفیت بین (. رابطه1299عبدالزهرا. )، نعامی

 فصلنامه مطالعاتاهواز.  چمران شهید دانشگاه شدکارشناسی ار دانشجویان

 .110-121، (2)0، الزهراء دانشگاه شناسیروان و تربیتی علوم یدانشکده شناختیروان

https://www.civilica.com/Paper-CTCONF02-CTCONF02_206.html
https://www.civilica.com/Paper-CTCONF02-CTCONF02_206.html
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ماهنامه دو(. تجربه دانشجویان از عدالت اساتید: مطالعه پدیدار شناختی. 1262بهبود. )، یارقلی
 .101-190، (1)0، راهبردهای آموزش پزشکی

References 
Başar, U., & Sığrı, Ü. (2015). Effects of teachers’ organizational justice 

perceptions on intention to quit: Mediation role of organizational 

identification. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(1).  
Capri, B., Ozkendir, O. M., Ozkurt, B., & Karakus, F. (2012). General Self-

Efficacy Beliefs, Life Satisfaction and Burnout of University Students. 

Procedia Soc Behav Sci, 47, 968-73. 

Celik, G.T., & Oral, E. L. (2013). Burnout Levels and Personality Traits-The 

Case of Turkish Architectural Students, Creative Education, 4, (2), 

124-131. http://dx.doi.org/10.4236/ce.2013.42018. 

Chisnall, K. (2010). Exploring Leadership for Excellence and Equity in High 

Performing Middle Schools. Doctoral dissertation. University of North 

Carolina. Available from URL: http://proquest.umi.com. 

Chang, E., Eddins-Folensbee, F., & Coverdale, J. (2012). Survey of the 

prevalence of burnout, stress, depression, and the use of supports by 

medical students at one school (Review). Academic Psychiatry, 36, 

177-182. 

Creswell, W., Hanson, W. E., Plano Clark, V. L., Petska, K. S., & Creswell, 

D. (2005). Mixed methods research designs in counseling psychology. 

Journal of Counseling Psychology, 52(2), 224-235. 

David, A. P. (2010). Examining the relationship of personality and burnout in 

college students: The role of academic motivation. Educational 

Measurement and Evaluation Review, 1, 90-104. 

Erturgut, R., & Soysekerci, S. (2010). An Empirical Analysis on Burnout 

Levels among Second Year Vocational Schools Student. Social and 

Behavioral Science, 2, 1399-1404 

Eldridge, C. M. (2012). Principals leading for educational equity: social 

justice in action. Doctoral dissertation. University of Maryland. 

Available from URL: http://drum.lib.umd.edu//handle/1903/12669. 

Mazerolle, S. M. (2012). An Assessment of Burnout in Graduate Assistant 

Certified Athletic Trainers. Journal of Athletic Training, 47(3), 320-

328. 
Moneta, G. B. (2011). Need for Achievement, Burnout, and Intention to 

Leave: Testing an Occupational Model in Educational Settings. 

Personality and Individual Differences, 50(2), 274-278. 

Mosher, L. D. (2010). Critical Reflection, Educational Justice, and Teacher 

Formation in a Rural Setting. Doctoral dissertation. University of 

Redlands; Available from: http://proquest.umi.com. 

http://dx.doi.org/10.4236/ce.2013.42018
http://proquest.umi.com/
http://proquest.umi.com/


 625   ... یلیرابطه عدالت آموزشی با فرسودگی تحص

 

Neumann, Y., Finaly-Neumann, E., & Reichel, A. (2010). Determinants and 

Consequences of Students' Burnout in Universities. The Journal of 

Higher Education, 61(1), 20-31. 
Neuman, Y. (1990). Quality of Learning Experience and Students College 

Outcomes. International Journal of Educational Management, 7, 1-16. 

Pines, A.M., & Aronson, E. (1988). Career burnout: Cases and cures. New 

York: Free Press. 
Pilkauskaite-Valickienea, R., Zukauskienea, R., & Raiziene, S. (2011). The 

Role of Attachment to School and Open Classroom Climate for 

Discussion On Adolescents’ School-Related Burnout, Procedia Social 

and Behavioral Sciences, 15, 637-641. 

Qinyi, T, & Jiali, Y. (2012). An Analysis Of The Reasons On Learning 

Burnout Of Junior High Schoolstudents From The Perspective Of 

Cultural Capital Theory: A Case Study Of Mengzhe Town In 

Xishuangbanna,China. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 

3727-3731. 
Rudman, A., & Gustavsson, J. P. (2012). Burnout During Nursing Education 

Predicts Lower Occupational Preparedness and Future Clinical 

Performance: A Longitudinal Study. International Journal of Nursing 

Studies, 49, 988-1001. 

Salmela-Aro, K., Savolainen, H., & Holopainen. L. (2008). Depressive 

symptoms and school burnout during adolescence, Journal of Youth and 

Adolescence, 6(3), 34-45. 

Salmela-Aro, K., & Tynkkynen, L. (2012). Gendered pathways in school 

burnout among adolescents. Journal of Adolescence, 35(4), 929-939. 
Salmela-Aro, k., & Upadyaya, K. (2014). School burnout and engagement in 

the context of demands–resources model. British journal of educational 

psychology, 84, 137-151. 

Tukaev, S. V., Vasheka, T. V., & Dolgova, O. M. (2013). The Relationships 

between Emotional Burnout and Motivational, Semantic and 

Communicative Features of Psychology Students. Procedia - Social 

and Behavioral Sciences, 82, 553-556. 

Uludag, O., & Yaratan, H. (2013). The Effects of Justice and Burnout on 

Achievement: An Empirical Investigation of University Students. 

Croatian Journal of Education, 15(2), 97-116. 

Ugwu, F. O., Onyishi, I. E., & Tyoyima, W. A. (2013). Exploring the 

relationships between academic burnout, self-efficacy and academic 

engagement among Nigerian college students, The African Symposium, 

13(2). 
Walburg, V., Moncla, D., & Mialhes, A. (2015). Burnout among High-School 

Students and Cannabis Use, Consumption Frequencies, Abuse and 

Dependence, Child & Youth Care Forum, 44(1), 33-42. 

Yang, H. J. (2004). Factors affecting student burnout and academic 

achievement in multiple enrolment programs in Taiwan’s technical-

http://link.springer.com/journal/10566


 

624 

 

 79، تابستان 61شماره ، چهارمسال  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

vocational colleges. International Journal of Educational 

Development, 24, 283-301. 

Zhang, Y. Gan, Y. & Cham, H. (2007). Perfectionism, academic burnout and 

engagement among Chinese college students: A structural equation 

modeling analysis, Personality and Individual Differences, 43(6), 

1529-1540. 

 


