
 

  

  شاپور   ي آموزش جندي توسعه                          

  ي آموزش علوم پزشکی     توسعهو  مرکز مطالعات يفصلنامه                                                                                                                                          

      95زمستان، 4ي ، شمارههفتمسال                                                                                                                                                           

    
  

 یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو یلیتحص شرفتیو پ یبا فرسودگ یعدالت آموزش نیب يهرابط

 کرمان

 رفسنجان، یپزشک علوم دانشگاه ییماما و يپرستار دانشکده ،یجراح-یداخل يپرستار گروه: اعظم حیدرزاده

  رانیا رفسنجان،

 .رانیا کرمان کرمان، یپزشک علوم دانشگاه ،يپرستار قاتیتحق مرکز ، آموزش پرستاريدکتري: مه لقا دهقان

  رانیا رفسنجان، رفسنجان، یپزشک علوم دانشگاه ییماما و يپرستار دانشکده اطفال،گروه :پریسا شاه محمدي پور 

  کارشناس ارشد، آموزش پرستاري، شهرکرد، ایران :زینب طاهري 

 یپزشک علوم دانشگاه ،يپرستار قاتیتحق مرکز ،یجراح یگروه داخل ت علمی،أعضو هی :*منصوره عزیز زاده فروزي 

 .رانیا کرمان کرمان،
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 کرمان، یپزشک علوم دانشگاه ،يپرستار قاتیتحق مرکز ،یجراح یگروه داخل ت علمی،أعضو هی :ي مسؤول سندهینو*

  .رانیا کرمان

   (Email:Forozy@gmail.com) 

 تیقرار دهد و به موفق ریرا تحت تأث انیدانشجو یلیتحص یفرسودگ ، انگیزه و حتیعالقه ،عدالت آموزشی:چکیده

، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عدالت آموزشی با فرسودگی تحصیلی و پیشرفت دینما کمک آنها یلیتحص

 یفیاز نوع توص یپژوهش مقطع نیا. انجام شد 1393تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 

نفر با  303دادند، که دانشجویان علوم پزشکی کرمان تشکیل می يکلیه ،ري در این مطالعهآما يجامعه. است همبستگی

 14شامل (ی عدالت آموزش هايپرسشنامهآوري اطالعات شامل ابزارهاي جمع. اي انتخاب شدندگیري خوشهروش نمونه

 یگعالقهی، ب)هیگو 5(یلیتحص یخستگ يطهیدر سه ح هیگو 15(یلیتحص یفرسودگ، )کرتیل يادرجه 7 اسیدر مق هیگو

 ها با نظر اساتید متخصصروایی پرسشنامه .بودمعدل  نیانگیو اخذ م )هیگو 6(یلیتحص يو ناکارآمد) هیگو 4(یلیتحص

حیطه  سه برايو  86/0پرسشنامه عدالت  آلفا کرونباخ بیضر یید بود، همچنینمورد بررسی قرار گرفت که مورد تأ

آنالیز از  .برآورده شده است 75/0و  82/0، 70/0گی و ناکارآمدي تحصیلی خستگی، بی عالقهفرسودگی تحصیلی شامل 

به  رمنیو اسپ رسونیپ یهمبستگ یبو ضرا) بنفرونیو دانت(مستقل، آزمون پست هاك  یت يهاو آزمونیک طرفه  انسیوار

کمتر  یلیتحص یفرسودگ ی وعدالت آموزش ينمره نیانگیمنتایج نشان داد که  .استفاده شد منظور تجزیه و تحلیل اطالعات

همچنین . بود 37/16)  ± 47/1 ( پژوهش يمعدل واحدها) انحراف معیار±(نیانگیم ه استهمچنینمتوسط بود زانیاز م

؛ ولی بین عدالت آموزشی با )P=  02/0(داري بین عدالت آموزشی با فرسودگی تحصیلی وجود داشته است اارتباط معن

تواند بر عدالت آموزشی از جمله متغیرهایی است که می) P=  72/0(پیشرفت تحصیلی ارتباط معناداري مشاهده نشد 

هایی براي برقراري ثیرگذار باشد بنابراین ضرورت ایجاد فرصتیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأمیزان فرسودگی تحص

  .ولین دانشگاهی باید مدنظر قرار گیردؤستادان و مسعدالت آموزشی از سوي ا
  

 .عدالت آموزشی، فرسودگی تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان علوم پزشکی:واژگان کلیدي
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  مقدمه

ها، وجود در دانشگاه ژهیو به و یلیتحص يهاطیدر مح      

تواند سبب انتقال حس یعدالت م تیعادالنه و رعا طیشرا

مرزوقی و همکاران، ( گردد انیبه دانشجو يارزشمند

   و دهایترد ،عدالت وجوددرك  نی، عالوه برا)1392

آنها  يشدن حقوق و آزاد عیفرد را در مورد ضا يهاینگران

از  ياریدر بس). 1390گل پرور و همکاران، (کندیبرطرف م

و  دیترد جادیشدن حقوق باعث ا عیاحساس ضا ط،یشرا

افراد  یطیشرا نیاگر در چن. شودیاضطراب در افراد م

از  ییبا رها ندیحضور عدالت را تجربه نما يهابازخورد

        فراتر از  يرفتارها ریتر درگو اضطراب، ساده دیترد

یوگیو و همکاران، ( شوندیم ییدانشجو یرسم يهانقش

 يبه همه يبرابر و مساو یدسترس یدالت به معنع ).2013

 ،یلیتحص يگرفتن رشته نظر بدون در یامکانات آموزش

مذهب، فرهنگ، معدل، اخالق و رفتار  ت،یجنس ت،یقوم

عوامل  ش،یآرا يهو نحو دنیلباس پوش طرز دانشجو،

 يکه همه يبه طور ؛باشدیم یتیو شخص یکیدموگراف

از امکانات موجود برخوردار  طیمح کیدر  انیدانشجو

فراهم شود  استعدادهایی رشد و شکوفا يبرا نهیشوند تا زم

 يتالش و تکاپو در راستا يبرا یکاف يزهیو افراد انگ

بعد از فارغ  باشند و بتوانند داشتهرا به هدف دنیرس

ي ندهیشغل آ ينهیدر زم یو تبحر کاف ییکارا ،یلیالتحص

عدالت  .)1390ثناگو و همکاران، ( داشته باشند خود

است  یابعاد عدالت سازمان نیترییبناریاز ز یکی یآموزش

ها را در يها و توانمندبروز استعداد ينهیتواند زمیکه م

و به ) 1391صمدي و همکاران، (سطح باال فراهم آورد

بر  یعملکرد مبتن يهاوهیها، رفتارها و شملحضور تعا

 ییراهنما ،يداردست و بدون جانب کیانصاف، برخورد 

و  یابیعدالت در ارز تیرعا ان،یدانشجو ییمتناسب با توانا

 عنو نیبه ا یابیبه منظور دست. اشاره دارد ازهایارائه امت

مبادرت به  یستیبا یمؤسسات آموزش رانیعدالت، مد

          نیکه به ا ندینما يدر ساختارها و عناصر رییتغ

عوامل مهم، مربوط  نیاز ا یکی. زندیها دامن میعدالتیب

 يهادوره جادیتوان با ایبه رفتار و باور استادان است که م

 يبرابر جادیها و عملکرد آنان، به ادگاهید رییو تغ یآموزش

، )1389پرور، گل(در کالس کمک نمود یو عدالت آموزش

ثیرگذار بر عدالت آموزشی از أبنابراین شناسایی عوامل ت

این عوامل  ياهمیت بسزایی برخودار است که از جمله

مفهوم  .توان به فرسودگی تحصیلی اشاره کردمی

 بادر رابطه  يالدیم 77 يبار در دهه نیاول یفرسودگ

 دیکه با هم تعامل دارند، مطرح گرد ییاکار يهاگروه

 در اديیهر چند مطالب ز). 1392مرزوقی و همکاران، (

هاي کاري وجود دارد، اما در سازمان یرابطه با فرسودگ

 انیدانش آموزان و دانشجو انیدر م دهیپد نیا یبررس

 انیدر م یلیتحص یفرسودگ. توجه است نایشا

تقاضاها و الزامات  دلیل به  یاحساس خستگ ان،یدانشجو

و بدون  نانهیحس بدب کی، داشتن )یخستگ( لیتحص

، و احساس عدم )یعالقگ یب(فرد  یدرس فیعالقه به تکال

اشاره  )نییکارآمدي پا(دانشجو  کیبه عنوان  یستگیشا

؛ 2011کاپیر و همکاران، ؛ 1393رستمی و همکارن، ( دارد

کاهش  نهیزم نیو همچن) 1392چرخابی و همکاران، 

آنان را  ینگران شیو افزا انیدانشجو یلیعملکرد تحص

ژانگ و ( گرددیموجب م فیالنسبت به انجام اشتباه تک

 یدهد که فرسودگیها نشان مپژوهش). 2007همکاران، 

 یشغل یمشابه فرسودگ امدهایها و پیژگیاز نظر و یلیتحص

دارند  یلیتحص یکه فرسودگ يافراد). 2011مونتا، ( است

 ،ینسبت به مطالب درس یگعالقهیمانند ب یعالئم معموالً

به حضور مستمر در کالس، عدم مشارکت در  لیعدم تما

 ییمعنایو احساس ب ررمک يهابتیغ ،یکالس يهاتیفعال

        تجربه  را یمطالب درس يریدر فراگ یتیکفایو ب

؛ چرخابی و همکاران، 1392مرزوقی و همکاران، ( کنندیم

کند که یم انیب ومنین). 2006؛ دورا و همکاران، 1392

        نیتراز مهم یکیل،یبه سه دل یلیتحص یفرسودگ

) 1:ست که عبارتند ازا هامطالعه در دانشگاه يهانهیزم

عامل  کیممکن است  انیدانشجو یلیتحص یفرسودگ

 انیاي از رفتارهاي دانشجوي گستردهدر فهم دامنه ديیکل

ها باشد به عنوان مثال، آن یلیهاي تحصدر طول سال

 یلیتحص یفرسودگ) 2. یلیانتخاب واحد و عملکرد تحص

با دانشگاه  انیدانشجو يندهیتواند بر روابط آیم نیهمچن

باشد به عنوان مثال، تعهد به دانشکده و  رگذاریتأث

. لیهاي بالقوه به عنوان افراد فارغ التحصمشارکت

تواند بر قدرت جذب یم انیدانشجو یي فرسودگدهیپد)3

ي ندهیدانشگاه در رابطه با ثبت نام حال و آ یکلّ

 بالقوه مؤثر باشد امدهايیپ يبه واسطه دیجد انیدانشجو

          یلیتحص یفرسودگ ن،کاهشی، بنابرا)1389نعامی، (

 يزهیو انگ یلیتحص شرفتیتواند منجر به بهبود پیم

در هر حرفه  ).2004یانگ، ( گردد انیدر دانشجو يریادگی

 يبینی کنندهو تخصصی پیشرفت تحصیلی از عوامل پیش

تربیت نیروهاي  ).1393اکبري، ( باشدموفقیت و ارتقاء می

هاي مهم توسعه در کشورثر یکی از دالیل ؤخالق و م

 دهیبرگز یانسان يروهاین ،انیدانشجو. پیشرفته جهان است

آنها  یلیتحص تیکشور هستند؛ و موفق يو سازندگان فردا

. است یآموزش يهابرنامه یاز جمله اهداف اساس

توانند به یم لیدر تحص تیموفق يبه واسطه انیدانشجو
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 یرونیو ب یدرون يرویکه از حداکثر ن ابندیدست  یتیموقع

استفاده  یعال یبه اهداف آموزش یابیدست يخود برا

موفق را کسب  یاجتماع یزندگ يالزم برا طینموده و شرا

مشکالت  ،اما در صورت عدم موفقییت در تحصیل .کنند

فردي و اجتماعی زیادي ایجاد شده و امکان دستیابی به 

هم ها مشود؛ کیفیت همیشه براي دانشگاهاهداف کم می

هاي مهم کیفی و کمی پیشرفت تحصیلی بوده و از شاخص

هاي مرتبط با لذا بررسی عوامل و فرایند. دانشجویان است

آن ضروري و همواره مورد توجه بوده است  

عدالت  یبه بررس یمختلف يهاهشوپژ ).1392،یبیط(

و  ینمونه مرزوق ياند که براها پرداختهدر دانشگاه یآموزش

 نیارتباط ب یخود که با هدف بررس يهمکاران در مطالعه

 انیدر دانشجو یلیتحص یبا فرسودگ یآموزشعدالت

 نیدادند به ا مانجا یو توانبخش یستیدانشگاه علوم بهز

 انیادراك دانشجو نیب يکه تفاوت معنادار دندیرس جهینت

. در دانشگاه وجود ندارد یزن و مرد از عدالت آموزش

 یزن و مرد از نظر سطح فرسودگ انیدانشجو نیب نیهمچن

ها افتهیبه عالوه . مشاهده نشد يتفاوت معنادار یلیتحص

موجب کاهش  یداد که بهبود عدالت آموزشنشان

  ،یجانیه یخستگ(در ابعاد مختلف یلیتحص یفرسودگ

 گرددیم) یلیتحص يو ناکارآمد یلیتحص یگعالقهیب

نه تنها  یلیتحص یدگفرسو). 1392مرزوقی و همکاران، (

داشته باشد،  ریتأث انیدانشجو یتواند در سرنوشت علمیم

 انیدانشجو یتواند به سالمت روحیآن م شیبلکه افزا

در دوران  یمختلف يهایرساند و آنان را با ناکام بیآس

 ياو حرفه یشخص یپس از آن در زندگ ایو  لیتحص

از جمله  یلیتحص طیاکه با بهبود شر یدر حال. مواجه کند

 یلیتحص یتوان از فرسودگیم یعدالت آموزش جادیا

رشد مهارت  ينهیبه عمل آورد و زم يریجلوگ انیدانشجو

 یلیتحص شرفتیو پ یمختلف عمل يهادر عرصه یو بالندگ

موضوع  نیاست که ا يضرور ن،یبنابرا. آنها را فراهم نمود

انجام  یفراوان قاتیآن تحق يو بر رو ردیگ ارمورد توجه قر

مقابله با  يهاعوامل مؤثر بر آن، راه ییشود تا ضمن شناسا

 رد؛یمدنظر قرار گ زین انیدانشجو یلیتحص یفرسودگ

 يهاتحقق اهداف نظام ریتواند بستر و مسیکه م يامقوله

رو،  نیاز ا. فراهم آورد یرا به خوب یو دانشگاه یآموزش

 يرابطه یبه بررس زیموضوع، پژوهش حاضر ن تیهمبنابر ا

 شرفتیو پ یلیتحص یو با فرسودگ یعدالت آموزش

  .انجام گرفتکرمان  یعلوم پزشک انیدانشجو یلیتحص

  کار روش

 یفیاز نوع توص یمقطع ياپژوهش مطالعه نیا     

عدالت  نیارتباط ب نییاست که با هدف تع یهمبستگ

در  یلیتحص شرفتیو پ یلیتحص یبا فرسودگ یآموزش

 1393کرمان در سال  یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو

علوم  گاهدانش انیمطالعه را دانشجو نیا يجامعه. انجام شد

 يپزشکی کرمان در جنوب شرق ایران که متشکل از کلیه

 يجامعه. مرتبط با علوم پزشکی بود، تشکیل داد هايرشته

 يبر اساس مطالعهنفر بودرا  5280پژوهش در مجموع 

       بر اساس  اریانحراف معر نظر گرفتن و با د یمقدمات

،  2013و همکاران در سال  )Ugwu(یوگبو  يمطالعه

نفر از  303تعداد  درصد  95و سطح معناداري 32/13

با استفاده از فرمول  یپزشکعلوم  يهاگروه انیدانشجو

  .دیگرد نییحجم نمونه تع

  

� =
1.96� × 13.32�

1.5�
= 303 

پژوهشگر بعد از مراجعه به آموزش هر دانشکده و تعیین 

از  ونهگیري، تعداد نمحجم جامعه در هر دانشکده با نسبت

ها در محیط پرسشنامه. کندهر دانشکده را مشخص می

ها به صورت تصادفی و بعد از کسب دانشکده و خوابگاه

 نیدر ا .رضایت از آنها در اختیار دانشجویان قرار داده شد

 به اهداف پژوهش از  یابیمطالعه به منظور دست

بخش؛مشخصات دموگرافیک   4متشکل از اي پرسشنامه

و اخذ  یلیتحص یفرسودگ ی،عدالت آموزش يپرسشنامه

 نیا: کیدموگراف اتیخصوص.معدل استفاده شد نیانگیم

 تیسن، جنس، وضع لیاز قب یاالتؤس يحاو ،پرسشنامه

 ،یلیرشته تحص ،یلیمعدل، مقطع تحص نیانگیهل، مأت

عدالت  يپرسشنامه .بود... مشروط شده و يهاتعداد ترم

 کرتیل يادرجه 7 اسیدر مق هیگو 14شامل  یآموزش

 ،پرسشنامه نیا. باشدیم) مخالفم  موافقم تا کامالً کامالً(

در . استشده یطراح رانیا يهادانشگاه یفرهنگ بوم يبرا

عدالت  زانیم نیشتریب( 98 يحداکثر نمره ،پرسشنامه نیا

 زانیم نیکمتر( 14يو حداقل نمره 56 نیانگی، م)یآموزش

آلفا  بیضر سبر اسا زیآن ن ییایپا.است )یعدالت آموزش

و همکاران در سال  یمرزوق يدر مطالعه 86/0کرونباخ 

 ).1392مرزوقی و همکاران، (به دست آمده است 1391

و  )Berso( برسو توسطی لیتحص یفرسودگ يپرسشنامه

 ياستفاده شده است که دارا) یبه نقل از مرزوق(همکاران

 از جمله یلیتحص یفرسودگ يطهیدر سه ح هیگو 15

) هیگو 4(یلیتحص یگعالقهی، ب)هیگو 5(یلیتحص یخستگ

سنجد و با روش یرا م) هیگو 6(یلیتحص يو ناکارآمد

        .استشده يدرجه بند يادرجه 5 کرتیلیدرجه بند

يحداکثر نمره). 1مخالفم و کامالً 5موافقم  کامالً (
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 نیانگی، م)یلیتحص یفرسودگ نیشتریب( 75پرسشنامه  

 )یلیتحص یفرسودگ نیکمتر( 15 يو حداقل نمره 45

و همکاران  یپرسشنامه توسط مرزوق ییایو پا ییروا. است

برخوردار  یخوب ییانجام گرفت که از روا 1392در سال 

 75/0و  82/0، 70/0طهیسه ح يبرا ییایپا بیبوده و ضر

 ).1392مرزوقی و همکاران، ( است دهیبرآورد گرد

معدل  نیانگیاز م یلیتحص شرفتیپ همچنین براي بررسی

 يآوراطالعات پس از جمع .شودیاستفاده م انیدانشجو

و سپس از  گردید 18با نسخه  SPSSوارد نرم افزار 

  ،)معیارو انحراف نیانگیم (یو پراکندگ يمرکز يهاشاخص

یمستقل، آزمون ت يهاو آزمونیک طرفه انسیوارآنالیز 

و  رسونیپ یهمبستگ تیضراو ) بنفرونیو دانت(پست هاك 

  .استفاده شد به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات رمنیاسپ

  هایافته

شرکت گنندگان  يکلیهدر مجموع نتایج نشان داد که      

 يواحدها یسن نیانگیم .ها را تکمیل کردندپرسشنامه

 ياز واحدها یمیکمتر از ن. بود 87/24) ± 65/4(پژوهش 

پژوهش  يدرصد واحدها 70از  شیپژوهش مرد بودند و ب

پژوهش در  ياز واحدها یمیبه ن کینزد. مجرد بودند

نمره  نیانگیم. بودند لیمشغول به تحص یمقطع کارشناس

 يبود و دامنه) 56(متوسط  زانیکمتر از م یعدالت آموزش

  نیانگیمهمچنین . بود ریمتغ 95تا  14از  دهیپاسخ

) 45(متوسط  زانیکمتر از م یلیتحص یفرسودگ ينمره

 عالوه بر این. بود 65تا  18از  دهیاسخپ يبود و دامنه

بود  37/16) ± 47/1 (پژوهش يمعدل واحدها نیانگیم

  ).1جدول (

شاخص هاي مرکزي و پراکندگی متغیرهاي  - 1جدول شماره 

  پژوهش

  انحراف معیار  میانگین   متغیر

  47/1  37/16  معدل کل

  60/13  69/51  نمره عدالت آموزشی

  57/7  90/43  نمره فرسودگی تحصیلی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عدالت آموزشی با  ينمره ،هابا توجه به نتایج تحلیل داده

          پیشرفت تحصیلی ارتباط معناداري نداشت ينمره

)72/0  =P(فرسودگی تحصیلی ارتباط  ي، اما با نمره

 يهمچنین نمره). P=  02/0(معناداري وجود داشت 

عدالت آموزشی با خرده مقیاس ناکارآمدي تحصیلی 

به عبارتی با افزایش . ارتباط غیرمستقیم معناداري داشت

یافت عدالت آموزشی فرسودگی تحصیلی کاهش می

  ).2جدول (

ارتباط عدالت آموزشی با پیشرفت تحصیلی  - 2شماره  جدول

  )n=  303(و فرسودگی تحصیلی 

پیشرفت   متغیر ها

تحصیلی 

  )معدل(

  

  فرسودگی تحصیلی

خرده   نمره کل

  مقیاس 

خرده 

  مقیاس 

خرده 

  مقیاس 

خستگی 

  تحصیلی

- بی

عالقگی 

  تحصیلی

ناکارآمدي 

  تحصیلی

=  021/0  عدالت آموزشی

R 

72/0  =

P 

12/0- 

 =R 

02/0  =

P 

01/0  =

R 

77/0  =

P 

035/0- 

 =R  

54/0  =

P 

175/0- 

 =R  

002/0  =P 

r :توزیع نرمال از آزمون پیرسون استفاده شد با توجه به پیروي داده ها از.  

 :با توجه به عدم پیروي داده ها از توزیع نرمال از آزمون اسپیرمن استفاده شد.  

ها پیشرفت تحصیلی ا توجه به نتایج تحلیل دادهب

به عبارتی . دانشجویان در گروه سنی مختلف متفاوت بود

آزمون . یافتبا افزایش سن، معدل دانشجویان افزایش می

داد که اختالف معدل نشان) بنفرونی(پست هاك 

داري اسال به طور معن 26از دانشجویان داراي سن باالتر 

و ) P=  004/0(سال  22تا  18از دانشجویان سنین 

 .بیشتر بود) P=  02/0(سال  26تا  23دانشجویان سنین 

 شرفتیداد که پنشان انسیوار زیآنال جینتاهمچنین 

 يبه طور معنادار یلیدر مقاطع مختلف تحص یلیتحص

) تدان(آزمون پست هاك ). P=  000/0(متفاوت است 

ارشد نسبت به  یمقطع کارشناس انینشان داد که دانشجو

مقاطع  ریو سا) P=  000/0( یکارشناس انیدانشجو

)002/0  =P (داشتند يبهتر یلیتحص شرفتیپ ) جدول

3(.
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  بحث و نتیجه گیري

ها وجود دانشگاه ژهیبه و یآموزش يهاطیدر مح      

 هیتواند در روحیم یعدالت آموزش تیعادالنه و رعا طیشرا

عدالت  ينمره باشد، مؤثر انیدانشجو یلیو عملکرد تحص

کننده در این مطالعه ی از دیدگاه دانشجویان شرکتآموزش

از حد متوسط بوده است؛ در همین راستا نتایج مطالعه 

 نیانگیمداد که نشان 1392مرزوقی و همکاران در سال 

 و یستیدر دانشگاه علوم بهز یعدالت آموزش ينمره

مرزوقی (ه است پرسشنامه کمتر بود نیانگیاز می توانبخش

پرور مطالعه گل ،، عالوه بر این نتایج)1392و همکاران، 

نیز بیانگر وضعیت نامطلوب عدالت آموزشی  1389درسال 

 حاضر همسو يکه با نتایج مطالعه) 2010پرور، گل(است 

ثناگو و  يننده در مطالعهکدانشجویان شرکت. باشدمی

ارزیابی توسط مدرسان را  2011همکاران در سال 

عدم  .)1390ثناگو و همکاران، ( اندناعادالنه گزارش کرده

 يوهیو نمود عدالت در ش گرید ریفراگبر يریفراگ برتري

 يدغدغه نیبارزتر ،دیآموزش اسات يو نحوه یابیارزش

 و فراگیران بر باشدیم یاز موضوع عدالت آموزش رانیفراگ

سوال  ریرا ز یعدالت آموزش تیتوانند رعایکه م این باورند

ها نشان داد که یافته).1391, ي و همکارانصمد(ببرند 

فرسودگی تحصیلی از  ينمره) انحراف معیار(میانگین 

بوده 90/43)57/7(دیدگاه دانشجویان علوم پزشکیکرمان 

  .متوسط است است که کمتر از میزان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

که میزان  1389نعامی در سال  يهاي مطالعهبا یافته

فرسودگی تحصیلی در دانشجویان را در حد متوسط 

 .باشدهمسو می) 1389نعامی، (گزارش کرده است 

 1393شریفی و همکاران در سال  يهمچنین مطالعه

فرسودگی تحصیلی در دانشجویان ) انحراف معیار(میانگین 

را  پرستاري و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

درصد  1/24گزراش کرد که در مجموع  52/28) 84/15(

درصد فرسودگی  6/46دانشجویان فرسودگی باال و 

شریفی و همکاران، (اند تحصیلی در حد متوسط را داشته

دهد کیوتین و همکاران نشان می ينتایج مطالعه ).1393

مورد مطالعه  دانشجویان شیوع فرسودگی تحصیلی درکه 

). 2011کیوتین و همکاران، (درصد بوده است  46وي 

شیوع فرسودگی تحصیلی  يتمامی مطالعات نشان دهنده

 2012در دانشجویان است؛ الیویرا و همکاران در سال 

آوردن شغل و آینده شغلی  نگرانی دانشجویان در به دست

از جمله عوامل مؤثر در  و رضایت از محیط آموزشی

از ).2012ان، الیویرا و همکار(باشند فرسودگی تحصیلی می

ی معتقد است که فرسودگ 1990طرفی نیومن در سال 

 یکیمختلف،  لی، بنا به دالجویاندر دانش یلیتحص

 لیدل. است مراکز آموزشیدر  یمهم پژوهش يهاعرصهاز

مهم  دیتواند کلیم یلیتحص یکه فرسودگ ناستینخست ا

 یلی، مانند عملکرد تحصفراگیرانمختلف  يرفتارها درك

  . باشد لیتحص دوران در

  )n=  303(ارتباط بین متغیرهاي دموگرافیک و پیشرفت تحصیلی، فرسودگی تحصیلی و عدالت آموزشی  - 3شماره جدول

    متغیر

  

  عدالت آموزشی  فرسودگی تحصیلی  پیشرفت تحصیلی

انحراف (میانگین 

  )معیار

P value(   میانگین) انحراف

  )معیار

)P value(   میانگین) انحراف

  )معیار

P value  

  )سال(سن

  

22-18  )45/1 (12/16  91/5  =F  

003/0  =p 

)31/7 (28/43  59/0  =F 

556/0  =p 

)11/13 (89/51  3/1  =F  

275/0  =p 
26-23  )48/1 (26/16  )95/7 (4/44  )1/14 (35/50  

  45/53) 35/13(  88/43) 32/7(  83/16) 39/1(  26باالتر از 

  جنس

  

 t=  -36/1  25/16) 47/1(  مرد

175/0  =p 

)94/6 (74/43  328/0-  =t 

743/0  =p 

)39/14 (67/52  17/1 =t 

242/0  =p 

  83/50) 86/12(  03/44) 09/8(  48/16) 47/1(  زن

وضعیت 

  تأهل

  

 t=  - 08/3  22/16) 44/1(  مجرد

002/0  =p 

)82/7 (4/43  90/1-  =t 

058/0  =p 

)45/13 (67/52  09/2  =t 

038/0  =p 

  00/49) 72/13(  26/45) 69/6(  81/16) 48/1(  متأهل

مقطع 

  تحصیلی 

 F=  24/12  04/16) 52/1(  کارشناسی

000/0 =p 

)35/6 (85/44  251/2  =F 

107/0  =p 

)73/13 (4/51  773/0  =F 

463/0  =p 

  24/53) 66/14(  28/43) 7/8(  02/17) 2/1(  کارشناسی ارشد

  67/50) 26/12(  81/42) 23/8(  3/16) 43/1(  سایر مقاطع

t : از آزمون تی مستقل استفاده شد) هاپیروي داده ها از توزیع نرمال و برابري واریانس(با توجه به برقراري شرایط پارامتریک.  

F :ها از توزیع نرمال از آزمون با توجه به پیروي دادهANOVA در مواردي که آزمون . استفاده شدANOVA هاي معنی دار شد، از آزمونPost hoc هاي براي تعیین زوج

  .در صورتی که شرط برابري واریانس برقرار بود از آزمون بنفرونی و در صورت عدم با برقراري این شرط از آزمون دانت استفاده شد. دار استفاده شدمعنی
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 فراگیرانیرابطه یلیتحصی است که فرسودگ نیدوم ا لیدل

 نیدهد و سوم ایم رقراریخود تحت تأثمراکز آموزشی را با 

را  فراگیران اقیو اشت شوق تواندیم یلیتحص یکه فرسودگ

 يریادگیاز آنجا که . دهد قرار ریتحت تأث ل،یبه ادامه تحص

آنها سنجش  یلیتحص عملکرد لهیبه وس عمدتاً ران،یفراگ

و اثر آن بر  یلیتحص یفرسودگ ریمتغ ییشود؛ شناسایم

شناسان مهم روان يکارها از ران،یفراگ یلیعملکرد تحص

که کنترل  يبه طور است؛ رشته نیا انیو دانشجو یتیترب

 شرفتیبهبود پ لیدل به ،فراگیران یلیتحص یفرسودگ

عظیمی و ( است يضرور آنها يریادگ یزشیو انگ یلیتحص

عدالت آموزشی با  يعالوه بر این نمره ).1392همکاران، 

 ،یجانیهی خستگ( هاي فرسودگی تحصیلی خرده مقیاس

ارتباط معناداري نداشت، اما با ) یلیتحص یعالقگیب

مقیاس فرعی ناکارآمدي تحصیلی ارتباط غیرمستقیم 

معناداري داشته است، به طوري که با افزایش عدالت 

بر . است آموزشی فرسودگی تحصیلی کاهش پیدا کرده

مرور پیشینه انجام شده در داخل و خارج از کشور طبق 

اي که به بررسی ارتباط بین عدالت آموزشی و تنها مطالعه

مرزوقی و  يفرسودگی تحصیلی پرداخته است مطالعه

 يرابطه يهمکاران است که نتایج این مطالعه نشان دهنده

 یبا ابعاد مختلف فرسودگ یآموزش دار عدالتاو معن یمنف

و  یلیتحص یعالقگیب ،یجانیهی امل خستگش یلیتحص

که ) 1392مرزوقی و همکاران، ( است یلیتحص يناکارآمد

هاي برنامههمچنین . کنداز پژوهش حاضر حمایت می

ادراك شده  عدالتیآکادمیکی چالش برانگیز و رقابتی و بی

دانشجویان از سوي اساتید باعث افزایش سطحاسترس و 

شریفی و ( گردندتحصیلی میساز ایجاد فرسودگی زمینه

و همکاران در سال آرو - از طرفی سالمال ،)1393همکاران، 

تحصیلی  تحقیق خود در مورد فرسودگی در 2008

دانشجویان به این نتیجه رسیدند که بین جو منفی حاکم 

دار نامثبت و مع يفرسودگی تحصیلی رابطه بر دانشکده و

از سوي اساتید و  وجود دارد و انگیزش مثبت دریافت شده

حمایت از طرف اعضاي دانشکده با فرسودگی تحصیلی 

معنا است نیبه ا هاافتهی نیا .دار دارداو معن منفی يرابطه

 تواند در افرادیم یوجود عدالت آموزش يکه تجربه

کند و به  جادیا لیو عالقه به تحص تیکفا احساس

و آرو -سالمال ( دیها کمک نماآن یلیتحص شرفتیپ

نسبت به همچنین دانشجویانی که ). 2008همکاران، 

کافی  ياندازهه ب انگیزه باشد، احتماالًعالقه و بیدرس بی

خود به کاهش  يکند واین عدم تالش به نوبهتالش نمی

 راین با کاهشببنا عملکرد تحصیلی منجر خواهد شد

توان عملکرد عواملی که موجب فرسودگی تحصیلی می

  .)1392میکائیلی و همکاران، ( بخشید تحصیلی را بهبود

در این مطالعه بین عدالت آموزشی و پیشرفت تحصیلی 

ارتباط معناداري وجود نداشته است، این در حالی است که 

تواند یمی معتقد است که وجود عدالت آموزشالدریج 

 يدارا گردد که یانیسطح عملکرد دانشجو يمنجر به ارتقا

 مانند عملکرد یمختلف يهانهیدر زم يفرد يهاتفاوت

 هستند یو فرهنگ ياقتصاد ،یاجتماع يطبقه ،یلیتحص

به  2010گل پرور و همکاران در سال ). 2012الدریج، (

مثبت و معنادار بین عدالت آموزشی و رضایت از  يرابطه

با توجه به تعریف ). 1389گل پرور، (تحصیل اشاره دارد 

هاي رفتارها و شیوه ها،به حضور تعامل که عدالت آموزشی

برخورد یک دست و بدون  عملکردي مبتنی بر انصاف،

 هاي دانشجویان،راهنمایی متناسب با توانایی، جانبداري

، رعایت عدالت در ارزیابی و ارائه امتیازها اشاره دارد

هر یک از اصول مطرح در عدالت آموزشی به  يتجربه

ج و تحصیل تواند زمینه را براي رضایت از نتایخوبی می

). 1390و همکاران،  گل پرور(براي دانشجویان فراهم آورد 

کند بیان می 1391از طرفی صمدي و همکاران در سال 

 رانیادگیاگر و  دارد زهیبا انگ یعدالت ارتباط تنگاتنگکه 

باشند به دنبال  ییباال زشیانگ يمند باشند و داراعالقه

خواهند  یمطالب درس ينهیدر زم يشتریکسب اطالعات ب

به دست  يهاافتهیاز  ).1391 ،ي و همکارانصمد(بود 

که عدالت  گرفت جهیتوان نتیآمده از پژوهش حاضر م

صیلی کمتر از حد آموزشی متوسط و فرسودگی تح

ن هنوز براي فراهم آوردن شرایط لیمتوسط است و مسؤو

ثري را برداشته تا بتوانند ؤهاي ممطلوب آموزشی باید گام

آموزشی مناسبت تر فراهم آورده و دغدغه  محیط

دانشجویان را از از این طریق کم نمایند و فرسودگی 

تحصیلی در بعد ناکارآمدي که با عدالت آموزشی هم 

تواند کاهش ارتباط داشت با افزایش عدالت آموزشی می

هاي توانمندي اساتید و برگذاري با دوره احتماالً. یابد

باورها و  رییمناسب، به تغ یآموزش يهابرنامه ها وکارگاه

 نیدر جهت مثبت مبادرت کنند و به ا استاداني هادگاهید

و  کسانیبرخورد  قیاز طر یآموزش جادعدالتیبه ا له،یوس

وده و نم یانیکمک شا ان،یدانشجوبا يداربدون جانب

  .  ثیر قرار دهدأعوامل مرتبط با آن را هم تحت ت

  قدردانی

 kبا کد اخالق مصوب یمقاله برگرفته طرح پژوهش نیا     

 یم پزشکدانشگاه علو یمال تیو تحت حما88 /93/

دانند از یپژوهشگران بر خود الزم م. باشدیکرمان م

دانشگاه علوم  یو معاونت محترم پژوهش انیدانشجو
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پژوهش را فراهم  نیکرمان که امکان انجام ا یپزشک

  .ندینما یقدران وتشکر  مانهینمودند صم
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Relationship between Educational Equity,Academic Burnout and 
Achievement among Students at Kerman University of Medical Science 
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Abstract:Equality of education can affect student’s interest and motivation and even their 
educational burnout, and it could also help them succeed. The aim of this study was to 
determine relationship between educational equity, academic burnout and achievement among 
students of Kerman University of Medical Science. This  cross-sectionalresearch was a 
descriptive correlational one. The population of the study wascomposed of all Medical Sciences 
students that 303 members were selected by cluster sampling method. Data was gatheredusing 
educational equity questionnaire (consisted of 14 items in 7-point Likert scale),academicburnout  
questionnaire made up of 15 items in three domains;  academic fatigue (5 items),academic 
inappetence (4 items), and academic failure (6 items) and average of GPA, too. Moreover, its 
validity was optimal, and Cronbach's alpha coefficient of educational equity was 0/86, and for 
three domains of academicburnout includedacademic fatigue, inappetenc and failure were 
estimated 0/70, 0/82, 0/75, respectively. In addition, datawas analyzed by using ANOVA 
andthrough Independent t-test and posthoc tests such as ( Benfrony and Dant) and Pearson 
correlation coefficient.The reslut showed that the average score of educational equity and 
academicburnout were lower than the mean score. The meanaverage(±SD)of research subjects 
was 16/37 (1/47). Although the finding indicated a significant difference between educational 
equity and academicburnout (P= 0/02),there was no significant difference between educational 
equity and educational achievement (P= 0/72). Accordingly, eudcatinal equity can be one of the 
chief agents that can effect on academicburnout and education achievement;and it is necessary 
to establish opportunities for educational equity by teachers and faculty members. 

Keywords:Educational Equity, Academic Burnout, Educational Achievement, Student. 
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