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چكيده
هدف این پژوهش بررسی رابطه جو آموزشی با فرسودگی تحصیلی وکیفیت تجارب یادگیری در دانش آموزان دختر متوسطه ناحیه  2شیرازبوده است.
روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است .جامعه آماری پژوهش تمامی دانش آموزان دختر پایه سوم مدارس متوسطه ناحیه  2شیراز بود که
به روش نمونه گیری ،خوشه ای تک مرحله ای نمونه ای به حجم 211دانش آموز انتخاب شد .جهت جمع آوری اطالعات از پرسشنامه های فرسودگی
تحصیلی ماسالخ ( )1591و پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری نیومن( )1551و پرسشنامه جوّ آموزشی راف و همکاران()1551استفاده شد .داده ها با
استفاده ازآمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) وآمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان) بدست آمد .یافته
های تحقیق نشان داد بین جوّ آموزشی با فرسودگی تحصیلی رابطه معکوس و بین جوّ آموزشی با کیفیت تجارب یادگیری رابطه مستقیم معنادار بدست
آمد .ابعاد جوّ آموزشی با فرسودگی تحصیلی رابطه معکوس معنادار نشان دادند .بین تمامی ابعاد جوّ آموزشی به جز ادراک دانشجویان از مدرسین با
کیفیت تجارب یادگیری رابطه مستقیم معنادارنشان دادند .ابعاد جوّ آموزشی قادر به پیش بینی تغییرات واریانس متغیر فرسودگی تحصیلی و کیفیت
تجارب یادگیری بودند.
کليد واژگان :جو آموزشی ،فرسودگی تحصیلی  ،کیفیت تجارب یادگیری

اصطال ح جوّ یا محی به عنوان سیستمی متشکل از ابعاد

مقدمه
آموزش و یادگیری بخش مهمی از زندگی هر انسان است

وضعیتی که بر افراد شرکت کننده تأثیر میگذارد ،شناخته

و همه انسانها در طول زندگی خود تحت تعلیم و آموزش

شده است .ابعاد وضعیتی میتوانند در بر گیرنده چهار

قرار می گیرند .این امر در مقاطع مختلف تحصیلی و در

عامل اجتماعی ،جسمی ،عاطفی و فکری باشند .پیم

فضاهای گوناگون صورت میگیرد .تعلیم و تربیت صحیح

پاریون،2112( 1ص  )00عنوان کرد که محی یادگیری در

می تواند فرد را مطلوب و به اوج ارزشها برساند و اگر

هر کجا و در هر زمان که دانشجویان گرد هم آیند وجود

صحیح نباشد ،وی را به سقوط می کشاند .به لحاظ اینکه

دارد و شامل فاکتورهای مختلفی است که در آموزش مؤثر

محیطی که در آن به امر آموزش و یادگیری پرداخته می-

سهم دارند.

شود تأثیر بسیار مهمی در امر یادگیری دارد ،دقت در

پیس و استرن)1599( 2نشان دادند که محی آموزشی با

طراحی و ساخت این فضاها باید مورد توجه قرار گیرد تا

تأکید بر استرس ،روش ها و سیاست ها ،پاداش و

به بهترین شکل طراحی شود.

ارزشهای موجود در کالس یا مدرسه توصیف میشود که
2 . Pace and Stern

1 . Pimparyon
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آن را جامعه محیطی اطالق میکنند .یکی از  11سؤالی که

در چرخه آموزش بر افزایش یادگیری دانشجو و دانش

در هنگام برنامه ریزی رئوس مطالب پرسیده میشود آن

آموز استوار است .زمینه و محی حاکم بر آموزش در این

است که چه محی آموزشی یا جوّی باید گسترش یابد(

فعالیتها تأثیر دارد .در یک محی آموزشی ،طر ح یک سؤال

آبراهام وهمکاران، 2119،1ص.)9

میتواند برای دانشجو تحقیر کننده باشد اما در یک محی

مرور متون علمی حاکی از آن است که برخی متون ،جوّ

و فضای دیگر ،طر ح همان سؤال میتواند چالش برانگیز

یا اتمسفر2را به صورت تظاهری از برنامه درسی و به منزله

و محرک یادگیری باشد(یاکوبسون، 2111،9ص.)205

رو ح و محی حاکم بر دانشکده ها و برنامه آموزشی و

یکی از عوامل تأثیر گذار بر آموزش ،فرسودگی تحصیلی

محی یادگیری 0را به عنوان یک تعیین کننده رفتـاری و

میباشد .فرسودگی ،یک موضوع جدّی تحصیلی است که

نمودار ادراک دانشجو از محی پیـرامون خود در عرصه

توجّه بسیاری از محققان در حوزه های تحصیلی را به

یادگیـری تعریـف میکنند( ژین،2111 ،0ص .)009اما

خود جلب نموده است ،امری که با عوامل متعدد شناختی،

و جوّ ،اغلب در ادبیات

هیجانی ،رفتاری و شخصیتی فراگیران ارتباط دارد .در این

آموزشی مترادف هم به کار رفته اند .ژین (،2111ص)001

میان یادگیرندگان ،در سطو ح دانشگاهی ،بیشتر در معرض

عبارت جوّ را به عنوان محیطی توصیف میکند که

فرسودگی تحصیلی قرار دارند(لینگارد ، 2111،5به نقل از

دانشجویان آن را درک میکنند ( درک دانشجویان از

رستمی ،عابدی،ص.)09

محی ) .راف و مک آلیر،2111( 9ص )019ازعبارت جوّ

فرسودگی تحصیلی ،فشار مرتب

باید گفت که عبارت محی

آموزشی به عنوان عبارت مترادف با محی

آموزشی

با امور تحصیلی و به

طور خاص خستگی ناشی از تکالیف و کار مضاعف

تعریف کرده اند.

مدرسه تعریف میشود .اولین مرحلة فرآیند گسترش

به نظر بلوم )1500( 0جوّ عبارت است از (( شرای  ،نیروها

فرسودگی ،با عدم متوازن بین منابع و تقاضاها ،مشخص

و محرکهای خارجی که بر انسان ها تأثیر میگذارند و وی

میشود .در مرحلة بعد ،نگرشها و رفتارهای منفی و

محرکهای خارجی را در عوامل فیزیکی ،اجتماعی و

غیرمسئوالنه ،تحت عنوان شخصیت زدایی و به مثابة

همچنین فکری خالصه کرده و دامنه تغییر جوّ را از آنی

مکانیسمهای دفاعی فرد ،ابعاد فرسودگی را بس میدهند.

ترین ( درونی ترین) فعل و انفعاالت اجتماعی تا نیروهای

فرد در راستای کاهش خستگی هیجانی ،به لحاظ روانی،

خیلی دور ( خیلی بیرونی) فرهنگی و سازمانی گزارش

از موقعیت استرس زا ،فاصله میگیرد تا بدینوسیله خود را

کرده است .)) .اغلب رفتارهایی که از انسان سر میزند

از شرای

اجتماعی استرس آور محافظت نماید ،این

محصول یادگیری وی میباشد .یعنی فرد مطابق با آن

راهبرد مقابله ای ناکارآمد ،نه تنها استرس را کاهش نمی

چیزی که آموخته است رفتار میکند .بنابراین میتوان با

دهد ،بلکه به دلیل ایجاد فاصله با شرای بیرونی ،مشکالت

صراحت عنوان کرد که یادگیری طیف وسیعی از رفتارها

درونی فرد راافزایش می دهد ،نتیجة این کشمکشها،

و واکنش های شخص را تحت تأثیرقرارمی-

تضعیف موفقیتها و پیشرفتهای آتی در دستیابی به اهداف

دهد(بندورا، 1551،1ص .)12یادگیری فرآیندی پیچیده

و بروز احساس ناکارآمدی در فرد و تردید به تواناییهای

است که در آن عوامل گوناگونی نقش دارند .تمامی تالشها

خود(بُعد سوم فرسودگی)خواهد بود(نوشاد.)2119،

1. Abraham, Ramnarayan, Vinod, Torke
2. climate
3 . Learning environment
4 . Genn
5 . Roff and Mcaleer

6 . Bloom
7 . Bandura
8 . Jakobsson
9 . Lingard
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بنابراین ،فرسودگی تحصیلی که از آن گاه تعبیر به

جریان یادگیری جریان پیوسته است که شامل تغییرات

همکاران

نسبتاً پایداری در رفتار نهفته ی فرد میباشد .این جریان

،2115،ص)010می شود ،به احساس خستگی ناشی از

پیوسته از فردی به فرد دیگر متفاوت بوده و در افراد

تقاضاها و الزامات تحصیلی ،نیز داشتن نگرش منفی ،عیب

مختلف ظرفیتهای متفاوتی را به خود اختصاص داده است.

جویانه و بدون انگیزه به تکالیف درسی و احساس عدم

البته در این میان نمیتوان تأثیر عامل محی

را نادیده

شایستگی اشاره دارد (آکادمی فنالند)2111،1

گرفت و از آن سخنی به میان نیاورد زیرا یادگیری عالوه

در مورد فرسودگی تحصیلی مطالعات کمی انجام شده

بر آن که تحت تأثیر عوامل درونی مانند خصوصیات

است  ،مثال  ،محققانی مانند کاسکه، 1551( 2ص)019

روانی ،انگیزه ها ،هیجانات ،اهداف و تمایالت فرد می-

نشان دادند که فرسودگی تحصیلی رابطه ی بین استرس

باشد ،از عوامل بیرونی از جمله امکانات آموزشی و جوّ

های تحصیلی و پیامدهای آن مانند سردرد ،احساس ترس

آموزشی ،روشهای مطالعه ،ساعتهای مطالعه و محرکات

و افسردگی را افزایش میدهد .این محققان نشان دادند

اطراف نیز تأثیر میپذیرد .یادگیری و تجارب یادگیری بر

که با وارد کردن متغیر فرسودگی تحصیلی رابطه ی

عوامل مختلفی تأثیر می گذارند(بندورا،1551،ص.)10

استرس ها ی تحصیلی و پیامدهای آن به طور معناداری

تعریف تجربه از دیدگاه جان دیویی اینگونه است(( :تأثیر

و

متقابل فرد با محی را تجربه می گویند )).و انواع تجربه

فرسودگی

افزایش

مدرسه(سالمال

یافت.

همچنین

آرو

ژانگ

و

،

گان

چام،2111(0ص )1901در پژوهشی رابطه ی کمال گرایی

را به شر ح زیر میداند:

با فرسودگی تحصیلی و درگیری تحصیلی را در بین

 )1تجارب عادی و روز مره

دانشجویان چینی ،بررسی کردند و نتایج نشان داد که

 )2تجارب تربیتی

فرسودگی تحصیلی و درگیری تحصیلی همبستگی منفی

 )0تجارب غیر تربیتی (سوء تربیت یا باز دارنده)

باهم دارند و نیز همچنین نشان داد که جنبه ها ی

تجارب عادی و روز مره شامل فعالیتها و اقدامات

ناسازگارانه کمال گرایی به طور معناداری با فرسودگی

روزمره که در رشد ابعاد وجودی فرد ،نقش چندانی ندارند

تحصیلی و جنبه ها ی مثبت کمال گرایی با درگیری

 .مثالً هر روز صبح صورت خود را میشوییم.

تحصیلی همبستگی دارند .در ایران  ،نیز نعامی (، 1099ص

تجارب تربیتی ،تجاربی که زمینه ساز بروز و ظهور

 )115پژوهشی را در مورد رابطه ی کیفیت تجارب

استعدادها و به طور کلی رشد شخصیت می باشند .مثالً

یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی

محتوای یادگیری زمینه ی رشد تفکر انتقادی دانش آموز

ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز انجام داده است و نتایج

را فعال کند.

تحقیق نشان داد که رواب منفی معنی داری بین حیطه ها

تجارب غیر تربیتی ،تجاربی که مانع بروز استعدادها و

ی کیفیت تجارب یادگیری (منابع ،محتوا ،انعطاف پذیری

شکوفایی تواناییها میشود .مثالً برخورد مستبدانه معلم،

یادگیری و رابطه استاد -دانشجو) با ابعاد فرسودگی

دانش آموز را منفعل و ترسو بار میآورد(.قلتاش.)1050،

تحصیلی(خستگی تحصیلی ،بی عالقگی تحصیلی و

محی  ،بستری برای شکل گیری بسیاری از ویژگیهای

ناکارآمدی تحصیلی ) وجود دارد و همچنین نشان داد که

رفتاری است و عواطف ،عادتها ،سلیقه ها و حتی نوع

رابطه استاد-دانشجو بیشترین نقش را در تبیین فرسودگی

نگرش و نشست و برخاستها از محی تأثیر میپذیرد .لذا

تحصیلی دارد.

باید به محی آموزشی چه از نظر فضای کالس و نظم و
3 . Zhang, Gan & Cham

1 . Academy of Finland
2 . Koeske
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انضباط آن و چه از نظر تدریس و یادگیری توجه کرد.

طور ضمنی موفقیت تحصیلی را تحت تأثیر قرار میدهد.

تعامل بین یادگیرنده و یاددهنده ،در جهت رسیدن به

اگرچه به نظر میرسد معموالً نظام آموزشی در کشورهای

اهداف فعالیتهای یاددهی-یادگیری خیلی مؤثر میباشد .از

جهان سوم ،به تلویحات جوّآموزشی حساسیت ندارد ،امّا

طرفی بخشی از کیفیت تجارب یادگیری از شرای

رصد کردن مستمر این ویژگی ها شرط الزم برای هدایت

اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی وسیاسی متأثر میباشد .لذا

تحصیلی محسوب میشود.

باید هم به ابعاد جو آموزشی و هم به گروههایی که در

نعامی ( )1099در تحقیقی با عنوان رابطه بین کیفیت

محی آموزشی فعالیت دارند ،توجه شود تا زمینه ی بهبود

تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان

شرای فراهم شود .در واقع اگر یادگیری را تعامل استاد و

کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز که با هدف

دانشجو بدانیم که در آن ،تغییر رفتار در سه حیطه دانش،

تعیین رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی

نگرش و مهارت عملی به صورت نسبتاً پایدار ایجاد می-

تحصیلی و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده

پیر امون خود انگیزه و

انجام شد به این نتایج دست یافت که  :رواب منفی معنی

یادگیری را تنظیم میکند(گیلبرت 1551،1ص .)11باید به

داری بین حیطه های کیفیت تجارب یادگیری(منابع،

خاطر داشت که دو عامل انگیزه و تناسب از مؤلفه های

محتوا ،انعطاف پذیری یادگیری ورابطه استاد-دانشجو) با

مهم تأثیرگذار بر یادگیری هستند .ابزارهای متعددی برای

ابعاد فرسودگی تحصیلی(خستگی تحصیلی،بی عالقگی

شود دانشجو با درک محی

این منظور پیشنهاد شده است .برای مثال درمطالعه

کلیری2

تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی)وجود دارد .همچنین نتا

به نشانگرهای کیفیت در مؤسسات آموزشی  ،به منظور

یج نشان د اد که رابطه استاد-دانشجو بیشترین نقش را در

اندازه گیری مسؤلیت پذیری در قبال دانشجویان اشاره

تبیین فرسودگی تحصیلی دارد.

شده است(کلیری، 2111،ص.)29

درخشانی ( )1052در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه ی

آموزش و پرورش از جمله سازمانهایی است که در همهی

خودکارآمدی تحصیلی و کیفیت تجارب یادگیری با میزان

جوامع از اهمیت خاص برخوردار است .این اهمیت بیشتر

فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه کردستان که با

به آن دلیل است که عملکرد آن در معرض دید همگان و

هدف تعیین رابطه ی خودکارآمدی تحصیلی و کیفیت

مورد قضاوت عام قرار میگیرد .ازطرف دیگر ،سیر تغییر

تجارب یادگیری با میزان فرسودگی تحصیلی و با استفاده

و تحوالت و پیشرفتهای اجتماعی نیاز به آموزش و

از روش نمونه گیری تصادفی انجام شد به این نتایج دست

پرورش اثربخش را برجسته ساخته و به دغدغه اصلی

یافت که  :بین کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی

مسئوالن آموزش و پرورش تبدیل کرده است .در پاسخ به

تحصیلی ضریب همبستگی مستقیم و منفی وجود داشته

دغدغهی اثربخشی نظام آموزشی تالشهای زیادی در

است و بین خودکارآمدی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی

طول تاریخ آموزش و پرورش رسمی به عمل آمده که به

رابطه مستقیم ومنفی وجود داشته است ،همچنین بین

طور عمده به بهبود درونداد ،فرایند و برونداد نظام

خودکارآمدی و کیفیت تجارب یادگیری در دانشجویان

آموزشی معطوف بوده است .دانش فراهم شده در حوزهی

رابطه مثبت و معنادار وجود داشته است.

علوم تربیتی نشان میدهد که ویژگیهای شناختی و

قلعه نوی ( )1050در تحقیقی با عنوان نقش واسطهای

عاطفی دانش آموزان هم به عنوان درونداد و هم به عنوان

تجارب یادگیری در رابطه جو آموزشی با خود کار آمدی

برونداد نظام آموزشی از اهمیت اساسی برخوردار است.

در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت

از طرف دیگر ،ج ّو آموزشی یکی از عواملی است که به

که با هدف نقش واسطهای تجارب یادگیری در رابطه جو

1 . Guilbert

2 . Cleary
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آموزشی با خود کار آمدی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد

محیطی مدرسه و اهداف پیشرفت اجتماعی در دو خوشه

اسالمی واحد مرودشت و با استفاده از روش نمونه گیری

جهت گیری انگیزشی باالو پایین قرار گرفتند .نتایج آزمون

در دسترس انجام شد به این نتایج دست یافت که  :جوّ

رگرسیون گام به گام نشان داد که مؤلفههای ،لذت و

آموزشی با تجارب یادگیری و مؤلفه های آن رابطه ی

انتخاب اثر قوی در پیش بینی متغیر افسردگی تحصیلی را

معنادار دارد .در بین مؤلفه های تجارب یادگیری ،مؤلفه

دارند و مؤلفه چالش و عالقه اثر بسیار ضعیفی در پیش

تدریس و یادگیری بیشترین شدت رابطه را با جوّ آموزشی

بینی متغیر مالک را دارد.

دارد .بین جوّ آموزشی و خودکارآمدی دانشجویان رابطه

سالمال -آرو و همکاران () 2119در تحقیق خود در مورد

معنادار وجود دارد .بین تجارب یادگیری و مؤلفه های آن

فرسودگی تحصیلی دانشجویان به این نتیجه رسیدند که

با خودکارآمدی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد .در

بین جو منفی حاکم بر دانشکده وفرسودگی تحصیلی

بین مؤلفه های تجارب یادگیری ،مؤلفه تدریس و یادگیری

رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد و انگیزش مثبت

بیشترین شدت رابطه را با خودکارآمدی دارد .تجارب

دریافت شده از سوی اساتید و حمایت از طرف اعضای

یادگیری میتواند بین جوّ آموزشی و خودکارآمدی نقش

دانشکده با فرسودگی تحصیلی رابطه منفی و معنی دار

میانجی را ایفا کند .مؤلفه های تجارب یادگیری میتوانند

دارد.

بین جوّ آموزشی و خودکارآمدی نقش میانجی گری را ایفا

بروس ( 2115 ) 1در پژوهش خود درباره شناسایی

کنند.

استرس و اجتناب از فرسودگی تحصیلی نتیجه گرفت که

محمدیان شریف ( )1050در تحقیقی با عنوان رابطه

عوامل متعددی مانند نارسایی حمایت اجتماعی ،استرس

ادراکات محیطی مدرسه و کمک خواهی تحصیلی با

بیش از اندازه و ویژگی های شخصیتی افراد می توانند

فرسودگی تحصیلی با توجه به نقش میانجگری اهداف

باعث فرسودگی تحصیلی شوند .طبق یافته های این

پیشرفت اجتماعی در دانشآموزان سال دوم دبیرستان

پژوهش ،دانشجویانی که استرس بیش از اندازه و به تبع

شهرستان مریوان که با هدف تعیین رابطه ادراکات محیطی

آن ،فرسودگی تحصیلی را تجربه می کنند ،ممکن است

مدرسه و کمک خواهی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی با

عالئم هشدار دهنده ی جسمانی ،عاطفی و ذهنی را از

توجه به نقش اهداف پیشرفت اجتماعی دانشآموزان سال

خود نشان دهند.

دوم متوسطه و با استفاده از روش نمونه گیری طبقهای

کیم و همکاران )2110( 2در پژوهشی تحت عنوان

تصادفی انجام شد به این نتایج دست یافت که  :کمک

مطالعات طولی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دوره

خواهی تحصیلی و ادراکات محیطی کالس به صورت

متوسطه به این نتیجه دست یافتند که :برای جلوگیری از

مستقیم میتواند فرسودگی تحصیلی را پیش بینی کند و یا

فرسودگی تحصیلی میتوان از طریق داده اطالعات و

روی آن تاثیر بگذارد و در این میان متغیر میانجی اهداف

برنامه ریزی روی دانش آموزان کار کرد و دانش آموزانی

پیشرفت اجتماعی نمیتواند نقش واسطه در پیش بینی

که دارای فرسودگی تحصیلی هستند را درک و آنان را به

فرسودگی تحصیلی از روی ادراکات محیطی مدرسه و

شرکت در مقوله های ادبی و هنری سوق داد.

کمک خواهی تحصیلی داشته باشد .بین گروهای دختر و

بر اساس آنچه گفته شد ،مسئله پژوهش حاضر ،رابطه بین

پسر از لحاظ متغیرهای(کمک خواهی ،فرسودگی

جو آموزشی با فرسودگی تحصیلی و کیفیت تجارب

تحصیلی ،ادراکات محیطی کالس) تفاوت وجود دارد.

یادگیری می باشد که در این راستا فرضیه های زیر را مورد

دانش آموزان از لحاظ متغیرهای کمک خواهی و ادراکات

آزمون قرار داده است:
2 . Kim,Lee,Kim,Choi,Lee

1 . Bruce
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 )1بین جوّ آموزشی با فرسودگی تحصیلی و کیفیت تجارب

برای آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد متغیر

یادگیری در دانش آموزان رابطه ی معنا داری وجود دارد.

های پژوهش استفاده شد .برای آمار استنباطی و آزمون

 )2بین ابعاد جوّ آموزشی با فرسودگی تحصیلی و کیفیت

فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه

تجارب یادگیری در دانش آموزان متوسطه ناحیه  2شیراز رابطه

به شیوه همزمان استفاده شد.

ی معنا داری وجود دارد.
 )0ابعاد جوّ آموزشی قادر به پیش بینی معنادار فرسودگی

یافته ها

تحصیلی می باشند.
 )0ابعاد جوّ آموزشی قادر به پیش بینی معنادار کیفیت تجارب

جدول شماره  1میانگین و انحراف معیار جو آموزشی و

یادگیری می باشند.

فرسودگی تحصیلی و کیفیت تجارب یادگیری را نشان می
دهد.

روش تحقيق

فرضيه اول :بين جو آموزشي با فرسودگي تحصيلي و

پژوهش حاضراز نظر هدف از جمله تحقیقات کاربردی و

کيفيت تجارب یادگيری در دانش آموزان رابطه ی معنا

از نظر شیوه جمع آوری اطالعات ،توصیفی از نوع

داری وجود دارد.جهت بررسی این فرضیه از آزمون

همبستگی بوده است .جامعه آماری شامل تمام دانش

ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید که نتایج آن در

آموزان متوسطه دوره دوم پایه سوم ناحیه  2شیراز در سال

جدول شماره  2گزارش گردیده است.

تحصیلی 1050-1059میباشد .برای انجام این تحقیق از

همانگونه که در جدول مشاهده می شود بین جوّ آموزشی

روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای استفاده شد.

با فرسودگی تحصیلی رابطه معکوس و بین ج ّو آموزشی

بدین ترتیب که در ابتدا آمار دبیرستانهای ناحیه  2شیراز

با کیفیت تجارب یادگیری رابطه مستقیم معنادار بدست

گرفته شد و بعد به طور تصادفی از بین آنها  ،چهار مدرسه

آمد.

انتخاب شد و از هر مدرسه کالس های پایه سوم انتخاب

فرضيه دوم:بين

شدند و پرسشنامه ها به دانش آموزان داده شد .جمعاً نمونه

ابعاد جو آموزشي با فرسودگي

تحصيلي و کيفيت تجارب یادگيری در دانش آموزان

ای به تعداد  211دانش آموز انتخاب شدند و به پرسشنامه

رابطه ی معنا داری وجود دارد.

ها جواب دادند .شیوه جمع آوری اطالعات به صورت

جهت بررسی این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی

کتابخانه ای و میدانی میباشد .ابزار گردآوری اطالعات

پیرسون استفاده گردید که نتایج آن در جدول شماره 0

در این تحقیق ،شامل سه پرسشنامه ی جوّ آموزشی و

گزارش گردیده است.

فرسودگی تحصیلی و کیفیت تجارب یادگیری بوده است.

جدول شماره  .5ميانگين و انحراف معيار جوآموزشي ،فرسودگي تحصيلي و کيفيت تجارب یادگيری
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

جو آموزشی

0

1/01

فرسودگی تحصیلی

0/02

1/50

کیفیت تجارب یادگیری

2/52

1/90
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جدول شماره  . 7ضرایب همبستگي بين جو آموزشي با فرسودگي تحصيلي و کيفيت تجارب یادگيری

جو آموزشی

فرسودگی تحصیلی

کیفیت تجارب یادگیری

**-1/00

**1/29

*معنیداری در سطح  :** 1/19معنیداری در سطح 1/11

جدول شماره  .9ضرایب همبستگي ابعاد جو آموزشي با فرسودگي تحصيلي و کيفيت تجارب یادگيری

متغیرها

فرسودگی
تحصیلی
کیفیت تجارب
یادگیری

دانشجویان

از

ادراک دانشجویان از شرای

ادراک دانشجویان از

ادراک دانشجویان از

ادراک دانشجویان از

ادراک

یادگیری

مدرسین

توانایی علمی خود

جو آموزشی

**-1/01

**-1/21

**-1/00

**-1/21

**-1/29

**1/ 22

1/11

**1/25

*1/19

*1/19

اجتماعی آموزش

*معنیداری در سطح  :** 1/19معنیداری در سطح 1/11

جدول شماره  .4نتایج تحليل رگرسيون فرسودگي تحصيلي از طریق ابعاد جو آموزش به روش همزمان
متغير مالک

متغیرهای پیش بین

بتا

tt

pp

ادراک دانشجویان از یادگیری

-1/111

1/111

1/119

ادراک دانشجویان از مدرسین

-1/110

1/009

1/005

-1/22

-2/000

1/112

ادراک دانشجویان از جو آموزشی

1/110

1/002

1/119

ادراک دانشجویان از شرای اجتماعی

1/110

1/111

1/111

فرسودگي

ادراک دانشجویان از توانایی علمی

تحصيلي

خود

RR

1/005

RR2

1/119

Ff

0/112

ddf

9/1159

pp

1/1111

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می شود بین تمامی

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که ابعاد جوّ

ابعاد جو آموزشی با فرسودگی تحصیلی در سطح کمتر از

آموزشی قادر به پیش بینی تغییرات واریانس متغیر

 1/11رابطه معکوس معنادار وجود دارد و با کیفیت

فرسودگی تحصیلی می باشند.

تجارب یادگیری رابطه مستقیم معنادار وجود دارد.

فرضيه چهارم :ابعاد جو آموزشي قادر به پيش بيني

فرضيه سوم :ابعاد جو آموزشي قادر به پيش بيني معنادار

معنادار کيفيت تجارب یادگيری مي باشند.

فرسودگي تحصيلي مي باشند.

برای آزمودن این فرضیه از رگرسیون چند گانه به روش

برای آزمودن این فرضیه از رگرسیون چند گانه به روش

همزمان استفاده گردیده است که نتایج آن در جدول شماره

همزمان استفاده گردیده است که نتایج آن در جدول شماره

 9گزارش گردیده است.

 0گزارش گردیده است.
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جدول شماره .1نتایج تحليل رگرسيون کيفيت تجارب یادگيری از طریق ابعاد جو آموزش به روش همزمان
متغير
مالک

متغیرهای پیش بین

بتا

tt

pp

ادراک دانشجویان از یادگیری

1/1 15

1/995

1/001

ادراک دانشجویان از مدرسین

1/10 1

1/0 00

1/11 1

RR

RR2

Ff

ddf

pp

کيفيت
تجارب

ادراک دانشجویان از توانایی علمی خود

1/229

2/110

1/1111

1/001

1/115

0/111

9/1159

1/1110

یادگيری
ادراک دانشجویان از جو آموزشی

1/1111

1/111

1/555

ادراک دانشجویان از شرای اجتماعی

1/1110

1/110

1/550

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که نسبت  Fو

از قبیل فراگیران ،متربیان و معلمان و بخش های مختلفی

سطح معناداری آن بیانگر اثر معنادار متغیرها در معادله

از عوامل مولد آموزشی ،فعل و انفعاالتی بر روی همدیگر

رگرسیون است .اثر رگرسیون( ) F=0/11به دست آمده که

دارند؛ به صورتی که کارایی عوامل مولد به نحو بارزی

در سطح ( )1/111معنادار می باشد ،و ضریب تعیین

متکی بر کیفیت منابع انسانی و تجربیات آنان است و متأثر

محاسبه شده بر اساس متغیرها (  ) 1/15است ،یعنی ابعاد

از ج ّو اجتماعی ،روانی و اقتصادی محی آموزشی است.

جو آموزشی روی هم رفته  5درصد واریانس متغیر کیفیت

فراگیران و معلمان و عادات و نگرشهایی که آنها با خود

تجارب یادگیری را پیش بینی می کنند .و از طرفی با توجه

به همراه دارند و نیز انگیزه هایی که در درون و برون

به مقدار بتا و سطح معناداری مقدار تی متوجه می شویم

سیستم ،آنها را تشویق میکنند نیز مؤثر میباشند .در این

که تنها بعد ادراک دانشجویان از توانایی علمی خودقادر

صورت تعامل موجود در هر سازمان آموزشی ،کیفیت

به پیش بینی کیفیت تجارب یادگیری در جهت مستقیم می

یادگیری و فرسودگی تحصیلی فراگیران را به طور مستقیم

باشند.

تحت تأثیر قرار خواهد داد .در این رابطه ،نیل به اهداف
از پیش تعیین شده آموزشی ممکن نخواهد بود ،مگر با

بحث و نتيجه گيری

مطالعاتی دقیق و عمیق در مورد جوّهای آموزشی مدارس،

نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین جو آموزشی با

تعیین نیازها و درجهای که نیازها در ارتباط با اهداف

فرسودگی تحصیلی رابطه معکوس و بین جو آموزشی با

آموزشی تحقق مییابند.همچنین تجارب فراگیران از

کیفیت تجارب یادگیری رابطه مستقیم معنادار بدست آمد.

آموختههایشان باید مد نظر قرار گیرد .هر چه محی

این پژوهش با تحقیقات سالمال -آرو و همکاران( )2119

آموزشی مساعدتر باشد ،فرسودگی تحصیلی کمتر میشود

همسو است .اهداف و برنامههای آموزشی ،ارزشها،

و دانش آموزان با عالقه و انگیزهی بیشتری در محی

نگرشها ،دانش و مهارتهایی که انتظار رشد و توسعه آنها

آموزشی حضور مییابند و احساس خستگی و ناتوانی در

را از تعلیم و تربیت داریم ،از اهداف ملی ،توسعه

آنها کاهش مییابد .از طرفی در چنین محیطی ،یادگیری

اقتصادی ،انسانی و اجتماعی الهام میگیرند .رسیدن به

بهتر و مؤثرتری اتفاق میافتد.

اهداف ملی و رشد آنها ممکن نخواهد بود مگر با صیقل

همچنین با توجه به یافته های تحقیق  ،بین تمامی ابعاد

دهی داده های انسانی از طریق فراگردهای آموزشی .در

جو آموزشی با فرسودگی تحصیلی در سطح کمتر از 1/11

چنین فراگردی ،درون دادهای گوناگون سیستم آموزشی

رابطه معکوس معنادار وجود دارد و با کیفیت تجارب
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یادگیری رابطه مستقیم معنادار وجود دارد .لذا این تحقیق

شوند .فراگیران در اثر تجربه با محی و ج ّو آموزشی به

با پژوهش سالمال و همکاران () 2119و شوهولین ()2110

فراگیری میپردازند که این فراگیری باعث تجارب

و قلعه نوی ( )1050هماهنگ و همسو می باشد .یکی از

یادگیری خواهد شد ضمن اینکه تجارب یادگیری میتواند

عوامل مؤثر تربیتی در حوزهی تعلیم و تربیت نوین ،جوّ

در رشد باورها نقش بسزایی داشته باشد .در واقع تجارب

آموزشی است .در تعلیم و تربیت جدید ،فضای آموزشی

یادگیری شامل کنش متقابل فراگیر با جوّ آموزشی است

باید چنان باشد که به عنوان عاملی زنده و پویا ،در کیفیت

که فراگیر در آن نقش فعال دارد .به این ترتیب که بعضی

فعالیتهای آموزشی و تربیتی فراگیران ایفای نقش کند.

ویژگیهای جوّ آموزشی توجّه او را جلب میکنند و سبب

بدین معنا که فعالیتهای آموزشی و پرورشی محی

میشوند که او نسبت به آنها واکنش نشان دهد .در پرورش

آموزشی بایستی در فضاهای مناسب و بر اساس نیازها و

و تربیت تجارب یادگیری عوامل متعددی دخالت دارند از

عالیق فراگیران انجام پذیرد تا مربی در تدریس و متربی

جمله جوّ آموزشی ،محتوای آموزشی ،مربیان و ...لذا برای

در یادگیری ،احساس رغبت و انگیزه نموده و از فعالیت

متربیان باید محی و شرایطی فراهم آورد که سبب انگیزش

خود لذّت ببرد .فضای آموزشی باید به گونهای باشد که

و نوع واکنش مورد نظر برای تجربه تربیتی معینی در

فراگیر در آن احساس گرمی و محبّت کند تا وقتی از محی

فراگیران باشد .برای این کار ،مربی باید دربارهی عالقه ها

دل زده

و سوابق فراگیران تا حدودی اطالعاتی داشته باشد تا نه

خانواده وارد فضای آموزشی میشود ،از محی

نشود .فضای آموزشی شرای را برای افزایش یادگیری و

تنها بتواند در مورد واکنش هایی که فراگیران در موقعیتهای

بروز رفتارهای بهنجار افراد استفاده کننده از آن مساعد

معینی از خود نشان میدهند ،پیش بینی های الزم را بکند،

میسازد .مشاهداتی که در این زمینه انجام شده ،نشان می-

بلکه نوع واکنشهایی را که برای یادگیری مورد نظر

دهد ،برخی محی

ها ،امکان بیشتری برای خالقیت و

ابتکار ایجاد می کنند و برخی دیگر برقراری رواب

ضروری هستند در فراگیران ایجاد کند.

و

از طرفی یافته های این پژوهش نشان دادند که

تعامل های اجتماعی را تسهیل میکنند .حال هر چه ادراک

ابعادجوآموزشی قادربه پیش بینی تغییرات واریانس

فراگیران از یادگیری ،مدرسین ،توانایی علمی خود ،جوّ

متغیرفرسودگی تحصیلی بودند .فرسودگی تحصیلی در

اجتماعی آموزش بیشتر باشد،

دانش آموزان به صورت خستگی مزمن ناشی از کار بیش

فرسودگی تحصیلی در آنها کمتر بوده و رغبت آنها جهت

از اندازه در فعالیتهای درسی ،نگرش بدبینانه و بیتفاوتی

حضور در مدرسه بیشتر میشود .به عبارتی دیگر ابعاد جوّ

نسبت به کارهای مدرسه و احساس شایستگی پایین و

آموزشی نسبت به فرسودگی تحصیلی دانش آموزان رابطه

نداشتن احساس مؤفقیت در تکالیف تحصیلی بروز داده

ای معکوس دارد.

میشود .افرادی که فرسودگی تحصیلی دارند معموالً

یادگیری را میتوان بنیادی ترین فرایندی دانست که در

عالئمی مانند بی اشتیاقی نسبت به مطالب درسی ،ناتوانی

نتیجهی آن ،موجودی ناتوان و درمانده در طی زمان و در

در ادامهی حضور مستمر در کالسهای درس ،مشارکت

تعامل و رشد جسمی به فردی تحول یافته میرسد که

نکردن در فعالیتهای درسی و احساس ناتوانی در فراگیری

تواناییهای شناختی و قدرت اندیشهی او حد و مرزی

مطالب درسی و در نهایت ،افت تحصیلی را تجربه می-

نمیشناسد .تنوع بسیار زیاد و گسترش زمانی یادگیری

کنند .اصطال ح جو یا محی به عنوان سیستمی متشکل از

انسان که به وسعت طول عمر اوست ،باعث شده است

ابعاد وضعیتی که بر افراد شرکت کننده تأثیر میگذارد،

علی رغم تفاوت های زیادی که در یادگیری باهم دارند،

شناخته شده است .ابعاد وضعیتی میتوانند در بر گیرنده

برخی افراد در روند عادی یادگیری و آموزش دچار مشکل

ی چهار عامل اجتماعی ،جسمی ،عاطفی و فکری باشند.

آموزشی و شرای
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وجود عناصر فیزیکی چون کالس ها ،تجهیزات ،کتابخانه،

کالس را هنگام شر ح دادن موضوع یا مسئله ای توس

آزمایشگاه ،زمین بازی و وسایل الزم برای ورزش به اندازه

معلم در نظر بگیرید .دانش آموزی که به موضوع مورد

و تعداد کافی و به کارگیری مؤثر و مفید آنها ،بیانگر وجود

بحث عالقمند است ،گفته های معلم را به دقت دنبال می-

مدرسه به معنای واقعی نیست ،بلکه وجود فراگرد اداری

کند و میکوشد بین گفته های معلم و تجارب خود ارتباط

و اجرایی آن نیز ضروری است .بدون شک کیفیت داده

برقرار کند؛ اما دانش آموز دیگر تمام حواس و فکرش را

های انسانی (معلمان و دانش آموزان) امری مهم است ولی

بر موضوعی دیگر ،مثالً مسابقه بسکتبال که قرار است بین

جنبه ی پر اهمیت ،فراگردی است که داده های انسانی را

مدرسه او با مدرسه ای دیگربرگزار شود ،متمرکز میکند.

جهت بازده ایده آل و رسیدن به هدفهای مورد نظر صیقل

در نتیجه گر چه دو دانش آموز در یک کالس درس

میدهد .با توجه به نتایج بدست آمده در این فرضیه ،هر

شرکت میکنند ،اما دارای تجارب مشابهی نیستند .این

چه ادراک دانش آموزان از توانایی علمی خود کمتر باشد،

تعریف از تجربه که شامل کنش متقابل دانش آموز با محی

فرسودگی تحصیلی بیشتر میشود.

است ،بیانگر این نکته است که دانش آموز در آن نقش

ابعادجوآموزشی قادربه پیش بینی تغییرات واریانس متغیر

فعال تری دارد .به این ترتیب که بعضی ویژگی های محی

کیفیت تجارب یادگیری بودند .این یافته با پژوهش

توجه او را جلب میکنند و سبب میشوند که او نسبت به

نیومن( )1551و قلعه نوی ( )1050هماهنگ و همسو می

آنها واکنش نشان دهد .به عبارتی هر چه ادراک دانش

باشد .جو مدرسه کیفیت نسبتاً پایدار محی آموزشی است

آموزان از توانایی علمی خود بیشتر باشد ،کیفیت تجارب

که نتیجه تعامل مستقیم و غیر مستقیم ادراک دانش آموزان

یادگیری بیشتر میشود.

و کارکنان مدرسه است .بنابراین ،در تعریف جو آموزشی

در میان نهادهای گوناگون اجتماعی ،مدرسه مهم ترین

 ،می توان آن را ویژگی های درونی و کیفیت فضای

تجلی گاه فرهنگ حاکم بر جامعه و محل ارضای نیازهای

تعاملی دانست که یک محی آموزشی را از محی آموزشی

عقالنی و عاطفی افراد شناخته شده است و اکنون که در

دیگر متمایز می سازد و بر رفتار افراد آن تأثیر می گذارد

هزارهی سوم میالدی به سر میبریم ،مدرسه مهم ترین نهاد

(هوی و همکار .)2119،این فضای تعاملی به وسیله ی

اجتماعی به حساب میآید .دانش آموزان به عنوان رکن

ادراک اعضاء و توصیفهای آنان از ویژگی های درونی

اساسی نظام آموزشی کشور در دستیابی به اهداف آموزش

سازمان سنجیده می شود و مبتنی بر رفتارهای اعضاء و

و پرورش ،نقش و جایگاه ویژهای دارند .توجه به این قشر

هنجارهای اجتماعی پذیرفته شده در آن مدرسه است

جامعه ،باروری و شکوفایی هر چه بیشتر نظام آموزشی و

(کیندت.)2119،از طرفی معنای اصطال ح تجربهی

تربیتی جامعه را موجب میگردد .با این وجود از کل دانش

یادگیری ،مترادف محتوای یک درس یا فعالیتی که معلم

آموزانی که وارد سیستم آموزش و پرورش میشوند ،تعداد

انجام میدهد نیست ،بلکه به کنش متقابل بین یادگیرنده و

کمی از آنها میتواننداستعدادهای خود را شکوفا کنند و

که یادگیرنده به آن

بخش عظیمی از دانش آموزان دچار مشکالت تحصیلی

واکنش نشان میدهداطالق میشود .گفتیم یادگیری در

مختلف میگردند .از جمله این مشکالت ،پیدایش

نتیجه رفتار فعال یادگیرنده انجام میگیرد .به عبارت دیگر،

فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان است که باعث هدر

دانش آموز چیزی را یاد میگیرد که خود انجام میدهد نه

رفتن هزینهها و سرمایههای آموزش و پرورش شده و از

آن که معلم انجام بدهد و او ناظر باشد .به این ترتیب

مؤفقیت و پیشرفت دانش آموزان جلوگیری میکند.

شرای

خارجی موجود در محی

امکان دارد دو دانش آموز از یک کالس درس معین،

مؤسسات آموزشی برای ارزشیابی فعالیتهای خود از

ال دو دانش آموز از یک
تجارب مختلفی کسب کنند .مث ً

ابزارهای متفاوتی استفاده میکنند .عوامل زیادی در
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آموزش نقش دارند که هر یک به تنهایی میتوانند بر



یادگیری تأثبر داشته باشند .از میان اینها باید به معلم به

تحصیلی و کیفیت تجارب یادگیری با میزان فرسودگی تحصیلی

عنوان عامل انسانی اشاره کرد .برنامه های درسی و منابع

در دانشجویان دانشگاه کردستان.پایان نامه کارشناسی ارشد .

درخشانی،روشنا .)1052(.بررسی رابطه خود کارآمدی

دانشگاه ارومیه .دانشکده ادبیات و علوم انسانی

الزم برای اجرای برنامه از دیگر عوامل تأثیرگذار بر فرایند



یاددهی-یادگیری است .اما مهم تر از همه ،محی و فضای

رستمی،زینب.عابدی،محمدرضا.)1051(.هنجاریابی

مقیاس فرسودگی تحصیلی ماسالخ در دانشجویان زن دانشگاه

حاکم بر یادگیری است که بیشتر به چگونگی اجرای برنامه

اصفهان.

های درسی ،نگرش معلمان نسبت به یادگیری ،فرهنگ

فصلنامه

رویکردهای

نوین

آموزشی،دوره

اول،شماره.10صص21-09

رفتاری و سازمانی مؤسسهی آموزشی ،دیدگاه دانش آموز



نسبت به محی یادگیری و درک وی ازشرای اجتماعی

یادگیری در رابطه جو آموزشی با خود کار آمدی در بین

حاکم بر آموزش ،عاملی تعیین

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت .پایاننامه

کننده در ایجاد انگیزه برای یادگیری است زیرا تقویت

کارشناسی ارشد .دانشگاه دانشگاه آزاد اسالمی  -دانشگاه آزاد

رفتارهای مثبت در جهت یادگیری ،باعث پیشرفت می-

اسالمی واحد مرودشت  -دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

مربوط میشود .محی



شود .در واقع اگر یادگیری را تعامل معلم ودانش آموز

قلعه نوی ،محمد .)1050(.نقش واسطهای تجارب

محمدیان شریف ،کویستان .)1050(.رابطه ادراکات

محیطی مدرسه و کمک خواهی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی

بدانیم که در آن ،تغییر رفتار در سه حیطهی دانش ،نگرش

با توجه به نقش میانجگری اهداف پیشرفت اجتماعی در

و مهارت عملی به صورت نسبتاً پایدار ایجاد میشود،

دانشآموزان سال دوم دبیرستان شهرستان مریوان در سال

دانش آموز با درک محی پیرامون خود ،انگیزه و یادگیری

تحصیلی  .52-50پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه شهید

را تنظیم میکند.

مدنی آذربایجان  -دانشکده علوم انسانی

تجارب یادگیری به ارزشمندی و مفید بودن مطالب



آموزشی اشاره دارد .یعنی مطالبی که تدریس میشود

یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد

نعامی ،عبدالزهرا .)1099( .رابطه بین کیفیت تجارب

کاربردی باشند و دانش آموز بتواند از آنها استفادهی علمی

دانشگاه شهید چمران اهواز  .مجله ی مطالعات روا

داشته باشد .بدیهی است در صورت تکراری بودن مطالب
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Abstract
The aim of this study was to investigate the relationship between Educational Climate with academic burnout and
quality of learning experiences among Shiraz second area high school girls student. The research method was
descriptive Correlational type. The population consisted all of female students in second area of Shiraz school that
200 students were selected with single-stage cluster sampling.To collect information questioners Academic
burnout Maslach (1981), quality of learning experiences, Newman (1990) and Rough educational climate
questionnaire (1997) were used. Data were analized Using Pearson correlation coefficient and multyple
regression. The results showedan inverse relationship between educational Climate with academic burnout and
significant positive relationship between educational Climate with quality learning experiences, respectively. All
aspects of the educational Climate except students' perceptions of teachers shown significant positive relationship
with quality learning experiences. Aspects of educational Climate be able to predict changes in the variance of
academic burnout and quality of learning experiences dimensions of Educational Climate shown significant
inverse relationship with academic burnout.
Key words: Educational Climate, Academic Burnout, quality of learning experiences.
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