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عامل های تاثیرگذار بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی 

دانشگاه  رازی

پروانه آهوخوش1، امیرحسین علی بیگی2  

1- دانشجوی كارشناسی ارشد ترویج و آموزش كشاورزی، دانشگاه رازی
2- دانشیار ترویج و آموزش كشاورزی دانشكده كشاورزی، دانشگاه رازی

 
چکیده

كه  است  ذهنی  خستگی  و  بی كفایتی  احساس  تحصیلی،  فرسودگی  بر  موثر  های  عامل  ارزیابی  منظور  به  پژوهش  این 
دانشجویان در برابر تنش های مزمن ناشی از نبود منبع های الزم برای انجام وظیفه و تكلیف های محوله از خود نشان می دهند، 
اجرا شد. جامعه ی آماری1250 دانشجوی رشته ی كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی در سال تحصیلی 96-1395 بود كه 
با استفاده از جدول گرجسی و مورگان، حجم نمونه 300 تن برآورد شد كه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای گزینش شدند. 
و  برای گردآوری داده ها استفاده شد. روایی  - تحصیلی و فرسودگی تحصیلی مسلش  پرسشنامه اطالعات جمعیت  شناختی 
پایایی این پژوهش با آلفای ترتیبی برای مولفه ی ناكارآمدی76/.، شك و تردید 79/. و خستگی عاطفی 72/. محاسبه شد. 
برای شناسایی عامل های موثر بر فرسودگی تحصیلی از، رگرسیون ترتیبی با استفاده از نرم افزار SPSS win.16  انجام شد. بر پایه 
آماره نسبت شانس، احتمال تأثیر جنس دانشجویان بر فرسودگی تحصیلی آنان 3/23 برابر، احتمال تأثیر متغیرهای رشته ی 
تحصیلی، معدل و نوبت تحصیلی در سویه ی بی عالقگی تحصیلی، به ترتیب 1/45، 1/26 و 2/34 برابر، احتمال تاثیر متغیرهای 
رشته ی تحصیلی و معدل در سویه ی خستگی هیجانی، 1/52 و 1/16 برابر، و در سویه ی ناكارآمدی تحصیلی 1/35 و 2/45 برابر 
زمانی است كه این متغیر ها را در نظر گرفته نشوند. میانگین نقش حفاظت در برابر فرسودگی تحصیلی دارد و تحصیل در نوبت 
شبانه از جمله خطرپذیری عامل های فرسودگی تحصیلی بود. تحلیل رگرسیون ترتیبی نشان داد؛ چهار متغیر معدل، رشته، 

نوبت تحصیلی و جنس احتمال برآورد فرسودگی تحصیلی دانشجویان را تحت تأثیر قرار می دهند.

نمایه واژگان : فرسودگی تحصیلی، ناكارآمدی، بی عالقگی تحصیلی، خستگی عاطفی، خستگی هیجانی.
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  Ahookhosh. Parvaneh70@gmail.com :رایانامه
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شماره 40، بهار 1396

مقدمه
از آن جـا كه هدف اصلی آموزش، یاددهی و یادگیری اسـت 
و بـا توجـه بـه این كـه یادگیـری فراگیـران، بیش تـر بـا نتیجه ی 
مـی  سـنجیده  تحصیلیشـان  عمل كـرد  و  شـده  داده  آمـوزش 
شـود، بنابرایـن، شناسـایی متغیرهـای اثـر گـذار بـر عمل كـرد 
تحصیلـی فراگیـران، دارای اهمیـت ویـژه ای اسـت. یكـی از 
این متغیرها، فرسـودگی تحصیلی اسـت. دلیل هـای مختلفی 
از آن  باعـث فرسـودگی تحصیلـی می شـوند.  كـه  وجـود دارد 
جملـه مـی تـوان بـه تأثیـر فرسـودگی بـر عمل كـرد تحصیلـی، 
تعهـد دانشـجویان بـه انجـام كارهـای آموزشـی در دانشـكده، 
عالقـه بـه ادامـه ی تحصیل و مشـاركت علمی پـس از فراغت از 

تحصیـل اشـاره كرد)شـریفی فـرد و همـكاران، 1393(.
كه  است  هیجانی  و  ذهنی  خستگی  از  حالتی  فرسودگی 
و  فشار  نقش،  گرانباری  مانند  مزمن  تنش  نشانگان  از  ناشی 
محدودیت زمانی و نبود منبع های الزم برای انجام وظیفه ها و 

تكلیف های محوله است)مسلش و همكاران، 2001(.
 سه مولفه ی فرسودگی تحصیلی بنابر نظریه ی مسلش:

1- خسـتگی عاطفی: عامل اصلی فرسـودگی و آشـكارترین 
نشـانه هـای آن اسـت. در حقیقـت خسـتگی عاطفـی یـك بعد 
موردنیـاز بـرای تعریـف فرسـودگی تحصیلی اسـت و بـدون آن 
موجـب  عاطفـی  خسـتگی  اسـت.  ناقـص  فرسـودگی  مفهـوم 
از  شـناختی  و  هیجانـی  لحـاظ  بـه  دانشـجویان  كـه  می شـود 
محیـط تحصیلـی خـود فاصلـه بگیرند و بـه احتمال ایـن راهی 

بـرای رویارویـی با فشـارهای درسـی اسـت.
كار  و  ساز  یك  تحصیلی:  بدبینی  و  هیجانی  خستگی   -2
از  جدایی  نوعی  فرد  تا  شود،  می  موجب  كه  است  رویارویی 
كند.  تجربه  را  تحصیل  از  عاطفی  گرفتن  فاصله  و  تحصیل 
بدبینی تحصیلی مربوط به پاسخ های منفی و یا بیش از اندازه 
سبب  كه  است  فرد  تحصیلی  مختلف  اوضاع  به  نسبت  سرد، 
ایجاد نگرش منفی، احساس نامناسب بودن و در نهایت سبب 

پیدایش شكاف بین دانشجو و دانشگاه می گردد.
3- ناكارآمدی درسـی: به احسـاس نداشـتن ظرفیت و نبود 
موفقیـت و بهـره وری در تحصیـل مربـوط می شـود و با كاهش 
كارآمـدی درسـی، بهـره وری، توانایـی و روحیـه معـادل اسـت 

و در برگیرنـده ناتوانـی دانشـجویان در كنـار آمدن بـا نیازهای 
تحصیلـی مـی باشـد. ایـن نشـان دهنـده كاهـش احسـاس 
امـور  در  پیشـرفت  و  شایسـتگی  بـا  ارتبـاط  در  دانشـجویان 

 .)2001 همـكاران،  و  باشد)مسـلش  مـی  تحصیلـی 
فرسـودگی تحصیلـی مـی توانـد در دانشـجویان احسـاس 
مطالعـه،  و  درسـی  تكلیف هـای  انجـام  بـه  نسـبت  خسـتگی 
و  درسـی  مطالـب  و  تحصیـل  بـه  نسـبت  بدبینانـه  نگـرش 
احسـاس بی كفایتـی تحصیلـی را در آنان ایجـاد كند و زمینه ی 
كاهـش عمل كرد تحصیلی دانشـجویان و افزایـش نگرانی آنان 
را نسـبت بـه انجـام اشـتباه تكلیف ها موجـب شـود )مرزوقی و 

.)1392 همـكاران، 
آینـده  و  شـغل  آوردن  دسـت  بـه  در  دانشـجویان  نگرانـی 
عامـل  جملـه  از  نیـز  آموزشـی  محیـط  از  رضایـت  و  شـغلی 
هـای مؤثـر در فرسـودگی تحصیلـی مـی باشـند )شـریفی فـرد 
و همـكاران، 1393(. بحـث اشـتغال یكی از بزرگتریـن نگرانی 
هـای فكـری جوانـان و بـه ویـژه دانشـجویان، درآینده اسـت و 
آینـده ی شـغلی آنـان نیـز تـا حدود بسـیار زیـادی به رشـته ی 

تحصیلـی، نـوع نگـرش و عالقـه بـه آن بسـتگی دارد. 
از سوی دیگر، گرایش های كشاورزی با توجه به آینده ی 
ترین رشته ها هستند. ساالنه  پر چالش  از  یكی  شغلی شان 
270 هزار دانش آموخته ی دانشگاهی وارد بازار كار می شوند، 
نیست.  دانش آموخته  شمار  این  پاسخگوی  بازار  ظرفیت  اما 
به  نسبت  كشاورزی  دانشجویان  امیدی  نا  و  نگرانی  درنتیجه 
آینده ی تحصیلی و شغلی، دغدغه ی مهمی به شمار می رود 
كشاورزی  های  رشته  به  نسبت  منفی  نگرش  به  تواند  می  كه 

منجر شود )شهبازی و همكاران، 1394(. 
بـا وجود همه ی تـالش های صورت گرفتـه در زمینه ی حل 
كشـاورزی،  گرایش هـای  دانش آموختـگان  بـی كاری  بحـران 
از  اسـت.  خودباقـی  قـوت  بـه  كاری  بـی  ی  مسـاله  همچنـان 
سـوی دیگر، توانمندسازی روانشـناختی یكی از رویكردهایی 
اسـت، كـه در چنـد دهـه ی اخیر منجر بـه تغییرپذیـری مثبت 
شـده  دانشـجویان  كاری  هـای  فعالیـت  اجـرای  در  فـراوان  و 
روانشـناختی  توانمند سـازی  بیـن  ارتبـاط  سـنجش  اسـت. 
اهمیـت  كشـاورزی،  دانشـجویان  پذیـری  اشـتغال  میـزان  و 
اشـتغال پذیـری كـه مفهـوم ناشـناخته ای، بـه ویـژه در كشـور 
هـای در حـال توسـعه اسـت و پیـش از ایـن بیشـتر تحقیقـات 
مرتبـط بـا آن معطـوف بـه كشـور هـای اروپایـی و آمریكایـی 
می  شـد را برجسـته تر می سـازد و توجه مؤسسـه هـای آموزش 
عالـی را بـرای بررسـی اشـتغال پذیری رشـته های دانشـگاهی 
و توسـعه ی فرصـت هـای افزایش آن متمركـز خواهد كرد)علی 
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بیگـی و بارانـی، 1389(.
توجـه بـه سـویگان توانمنـد سـازی روانشـناختی از جمله، 
پیشـبرد  در  موثـر  گامـی  توانـد  مـی  تحصیلـی  فرسـودگی 
هـر  گامـی  تـا  باشـد،  كشـاورزی  عالـی  آمـوزش  هدف هـای 
چنـد كوچـک، در تبییـن برنامـه هـای راهبـردی در بازنگـری 
برداشـته  سیاسـت های آمـوزش عالـی در بخـش كشـاورزی، 

 .)1395 همـكاران،  و  آبـادی  شـود)علی 
بررسـی ها نشـان می دهند كـه فرسـودگی تحصیلی كاهش 
كیفیـت عمـل كـرد درسـی را بـه دنبـال دارد )شـریفی فـرد و 

همـكاران، 1393(. 
فرسـودگی  بـرای  كـه  اسـت  بـاور  ایـن  بـر  نومـن)1990(، 
تحصیلـی نقـش هـای مختلفی وجـود دارد كـه مهم تریـن آنان 

از:  عبارتنـد 
- فرسـودگی تحصیلـی، ارتبـاط دانشـجویان بـا دانشـگاه و 

دانشـكده را تحـت تأثیـر قـرار مـی دهـد.
- فرسـودگی تحصیلـی میزان عالقه و اشـتیاق دانشـجویان 

بـه ادامـه تحصیـل را تحت تأثیـر قرار مـی دهد.
- فرسـودگی تحصیلـی می توانـد یكـی از ابزارهـای مهـم و 
پایـه ای بـرای درک كنـش هـای گوناگـون دانشـجویان ماننـد 

باشـد.  عمل كـرد تحصیلـی در دوران تحصیـل مـی 
تحصیلـی،  فرسـودگی  بـر  موثـر  عامل هـای  شـناخت  بـا 
عملكـرد  دانشـجویان،  اشـتیاق  و  عالقـه  میـزان  شـناخت 
تحصیلـی و ارتباط آنان با دانشـگاه و دانشـكده و نگرش منفی 
شـناخت  را  كشـاورزی  گرایش هـای  بـه  نسـبت  دانشـجویان 
و بـرای افزایـش عالقـه و رغبـت آنـان بـه ادامـه ی تحصیـل و 

برداشـت. موثـری  گام  زایـی  اشـتغال 
بازگشت  بدون  و  زیاد  كاربرد  است  معتقد  شانان)2000(، 
انرژی موجب می شود تا انرژی ذخیره شده فرد از بین برود. 
برای  آن  دوباره ی  تولید  و  انرژی  كاربرد  بین  تعادل  نبود  اگر 
به عبارتی  یابد، فرسودگی رخ می دهد.  ادامه  مدت طوالنی 
در  یك  سو  از  فرسودگی تحصیلی رخ می دهد،  در  فرایند  دو 
از  مدرسان  درخواست های  و  نیازها  تحصیلی  جدید  دوره ی 
دانشجویان برای مطالعه و تالش بیشتر می شود، كه خود این 
موضوع مستوجب صرف انرژی باالیی از سوی دانشجو است و 
از سوی دیگر زیرساخت های مناسب برای تولید مجدد این 

انرژی مصرف شده نادیده گرفته شده اند.
نگرانـی  خـواب،  مشـكل  بـا  تحصیلـی  فرسـودگی  مفهـوم 

تمایـز آن هـا در  البتـه،  نشـخوار  ذهنـی هم پوشـانی دارد.  و 
ایـن اسـت كه فشـار روانی، خسـتگی، اضطـراب و نشـانه های 
افسـردگی به موقعیت ویژه ای مربوط نیسـتند، اما فرسـودگی 
تحصیلـی وابسـته بـه موقعیـت ویـژه اسـت، یعنـی فرسـودگی 
می شـود  )آهـوال،  گیـری  انـدازه  مدرسـه  موقعیـت  در  تنهـا 

هاكانیـن،2007(. 
فرسـودگی بـه عنـوان یـك نشـانگان سـه سـویه )خسـتگی 
یافتـه(  كاهـش  فـردی  تمامیـت  و  شـخصیت  زوال  هیجانـی، 
مـورد توجـه قـرار مـی گیـرد كـه بـا نظریـه فرسـودگی تحصیلی 
فرسـودگی  پرسشـنامه ی  می شـود.  گیـری  انـدازه  مسـلش 
درجـه  روش  بـا  عاملـی  سـاختاری  دارای  مسـلش  تحصیلـی 
آن  گانـه  سـه  سـویگان  میـان  و  ای  درجـه   7 لیكـرت  بنـدی 
تمایـز وجـود دارد. از ایـن رو پژوهشـگران مـی تواننـد از ایـن 
فراگیـران  تحصیلـی  فرسـودگی  سـنجش  بـرای  پرسشـنامه 

.)1388 )نعامـی،  كننـد  اسـتفاده  ایرانـی 
 خستگی هیجانی نیز اشاره به احساس خالی شدن و تهی 
شدن از منبع های هیجانی فرد دارد و به عنوان مؤلفه ی تنش 
پاسخ های  به  اشاره  شخصیت  زوال  می شود.  مالحظه  فردی 
در  افراد  دیگر  به  رغبتی  بی  با  بدبینانه،  حد  از  بیش  و  منفی 
محل تحصیل دارد كه مولفه ی بین فردی فرسودگی را نشان 
می دهد و ویژگی هایی چون، بدبینی، سردی، نبود صمیمیت 

دارد )مسلش و جكسون، 1984(.
در نهایـت تمامیـت فردی كاهش یافته، اشـاره به احسـاس 
كاسـتی در شایسـتگی و میـزان بـاروری و حـس كارایـی پایین 
شـامل  را  فرسـودگی  خودارزیابـی  مؤلفـه ی  كـه  دارد  فـرد 
فرسـودگی  اسـتاندارد  پرسشـنامه  می شود)شـوفلی، 2002(. 
دانشـجویان  نمونـه ی  در  اسـتفاده   بـرای  مسـلش  تحصیلـی 
توسـط شـوفلی و همكارانـش )2002( اصـالح و تعدیـل شـده 

.)1388 اسـت)نعامی، 
متغیـر فرسـودگی بـه موقعیـت هـا و بافـت هـای آموزشـی 
گسـترش پیـدا كرده كـه از آن با عنوان فرسـودگی تحصیلی نام 
بـرده مـی شود)سـالماال- آرو و همـكاران، 2008(. فرسـودگی 
تحصیلـی در میـان دانشـجویان، اشـاره به احسـاس خسـتگی 
بـه خاطـر تقاضاهـا و فشـارهای تحصیـل )خسـتگی(، داشـتن 
یـك حـس بدبینانـه و بـدون عالقـه به تكلیـف های درسـی فرد 
)بـی عالقگی( و احسـاس نداشـتن تا شایسـتگی بـه عنوان یك 

دانشـجو بـا كارآمـدی پاییـن به شـمار مـی آید. 

عامل های تاثیرگذار بر  ...
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در  تحصیلـی  فرسـودگی  شـده،  انجـام  تحقیقـات  بنابـر 
موقعیـت هـای آموزشـی با ویژگی هایی مانند خسـتگی ناشـی 
از فشـارهای مربـوط بـه مطالعه، رشـد حس و نگـرش بدبینانه 
احسـاس  و   درسـی  مطالـب  بـه  نسـبت  حساسـیت  نبـود  و 
پیشـرفت شـخصی ضعیف در امور درسـی و تحصیلی مشخص 
مـی شـود )ژانگ و همـكاران، 2007(. با توجه بـه پی آمدهای 
پیشـین  هـای  قسـمت  در  كـه  تحصیلـی  فرسـودگی  از  ناشـی 
بیـان شـد و بـا در نظـر گرفتـن یافتـه هـای پژوهـش شـهبازی 
دانشـجویان،  بیش تـر  بـرای  دانشـجویی  دوران  همـكاران،  و 
از جملـه دانشـجویان كشـاورزی، به جهـت نگرانـی و ناامیدی 
آنـان نسـبت به آینـده ی تحصیلی و شـغلی، مـی تواند دوره ی 
پرتنشـی باشـد. بررسـی هـا نشـان دادنـد كـه، دانشـجویانی 
كـه در دوره ی تحصیـل دچـار فرسـودگی تحصیلـی مـی شـوند 
عمل كـرد مناسـبی پـس از ورود بـه محیـط اشـتغال نخواهنـد 

داشـت )شـریفی فـرد و همـكاران، 1393(.
سالما – آرو و ساووالن)2008(، به بررسی عامل های پیش 
مشغولیت  و  درگیری  و  تحصیلی  فرسودگی  كننده ی  بینی 
تحصیلی  پرداختند و دریافتند كه تنش و خودكارآمدی كلی با 
فرسودگی و درگیری تحصیلی رابطه دارند. آن ها خودكارآمدی 
و حمایت اجتماعی را به عنوان متغیر درونی و بیرونی مرتبط 
و  اند  كرده  بیان  حرفه ای،  و  فنی  دانشجویان  فرسودگی  با 
دریافتند كه فرسودگی تحصیلی دانش آموزان اثر منفی معنی 
داری بر پیشرفت تحصیلی می گذارد. پژوهش مانتا )2010(، 
نشان داد كه نیاز برای پیشرفت به طور مستقیم، پیش بینی 
كننده ی هر یک از مولفه های سه گانه فرسودگی تحصیلی در 

بین دانشجویان است.
در پژوهش انجام شـده توسط بهروزی و همكاران)1391(، 
بـرای مطالعـه ی دانشـجویان مقطع علوم پایه رشـته پزشـكی 
مطالعـه كردنـد، بـه ایـن نتیجه دسـت یافتنـد كه تنـش ادراک 
تحصیلـی  فرسـودگی  بـا  ناسـازگارانه  كمال گرایـی  و  شـده 
حمایـت  متغیرهـای  و  دارد  معنـی داری  و  مثبـت  رابطـه ی 
تحصیلـی  فرسـودگی  بـا  سـازگارانه  كمال گرایـی  و  اجتماعـی 

رابطـه منفـی و معنـی داری دارنـد.
بررسـی  در  همـكاران)1392(،  و  عظیمـی  پژوهـش  در 
رابطـه ی فرسـودگی تحصیلـی و انگیزش پیشـرفت بـا عملكرد 
تحصیلـی دانش آمـوزان دوره متوسـطه، بین ابعاد فرسـودگی 
تحصیلـی و عملكـرد تحصیلـی رابطـه منفـی و بیـن انگیـزش 

داری  معنـی  و  مثبـت  رابطـه  تحصیلـی  عملكـرد  و  پیشـرفت 
مشـاهده شـد.

پژوهش شـریفی فـرد و همـكاران)1392(، در بررسـی های 
و  پرسـتاری  دانشـجویان  در  تحصیلـی  فرسـودگی  بـا  مرتبـط 
پیراپزشـكی دانشـگاه علوم پزشـكی قم در سـال 1392، نشان 
دادنـد كـه درصـد شـایان توجهـی از ایـن دانشـجویان دچـار 
فرسـودگی تحصیلـی هسـتند. میانگیـن تحصیلی آنـان، نقش 
محافظتـی در برابـر فرسـودگی تحصیلـی داشـت و تحصیل در 
رشـته هوشـبری و سـكونت در خانـه شـخصی از خطرپذیـری 
بـا  نمره هـا  میانگیـن  بـود.  تحصیلـی  فرسـودگی  عامل هـای 
ارتبـاط  تحصیلـی  فرسـودگی  هـای  مقیـاس  خـرده  همـه ی 

معنـاداری داشـت.
موسـوی و شـكری)1394(، نیـز در تحقیقـی دریافتنـد كـه 
بیـن فرسـودگی تحصیلـی و سـویگان آن با پیشـرفت تحصیلی 

رابطـه ی منفـی و معنـاداری وجـود دارد.
 فرسـودگی تحصیلـی به عنـوان متغیر پیش بینـی كننده ی 
یادگیـری  فراینـد  در  مهمـی  نقـش  تحصیلـی،  پیشـرفت 
شناسـایی  رو  ایـن  از  می كنـد.  ایفـا  فراگیـران  پیشـرفت  و 
نقـش  میتوانـد  تحصیلـی  فرسـودگی  بـه  منجـر  متغیرهـای 

باشـد.  داشـته  فراگیـران  عملكـرد  بهبـود  در  موثـری 
و  موثر  عامل های  بررسی  به  نیز  شماری  كم  پژوهش  های 
در  كه  اند  پرداخته  تحصیلی  فرسودگی  كننده ی  بینی  پیش 
پژوهش های، منكه)2011(، سالما-آرو و ساووالنن)2008( و 
موسوی و شكری)1394(، به عامل هایی چون؛ سن، جنس، 

میانگین تحصیلی و مقطع تحصیلی اشاره شده است. 
مـد  را  سـن  متغیـر  تنهـا   ،)1393( همـكاران  و  عظیمـی 
نظـر قـرار دادنـد. واحـدی و همـكاران )1393(، تأثیـر متغیـر 
بررسـی  تحصیلـی،  فرسـودگی  بـر  را  تحصیلـی  سـال های 
كردند. دشـتی و همـكاران)1393(، متغیر های جنس، سـن، 
وضعیـت تاهـل و میـزان تحصیـالت را بـه عنـوان عامل هـای 

مرتبـط بـا فرسـودگی شـغلی كاركنـان در نظـر گرفتنـد. 
متغیر هـای  همـكاران)1395(،  و  آسـایش  ی  مطالعـه  در 
و  تحصیلـی،  سـال  و  هـا  نمـره  میانگیـن  ماننـد:  تحصیلـی 
متغیـر جمعیـت شـناختی وضعیـت اشـتغال )اشـتغال مرتبط 
بـا رشـته، غیـر مرتبـط بـا رشـته و غیرشـاغل(، در نظـر گرفتـه 
شـدند تـا همبسـتگی این متغیـر ها بـا فرسـودگی تحصیلی در 

دانشـجویان مشـخص شـود.
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نگاره1- عامل های تاثیر گذار بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان كشاورزی و منابع طبیعی                                                                              

روش شناسی
هدف  لحاظ  از  و  شد  بررسی  كمی  دیدمان  با  مطالعه  این 
 1250 آماری  جامعه ی  است.  كاربردی  تحقیقات  جزء 
دانشجوی رشته ی كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی در 
سال تحصیلی 96-1395 بود كه با استفاده از جدول گرجسی 
با  و  تعیین شدند  نمونه  عنوان  به  آنان  از  تن  مورگان، 300  و 
متناسب)بر  انتساب  با  طبقه ای  تصادفی  نمونه گیری  روش 

پایه ی گرایش، مقطع و نوبت تحصیلی( گزینش شدند.
ایـن  در  شـركت  بـرای  منتخـب  دانشـجویان  همـه ی  از 
ارزیابـی رضایـت كتبـی گرفتـه شـد و به ایشـان اطمینـان داده 
شـد كـه داده هـا بـدون نـام و تنهـا بـرای اسـتفاده در پژوهـش 

می شـوند. گـرد آوری 

 پرسشـنامه ی جمعیـت شـناختی شـامل متغیرهای سـن، 
جنـس، وضعیـت تأهـل، وضعیـت سـكونت، محـل سـكونت، 
اطالعـات  و  بـودن  بومـی  غیـر  یـا  بومـی  اشـتغال،  وضعیـت 
تحصیلـی شـامل گرایـش تحصیلـی، مقطـع تحصیلـی، نوبـت 

تحصیلـی، نیمسـال تحصیلـی و معـدل بـود.
 برای بررسـی فرسـودگی تحصیلـی از پرسشـنامه ی  تعدیل 
شـده ی فرسـودگی مسـلش اسـتفاده شـد كه برای اسـتفاده  در 
 )2002( همكارانـش  و  شـوفلی  توسـط  دانشـجویان  نمونـه ی 
پرسشـنامه  ایـن  از  اسـتفاده  دلیـل  اسـت.  شـده  اصـالح 
پرداختـن آن به هر سـه مولفه ی فرسودگی)شـامل: خسـتگی 
عاطفـی، شـك و تردیـد و خودكارآمدی تحصیلی( بوده اسـت، 
همچنیـن این نسـخه اصالح شـده بـرای اسـتفاده در خصوص 

عامل های تاثیرگذار بر  ...
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سـنجش فرسـودگی تحصیلـی دانشـجویان مـی باشـد.
پرسشـنامه در كل 15 عبـارت دارد و شـامل سـه مولفـه ی 
فرعـی اسـت. خسـتگی عاطفـی )پنـج عبـارت(، شـك و تردید 
شـامل  را  عبـارت(  )شـش  خودكارآمـدی  و  عبـارت(  )چهـار 
می شـود. همـه ی عبارت هـا بـه صـورت لیكـرت هفـت درجـه 
ای از هرگـز )0( تـا همیشـه )6( نمـره گـذاری مـی شـوند. البته 
بـا توجـه بـه مثبـت بـودن عبارت هـا در مولفـه ی نا كارآمـدی، 
نمره دهـی بـه صـورت معكـوس صـورت گرفتـه و نشـان دهنده 

ناكارآمـدی تحصیلـی می باشـد. احسـاس 
 بـرای انـدازه گیـری پایایـی، پرسشـنامه توسـط 12 نفـر از 
دانشـجویان دانشـكده كشـاورزی دانشـگاه رازی تكمیل شـد، 
اگرچـه آن هـا جـزء جامعـه ی آمـاری پژوهـش بودنـد امـا جزو 
روش  از  اسـتفاده  بـا  نبودنـد.  شـده  انتخـاب  هـای  نمونـه 
فرسـودگی  پرسشـنامه  گویـه   15 پایایـی  ترتیبـی،  آلفـای 
تحصیلـی مسـلش، برای خـرده  مقیاس ناكارآمدی86/.، شـك 

بـه دسـت آمـد.  و تردیـد 89/. و خسـتگی عاطفـی 82/. 
روایـی محتوایـی و شـكلی پرسشـنامه پـس از نظرسـنجی 
از متخصصـان ترویـج و آموزش كشـاورزی و توسـعه روسـتایی 
بـرای  شـد.  تأمیـن  الزم  اصالحـات  انجـام  و  رازی  دانشـگاه 
تحلیـل داده هـا از میانگیـن و انحـراف معیـار اسـتفاده شـد. 
بـرای شناسـایی عامل هـای تاثیرگـذار بـر فرسـودگی تحصیلی 
 SPSS رگرسـیون غیرخطـی ترتیبـی بـا اسـتفاده از نـرم افـزار

win.16   انجـام شـد. 

 p > 0/05 سطح معناداری برای همه ی آزمون های آماری

در نظرگرفته شد.

یافته ها
جـدول 1، نشـان مـی دهـد كـه میانگیـن و انحـراف معیـار 
سـن شـركت كننـدگان در پژوهـش4/35±23/07 بـود و 78/3 
درصـد از آنـان را دختران تشـكیل مـی دادنـد، 73/3 درصد از 
دانشـجویان مجـرد بـوده و بیشـتر دانشـجویان)73/4 درصد(، 
در مقطع كارشناسـی مشـغول به تحصیل بودنـد. 19/3 درصد 
شـاغل بودنـد كـه از ایـن میـان 16 درصـد شـغل غیرمرتبـط بـا 
مشـاغل  بـه  هـم  درصـد   3/3 و  داشـتند  كشـاورزی  ی  رشـته 
خوابـگاه  در  درصـد  بودنـد.52/3  مشـغول  رشـته  بـه  مربـوط 
سـكونت داشـتند و مابقـی در خانـه پـدری یـا خانـه شـخصی 
سـاكن بودنـد. 56/3 درصـد از دانشـجویان روسـتایی بـوده و 

مابقـی در شـهر سـاكن بودنـد. 
 ±1/83 دانشـجویان  معـدل  معیـار  انحـراف  و  میانگیـن 
16/46بـود. میانگیـن و انحـراف معیـار نمره هـای دانشـجویان 
شـركت كننـده در این ارزیابـی در مقیاس خسـتگی تحصیلی، 
 1/24 تحصیلـی،  بی عالقگـی  مقیـاس  در  1/18±3/07؛ 
±3/10؛ در مقیـاس ناكارآمـدی تحصیلـی،1/24 ±4/35 بـود 
و میانگیـن و انحـراف معیـار نمـره كل فرسـودگی تحصیلـی، 
2/54± 10/52 بـود. با اسـتفاده از چارک 25 و 75، فرسـودگی 
پاییـن،  تحصیلـی  فرسـودگی  طبقـه ی  سـه  بـه  تحصیلـی 
متوسـط و باال تقسـیم  بنـدی شـد. همچنیـن 32/55 درصد از 
دانشـجویان فرسـودگی بـاال را تجربه كـرده بودند )جـدول 1(.

جدول1- آمار توصیفی ویژگی های فردی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان كشاورزی دانشگاه رازی

گروه بندی
 

دختر
پسر

مجرد
متاهل

اشتغال مرتبط با رشته
اشتغال غیر مرتبط با رشته

غیر شاغل
خوابگاه

خانه شخصی
خانه پدری

روستا
شهر

كارشناسی

 شمار
 

235
65

220
80
10
48

242
157
67
76

169
131
220

درصد
 

78/3
21/7
73/3
26/7
3/3

16/0
80/7
52/3
22/3
25/3
56/3
43/7
73/3

میانگین
 
-

-

-
-

-

-

انحراف معیار
 
-

-

-
-

-

-

متغیرهای جمعیت شناختی و تحصیلی

جنس

وضعیت تاهل

وضعیت اشتغال
وضعیت سكونت

محل سكونت

مقطع تحصیلی
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جدول2- تاثیر جنس، نوبت، بومی و غیربومی، محل سكونت، مقطع، گرایش، اشتغال و وضعیتتاهل بر فرسودگی تحصیلی 
دانشجویان كشاورزی دانشگاه رازی

U من ویت نی
 

1/34
2/23
0/39 
0/46 
0/45 
0/39
0/43
0/45

sig 
 

0/05
0/05
0/12
0/27
0/19
0/12
0/27
0/19

متغیر

جنس
نوبت تحصیلی

بومی و غیربومی
وضعیت تاهل
محل سكونت

مقطع تحصیلی
گرایش تحصیلی

اشتغال

ادامه جدول 1

گروه بندی
 

كارشناسی ارشد
دكتری

ترویج و آموزش كشاورزی
زراعت و اصالح نباتات

گیاهپزشكی
علوم خاک

علوم دام
علوم آب

مكانیک ماشین های كشاورزی
مرتع و آبخیزداری

جنگلداری
اول
دوم

سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم

هشتم
روزانه
شبانه

باال
متوسط

پایین
باال

متوسط
پایین

باال
متوسط

پایین
باال

متوسط
پایین

 شمار
 

59
21
39
46
32
32
39
44
26
22
20
13
89
23

112
14
21
7

21
150
150
84

155
                        61

79
160
61
75

158
67
83

152
65

درصد
 

19/7
7/0
13

15/3
10/7
10/7
13/0
14/7
8/7
7/3
6/7
4/0

30/0
7/7

37/3
4/7
7/0
2/3
7/0
50
50
28

51/67
20/33
26/33
53/34
20/33

25
67.52
22.33
27.67
50.67
21.66

میانگین
 

-

-

-

3/07

3/10

4/35

10/52

انحراف معیار
 

-

-

-

1/18

1/24

1/24

2/54

متغیرهای جمعیت شناختی و تحصیلی

گرایش تحصیلی

نیمسال تحصیلی

نوبت تحصیلی

خستگی تحصیلی   

بی عالقگی

ناكارآمدی درسی

نمره كل فرسودگی تحصیلی

عامل های تاثیرگذار بر  ...
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جدول3- خالصه رگرسیون ترتیبی نقش متغیرهای مستقل بر فرسودگی تحصیلی 

 P

0/01
0/01
0/07
0/03

 برآورد

1/62
1/32
1/03

0/303

متغیر

جنس
رشته تحصیلی
نوبت تحصیلی

معدل

 *سطح معناداری برای كلیه متغیرها p >0/05 در نظر گرفته شد 

Wald

11/45
15/42
9/20

12/23

Exp(B)

3/23
1/52
1/05
1/16

خستگی هیجانی

 P

0/06
0/02
0/01
0/02

 برآورد

0/221
0/326
0/315
0/555

Wald

3/2
14/22
3/32
4/61

Exp(B)

1/12
1/45
2/34
1/26

بی عالقگی تحصیلی

 P

0/07
0/05
0/06
0/01

 برآورد

0/78
0/206
0/36

0/412

Wald

0/83
1/12
0/66
2/32

Exp(B)

0/59
1/35
0/35
2/45

ناکارآمدی تحصیلی

بـر پایـه ی جـدول 2، مقایسـه ی میانگین هـای فرسـودگی 
تحصیلـی بـر پایـه ی آزمـون مـن وایتنـی متغیرهـای جنـس، 
نوبـت تحصیلـی، بومـی و غیـر بومـی بـودن، وضعیـت تاهـل 
و محـل سـكونت، نشـان دهنـده ی تاثیـر ایـن متغیـر هـا بـر 

نبود)جـدول2(. تحصیلـی  فرسـودگی 

بحث و نتیجه گیری
تاهـل،  وضعیـت  تحصیلـی،  نیمسـال  ارتبـاط  بررسـی  در 
وضعیـت اشـتغال، مقطع تحصیلـی، وضعیت سـكونت و محل 
سـكونت بـا خـرده مقیاس هـای فرسـودگی تحصیلـی، در ایـن 
ارزیابـی مشـخص شـد بیـن ایـن متغیـر هـا بـا خـرده مقیـاس 
خسـتگی عاطفـی، احسـاس ناكارآمدی درسـی و بـی عالقگی 
تحصیلـی ارتبـاط معنـاداری وجـود نداشـت، امـا بیـن جنس، 
رشـته تحصیلـی، نوبـت تحصیلـی و معـدل بـا خـرده مقیـاس 

هـای فرسـودگی تحصیلـی ارتبـاط معنـاداری وجـود دارد.
كاهـش  معـدل  شـناختی،  جمعیـت  متغیرهـای  میـان  از 
داشـت.  دنبـال  بـه  ابعـاد  همـه ی  در  را  تحصیلـی  فرسـودگی 
یافته هـای ایـن ارزیابی مشـخص كـرد بین معدل و فرسـودگی 
تحصیلـی ارتبـاط آمـاری منفـی و معنـا داری وجـود دارد كـه 
معـدل  بـا  دانشـجویان  كـه  اسـت  ایـن مطلـب  نشـان دهنـده 
بـاال در سـطح پاییـن تـری از لحـاظ فرسـودگی تحصیلـی قـرار 
نتایـج بررسـی هـای ماسـالچ  بـا  ارزیابـی  ایـن  نتایـج  دارنـد. 
فرسـوده  دانشـجوی  می باشـد.  همسـو   )1981( جكسـون،  و 
دچـار احسـاس درماندگـی، تحریـك پذیـری، ناامیدی شـده و 
نسـبت بـه درس بـی عالقـه و بـی انگیـزه مـی شـود و كمتـر در 

بنابرایـن عملكـرد  و  فعالیـت هـای كالسـی مشـاركت داشـته 
تحصیلـی ضعیف تـری خواهـد داشـت. ارتباط بین فرسـودگی 
تحصیلـی بـا عملكـرد تحصیلـی مـی تواند یـك رابطه دو سـویه 
در  توانـد  مـی  معـدل  افزایـش  كـه  همان گونـه  یعنـی  باشـد، 
كاهـش فرسـودگی مؤثر باشـد فرسـودگی نیـز می توانـد زمینه 

سـاز كاهـش عملكـرد و افـت معـدل در دانشـجویان شـود.  
نتیجـه رسـیدند،  ایـن  بـه  Lee و همـكاران، )2010( هـم 
نفـس  بـه  اعتمـاد  داشـتند،  بـاال  معـدل  كـه  دانش آموزانـی 
باالتری دارند و در برابر نارسـایی ها مقاومت بیشـتری داشـته 

و كمتـر دچـار فرسـودگی تحصیلـی مـی شـوند. 
همچنیـن نیكودیجویـک )2012(، در بررسـی خـود به این 
پایینـی  معـدل  كـه  دانشـجویان  از   %54 یافـت  دسـت  نتیجـه 
داشـتند در خطر فرسـودگی تحصیلی بـوده و 26/6% از آنان در 

خطـر فرسـودگی بـاال قرار داشـتند.
در  كه  است  عامل هایی  از  دیگر  یكی  نیز  تحصیلی  رشته 

فرسودگی تحصیلی مؤثر است. در این ارزیابی مشخص شد، 
فرسـودگی  برابـری   3/18 افزایـش   ، رشـته  نـوع  متغیـر 
تحصیلـی در بعـد احسـاس نا كارآمـدی، بی عالقگـی تحصیلی 

و ناكارآمـدی درسـی را بـه دنبـال داشـت.
 تحصیـل در رشـته هـای علـوم دام و جنگلـداری از جملـه 
خطر پذیـری هـای فرسـودگی تحصیلـی بودنـد. ممكـن اسـت 
از  ناشـی  تحصیلـی  فرسـودگی  بـا  تحصیلـی  رشـته  ارتبـاط 
بـه  مربـوط  هـای  تنـش  بـاركاری،  تحصیلـی،  رشـته  ماهیـت 
مسـؤلیت ها و مسـایل مرتبط با رشـته و شـمار و سـختی واحد 

هـای درسـی ارایـه شـده در طـول تحصیـل باشـد. 

بحث و نتیجه گیری
در بررسـی ارتبـاط نیـم  سـال تحصیلـی، وضعیـت تاهـل، 

و  سـكونت  وضعیـت  تحصیلـی،  مقطـع  اشـتغال،  وضعیـت 
محـل سـكونت با خـرده مقیاس هـای فرسـودگی تحصیلی، در 
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ایـن تحقیـق مشـخص شـد بیـن ایـن متغیـر ها بـا مولفـه های 
فرسـودگی تحصیلی)خسـتگی عاطفـی، احسـاس ناكارآمـدی 
وجـود  معنـاداری  ارتبـاط  تحصیلـی(  عالقگـی  بـی  و  درسـی 
نداشـت، امـا بیـن جنـس، رشـته تحصیلـی، نوبـت تحصیلـی 
و معـدل بـا خـرده مقیـاس هـای فرسـودگی تحصیلـی ارتبـاط 

دارد. وجـود  معنـاداری 
كاهـش  معـدل  شـناختی،  جمعیـت  متغیرهـای  میـان  از 
داشـت.  دنبـال  بـه  ابعـاد  همـه ی  در  را  تحصیلـی  فرسـودگی 
یافته هـای ایـن ارزیابی مشـخص كـرد بین معدل و فرسـودگی 
تحصیلـی ارتبـاط آمـاری منفـی و معنـا داری وجـود دارد كـه 
معـدل  بـا  دانشـجویان  كـه  اسـت  ایـن مطلـب  نشـان دهنـده 
بـاال در سـطح پاییـن تـری از لحـاظ فرسـودگی تحصیلـی قـرار 
دارنـد.  ایـن یافتـه هـا بـا یافتـه هـای بررسـی هـای مسـلش و 
جكسـون )1981(، هـم سـو می باشـند. دانشـجوی فرسـوده 
دچـار احسـاس درماندگـی، تحریـك پذیـری و ناامیـدی كـرده 
و نسـبت بـه درس بـی عالقـه و بـی انگیـزه مـی شـود و كمتر در 
فعالیـت  هـای كالسـی مشـاركت داشـته و عملكـرد تحصیلـی 

داشـت.  خواهـد  ضعیف تـری 
رونـد تغییـرات دو متغیر، فرسـودگی تحصیلی بـا عمل كرد 
تحصیلـی، هم سـو اسـت. یعنـی همان گونه كـه افزایش معدل 

مـی تواند در كاهش فرسـودگی مؤثر باشـد فرسـودگی نیز 

در  معـدل  افـت  و  عملكـرد  كاهـش  سـاز  زمینـه  می توانـد 
شـود.   دانشـجویان 

لـی و همـكاران)2010(، هـم بـه ایـن نتیجـه رسـیدند كـه 
نفـس  بـه  اعتمـاد  داشـتند،  بـاال  معـدل  كـه  دانش آموزانـی 
باالتری دارند و در برابر نارسـایی ها مقاومت بیشـتری داشـته 

و كـم تـر دچـار فرسـودگی تحصیلـی مـی شـوند. 
نتیجـه  ایـن  بـه  بررسـی خـود  نیكودیجویـک )2012(، در 
دسـت یافـت كـه 54 درصـد از دانشـجویانی كـه معـدل پایینی 
داشـتند در خطـر فرسـودگی تحصیلـی بـوده و 26/6 درصـد از 
آنـان در خطـر فرسـودگی بـاال قـرار داشـتند.گرایش تحصیلی 
نیـز یكـی دیگر از عامل هایی اسـت كـه در فرسـودگی تحصیلی 

اسـت.  مؤثر 
از  جنگلـداری  و  دام  علـوم  هـای  گرایـش  در  تحصیـل   
جملـه خطر پذیـری هـای فرسـودگی تحصیلـی بودنـد. ممكن 

اسـت ارتبـاط رشـته تحصیلـی بـا فرسـودگی تحصیلـی ناشـی 
از ماهیـت رشـته تحصیلـی، بـاركاری، تنـش هـای مربـوط بـه 
مسـؤلیت ها و مسـایل مرتبط با رشـته و شـمار و سـختی واحد 

هـای درسـی ارایـه شـده در طـول تحصیـل باشـد. 
رایـن و همـكاران)2012(، در بررسـی خـود بـه ایـن نتیجه 
گرایـش  بـه  عالقـه  هـا،  كالسـی  هـم  ی  رابطـه  كـه  رسـیدند 
تحصیلـی و آینده ی شـغلی و جـو كالس در عملكـرد تحصیلی 

دانشـجویان مؤثـر اسـت.  
جنـس نیـز یكی دیگر از عامل هایی اسـت كه در فرسـودگی 
تحصیلـی مؤثـر اسـت. در ایـن ارزیابـی مشـخص شـد متغیـر 
بعـد  در  تحصیلـی  فرسـودگی  برابـری  افزایـش2/4  جنـس، 
خسـتگی تحصیلـی را به دنبال داشـت. در تحقیـق دیگری نیز 
كـه در سـال 81 توسـط گلـدر و گدیـس در ارتبـاط با افسـردگی 
دانشـجویان  در  افسـردگی  میـزان  شـد،  انجـام  دانشـجویان 
درصـد   57/5 روزانـه  دانشـجویان  در  و  درصـد   78/8 شـبانه 
بـود و میـزان افسـردگی در دانشـجویان مـرد 60/9 درصد و در 

دانشـجویان زن 64/4 درصـد بدسـت آمـد. 
دانشـجویان  از  توجهـی  شـایان  درصـد  یافته هـا،  بنابـر 
دچـار فرسـودگی تحصیلـی در حـد متوسـط هسـتند و گرایش 
تحصیلـی، جنـس و نوبـت تحصیلـی دانشـجویان در احتمـال 

باالتـر رفتـن فرسـودگی تحصیلـی نقـش دارنـد. 
بـرای  بیشـتر  توجـه  و  امكانـات  دادن  قـرار  پیشـنهاد: 
برنامه ریـزی  از  جزیـی  توانـد  مـی  شـبانه  نوبـت  دانشـجویان 
بـرای كاهش فرسـودگی تحصیلی بوده و سـبب ارتقـاء عملكرد 
دانشـگاه  طبیعـی  منابـع  و  كشـاورزی  دانشـجویان  تحصیلـی 

شـود. رازی 
عامل هـای  بررسـی  بـا  ارتبـاط  در  پژوهش هایـی  انجـام 
تاثیرگـذار بـر فرسـودگی تحصیلـی در دانشـگاه هـای كشـور، 
در  تـالش  و  عامل هـای  ایـن  شناسـایی  جهـت  در  می توانـد 
تحصیلـی،  عملكـرد  سـطح  ارتقـا  و  بازدارنده هـا  رفـع  صـدد 

شـود. واقـع  سـودمند 
 از سـوی دیگـر در نظـر گرفتـن ایـن مسـئله كـه هزینـه ی 
و  بـوده اسـت  بـرای دانشـجویان، مشـكل سـاز  نوبـت شـبانه 
منجـر بـه بـاال رفتـن نمـره ی فرسـودگی تحصیلـی در پردیـس 
كشـاورزی و منابـع طبیعـی شـده، امـری ضـروری مـی باشـد. 
رشـته  در  تحصیـل  كـه  مسـئله  ایـن  بـه  توجـه  بـا  همچنیـن، 
هـای علـوم دام و جنگلـداری از خطرپذیـری هـای فرسـودگی 

عامل های تاثیرگذار بر  ...
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گلدر، م؛ گدیس،ر. روان پزشكی آكسفورد. مترجمین: صادقی، مجید؛ سبحانیان، خسرو. چاپ اول. تهران: انتشارات 

ارجمند.111،1381.
علوم  دانشگاه  دانشجویان  تحصیلی  فرسودگی  با  آموزشی  عدالت  رابطه  بررسی  حیدری،الف.  حیدری،م؛  مرزوقی،ر؛ 
بهزیستی و توانبخشی. گام های توسعه در آموزش پزشكی, مجله مركز بررسی های و توسعه ی آموزش پزشكی.دوره ی دهم، 

شماره ی سوم، 328،1392-334. 
موسوی،ف؛ شكری،ف.)1394(. مطالعه پیشرفت تحصیلِی دانشجویان بر اساس پیش بینی كننده های فرسودگی تحصیلی 

و تنیدگی زندگی دانشجویی. رویش روان شناسی، سال 4، شمار10، بهار1394.
نعامی، ع.)1388(، رابطه بین كیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان كارشناسی ارشد دانشگاه شهید 

چمران اهواز، مجله بررسی های روانشناختی، دوره5، شماره 3، پاییز 88.
یادگیری  راهبردهای  و  تأثیر سنوات تحصیلی، روان رنجوری   واحدی، ش، واحدی، ت، شفیعی سورک، س.)1393(، 
خودنظم دهی بر فرسودگی تحصیلی: آزمون یك مدل مفهومی، دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردی سال پانزدهم، شمارة 3، 

دانشـگاه  طبیعـی  منابـع  و  كشـاورزی  پردیـس  در  تحصیلـی 
رازی هسـتند، لـذا پذیـرش در رشـته هـای كشـاورزی و منابع 
طبیعـی بایـد بـا توجـه بـه عامل هایی چـون، عالقه و اسـتعداد 
صـورت  در  چراكـه  پذیـرد،  صـورت  رشـته  هـر  در  داوطلـب 
پذیرفته شـدن دانشـجو در نوبت شـبانه، احتمـال باالتر رفتن 

میـزان فرسـودگی تحصیلـی آنـان وجـود خواهـد داشـت.
سپاسـگذاری: از كوشش همه ی دانشـجویان شركت كننده 
یـاری  پژوهـش  ایـن  انجـام  در  را  مـا  كـه  ارزیابـی،  ایـن  در 

رسـاندند، قدردانـی مـی شـود.
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Abstract
Educational (Academic) burnout is the mental inadequacy and boredom feeling that students show 

against chronic stress due to lack of necessary resources for doing their assigned duties and tasks. The 
Statistical Population consisted of 1250 student who study in agriculture and natural resources Disci-
pline at Razi University in 2016-2017 year academic that 300 person were selected by use of Krejcie 
and Morgan table , using random stratified sampling method. Maslach Demographic -Educational infor-
mation and Educational boredom inventory was used for data collection. Validity and reliability of this 
scale with Cronbach's alpha was confirmed for inefficiency, incertitude (doubts) and emotional boredom 
subscales as 0.72, 0.76 0.71 respectively. For identifying factors influencing on educational burnout, 
the ordinal regression was performed with use of SPSS v. 16software. According chance ratio statistics, 
possibility for impact of students gender on educational burnout was 3.23, possibility for impact of aca-
demic field variables, average grade and time of courses in educational indifference dimension was 1.45, 
1.26 and 2.34 respectively, possibility for impact of educational field variables and average in emotional 
boredom dimension was 1.52 and 1.16, and in educational inefficiency dimension was 1.35 and 2.45 
times more than when we don’t consider these variables. Average had protective role against educational 
boredom and studying at none diurnal courses was among risks factors for educational burnout. Ordinal 
regression analysis show that four variable namely average, field, academic session and gender affected 
on measuring possibility for estimate of academic burnout in students.    

Index Terms: Educational Burnout, Inefficiency, Incompetency, Emotional Boredom, Intellectual 
Boredom.
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