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چکیده :پژوهش حاضر باهدف پیشبینی متغیرهای فرسودگی تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی دانشجویان
فنی مهندسی بر اساس متغیرهای تفکر انتقادی و روحیه کارآفرینی انجام یافته است .روش پژوهش
توصیفی و از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی فنی و مهندسی
دانشگاه تبریز بودند که به روش نمونهگیری خوشهای تکمرحلهای و با استفاده از جدول مورگان تعداد
 318نفر ( 121دختر و  197پسر) بهعنوان نمونه انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از ابزارهای پرسشنامه
تفکر انتقادی ریکتس ،روحیه کارآفرینی بهرامزاده و همکاران ،فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران و
اهمالکاری تحصیلی سواری استفاده شد .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون  Tتکنمونهای ،آزمون
تحلیل واریانس یکراهه ( ،)ANOVAضرایب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافتهها نشان داد میزان متغیرهای تفکر انتقادی و روحیه کارآفرینی باالتر از حد متوسط بوده و میزان
متغیرهای فرسودگی و اهمالکاری تحصیلی پایینتر از حد متوسط میباشد .همچنین متغیر تفکر انتقادی
با ضریب بتای ( )B=-0/20متغیر اهمالکاری تحصیلی را  0/14و با ضریب بتای ( )B=-0/30متغیر فرسودگی
تحصیلی را  0/22بهطور منفی پیشبینی میکند اما پیشبینی روحیه کارآفرینی معنادار نیست .بهطورکلی
نتایج نشان داد متغیر تفکر انتقادی نقش معناداری در پیشبینی فرسودگی و اهمالکاری تحصیلی
دانشجویان فنی و مهندسی دارد.
واژ گان کلیدی :تفکر انتقادی ،روحیه کارآفرینی ،فرسودگی تحصیلی ،اهمالکاری تحصیلی ،فنی و مهندسی
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1.مقدمه
عملکـرد تحصیلـی فرا گیـران همـواره مـورد توجـه متخصصـان و متصدیـان تعلیموتربیـت بوده و همگی سـعی
بـر بهبـود رونـد یادگیـری و فراهـم نمـودن بهتریـن شـرایط آموزشـی دارند .از جمله مسـائلی که توجه بسـیاری
از محققـان را در جوامـع امـروزی بـه خـود جلـب کـرده ،مسـئله فرسـودگی و اهمـالکاری تحصیلـی اسـت کـه
یکـی از عرصههـای مهـم پژوهشـی محسـوب میشـود .فرسـودگی تحصیلـی 1بـاال بـا پیشـرفت تحصیلـی پایین
همـراه بـوده ( )Herrmann et al, 2019و اهمـالکاری تحصیلـی 2نیـز از جملـه مـواردی اسـت کـه تأثیـر منفـی
در موفقیـت تحصیلـی دانشـجویان داشـته و منجـر بـه کاهـش عملکـرد تحصیلـی و مانـع از ادامـه تحصیلات
دانشـگاهی میگـردد ( .)Yaziki, 2015در واقـع عوامـل متعـددی بـا فرسـودگی تحصیلـی و اهمـالکاری
تحصیلـی دانشـجویان مرتبـط اسـت کـه از جملـه آن میتـوان بـه تفکـر انتقـادی و روحیـه کارآفرینـی اشـاره
کـرد .مفهـوم تفکـر انتقـادی در طـول تاریـخ تکاملیافتـه و باعـث ایجـاد دیدگاههـا و نظـرات مختلفـی گردیـده
اسـت .در اروپـا از سـال  2011آمـوزش تفکـر انتقـادی هـدف اصلـی آموزشهـا در مقطـع کارشناسـی قـرار گرفتـه
اسـت ( .)Bezanilla et al, 2019توسـعه تواناییهـای تفکـر انتقـادی جنبـه اساسـی آمـوزش اسـت کـه منجـر
بـه عملکـرد تحصیلـی بهتـر میشـود .از ایـنرو ،در طـی سـالها توجـه مربیـان را بـه خـود جلـب کـرده اسـت
( .)D’Alessio et al, 2019تفکـر انتقـادی جهتگیـری نظـری مهمـی اسـت کـه بـه انگیـزش دانشـجویان
در آمـوزش و فرایندهـای یادگیـری کمـک میکنـد و باعـث پـرورش یادگیـری معنـادار و توسـعه مهارتهـای
خـاص بـرای تبحـر در حرفـه میشـود ( .)Phan, 2010ازطرفـی امـروزه بـا تغییروتحـوالت روزافـزون ،رشـد
و توسـعه جامعـه بیشـتر از گذشـته بـه نیروهـای انسـانی خلاق ،مبتکـر و فعـال و بـه عبارتـی کارآفریـن نیـاز
اسـت .کارآفرینـی بهعنـوان شناسـایی و بهرهبـرداری از فرصتهـای کسـبوکار دررابطهبـا شـغل فـرد تعریـف
شـده ( )Frese & Gielnik, 2014و فعالیـت کارآفرینـی باعـث رشـد اقتصـادی کشـور میشـود (Almodova-
 .)Gonzalez et al, 2020ازطرفـی یـک پدیـده چندوجهـی اسـت و کارآفریـن را میتـوان بهعنـوان فـردی تلقـی
کـرد کـه کسـبوکاری را راهانـدازی کـرده و رشـد آن را مدیریـت میکنـد ( .)Xingjian et al, 2019برخـورداری
از روحیـه کارآفرینـی سـبب شـکلگیری کسـبوکارهای خالقانـه میشـود .از ایـنرو توسـعه هـدف کارآفرینـی
دانشـجویان به یک پیوند اساسـی در توسـعه اجتماعی و نوآوری تبدیل شـده و با ایجاد فرصتهای شـغلی
بـه توسـعه اقتصـادی یـک کشـور کمـک میکنـد .بـه عبارتـی ابـزاری عالـی بـرای ارتقای رشـد اقتصادی اسـت و
دانشـجویان سـرمایه اقتصـادی هسـتند کـه در کارآفرینـی نقـش دارنـد .ضـرورت بررسـی وضعیـت متغیرهـای
تفکـر انتقـادی ،روحیـه کارآفرینـی ،فرسـودگی و اهمـالکاری تحصیلـی بیـن دانشـجویان فنـی و مهندسـی
و نقـش پیشبینـی متغیرهـای مهمـی چـون تفکـر انتقـادی و روحیـه کارآفرینـی موضوعـی اسـت کـه توجـه
و پژوهـش بیشـتری را میطلبـد .بنابرایـن سـؤاالتی کـه در اینجـا مطـرح میشـود ایـن اسـت کـه وضعیـت
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متغیرهـای ذکرشـده بیـن دانشـجویان فنـی مهندسـی چگونـه بـوده و آیـا بیـن متغیرهـای تفکـر انتقـادی و
روحیـه کارآفرینـی بـا فرسـودگی و اهمـالکاری تحصیلی رابطـه وجود دارد؟ آیا میتوان براسـاس این متغیرها،
فرسـودگی و اهمـالکاری تحصیلـی دانشـجویان فنـی مهندسـی را پیشبینـی کـرد؟
2.مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مفهوم فرسـودگی برای نخسـتینبار در سـال  1974مطرح شـد .فرسـودگی در زمینه کار ،بهعنوان فرسـودگی
هیجانـی ،بدبینـی و کاهـش اثربخشـی حرفـهای تعریـف شـده اسـت .امـا نـوع دیگـری از فرسـودگی در زمینـه
مدرسـه و دانشـگاه ،فرسـودگی تحصیلـی نامیـده میشـود و از خسـتگی مربـوط بـه مطالعـه ،بدبینـی و کمبـود
مطالعـه ناشـی میشـود ( .)Asikainen et al, 2020در گذشـته توجـه بیشـتر بـر فرسـودگی شـغلی بـود امـا اخیرا
فرسـودگی تحصیلـی توجـه بسـیاری از پژوهشـگران را بـه خـود جلب کـرده اسـت ( .)Herrmann et al, 2019به
عقیـده نیومـن ( )Neuman, 1990مطالعـه فرسـودگی تحصیلـی در دانشـجویان موضـوع بسـیار مهمـی اسـت،
زیـرا کلیـد فهـم عملکـرد تحصیلـی ضعیـف دانشـجویان ،رابطـه آنـان بـا دانشـگاه خـود و شـوق و اشـتیاق آنهـا
نسبت به ادامه تحصیل است و یکی از عرصههای پژوهشی در دانشگاه میباشد (.)Marzooqi et al, 2013
فرسـودگی تحصیلـی شـامل سـه حیطـه :خسـتگی تحصیلـی ،بیعالقگـی تحصیلـی و نا کارآمـدی تحصیلـی
اسـت ( )Chang et al, 2016کـه در موقعیتهـای آموزشـی بـا ویژگیهایـی ماننـد خسـتگی ناشـی از الزامـات
مربوط به مطالعه ،رشـد حس و نگرش بدبینانه و بدون حساسـیت نسـبت به مطالعه درسـی و نیز احسـاس
بیکفایتـی و پیشـرفت تحصیلـی ضعیـف در امـور درسـی و تحصیلـی مشـخص میشـود (.)Polas et al, 2019
همچنیـن سـبب ایجـاد احسـاس درماندگـی ،ناامیـدی ،تمایـل بـه دگرسـانبینی خـود (زوال شـخصیتی)
و احسـاس کـم کاری شـخصی ناشـی از فشـار یادگیـری میشـود .در کشـورهای مختلـف ،مطالعـات نشـان
دادهانـد کـه درصـد قابلتوجهـی (بهعنـوان مثـال 10 ،تـا  15درصـد در فنالنـد) از فرسـودگی مدرسـه رنـج بـرده و
درصـد قابلتوجهـی ،عالئـم خسـتگی هیجانـی ،کاهـش عالقـه (بدبینـی) و بیکفایتـی را دارنـد (Herrmann et
یبـرد (Chang et
 .)al, 2019همچنیـن اخلاق منفـی و حجـم کار زیـاد ،میـزان فرسـودگی دانشـجویان را بـاال م 
 .)al., 2016فرسـودگی تحصیلـی ممکـن اسـت باعـث بوجود آمـدن اضطراب ،افسـردگی ،ناامیدی ،خصومت
یـا تـرس شـود .همچنیـن میتوانـد منجـر بـه تعهـد کمتـر ،غیبـت بیشـتر ،کاهـش بهـرهوری و پایینآمـدن
ن رو اهمـالکاری یـا تعلـل در انجـام
روحیـه و تعلـل یـا اهمـالکاری در انجـام کار شـود ( .)Rahmati, 2015ا زایـ 
کار ،کـه یکـی دیگـر از پدیدههـای شـایع اخیـر در میـان دانشـجویان میباشـد ()Gustavson & Miyake, 2017
در ایـن پژوهـش بـه بررسـی و پیشبینـی پرداخته شـده اسـت .اهمـالکاری بهعنـوان "تعلل داوطلبانـه" و "به
تعویقانداختن کارها" تعریف شـده اسـت که رفتارهای ناشـی از آن را میتوان بهعنوان تأخیر در وظایفی که
بـه دالیـل مختلـف بـه بعـد موکـول میشـوند دانسـت ( .)Soeffler et al., 2019ازطرفـی اهمـالکاری ،رفتـاری
پویـا بـوده کـه باتوجهبـه تعامـل ویژگیهـای کار ،پیشـایندهای شـخصی و متغیرهـای زمینـهای ،بـا گذشـت
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زمـان تغییـر کـرده ( )Klingsieck et al, 2013و بـه گونههـای متفاوتـی تجلـی مییابـد کـه از جملـه آن میتـوان
بـه مـوارد رویـا دیـدن ،پرخاشـگری ،نگرانـی ،بحرانسـازی ،پـرکاری ،حواسپرتـی ،بیـزاری از تکلیـف ،ابهـام و
سـردرگمی در امور اشـاره کرد ( .)Shahrokhi, 2012اهمالکاری با انواع رفتارهای نامطلوب تحصیلی از قبیل
تمایـل بـه تعویـق انداختـن و تاخیرفعالیتهـای دانشـگاهی ،اجتنـاب از انجـام یـک تکلیـف خـاص یـا انجـام
آن در آخریـن دقایـق ،محـدود کـردن زمان آمادهسـازی تکلیف و  ...همراه اسـت (.)Park & Sperling, 2012
از جلوههـای اهمـالکاری ،پدیـدار شـدن ویژگـی یـا صفـت اهمـالکاری در محیطهـای آموزشـگاهی اسـت
کـه بـه آن اهمـالکاری تحصیلـی میگوینـد .در واقـع اهمـالکاری تحصیلـی شـایعترین نـوع اهمـالکاری
اسـت کـه در سـطوح مختلـف تحصیلـی مشـاهده گردیـده ( )Brando-Garrido et al., 2020کـه تأثیـر منفـی
بـر موفقیـت تحصیلـی دانشـجویان میگـذارد ( .)Yazici & Bulut, 2015دانشـجویان بـه چنـد دلیـل اساسـی
بـه اهمـالکاری اقـدام میکننـد کـه برخـی از آنهـا شـامل :تـرس از شکسـت ،افسـردگی ،تنبلـی ،تـرس از خطـر
کـردن ،فقـدان مهارتهـای خـود مدیریتـی میباشـد ( .)Grunschel et al, 2013کیـم و سـئو (Kim & Seo,
 )2015اظهـار داشـتند کـه  50تـا  90درصـد دانشـجویان در فعالیتهـای خـود تعلـل میکننـد (& Gustavson
 .)Miyake 2017در مطالعـات الیـس و کانـوس ( )Alis & kanous, 1997نیـز رفتـار اهمالکاری  70تا  95درصد
( )Klassen et al, 2008و در مطالعـه سا کوالسـکا ( )Sokolowska, 2005ایـن میـزان  77/4درصـد اذعـان
ً
شـده کـه بیانگـر ایـن واقعیـت اسـت کـه تقریبـا نیمـی از دانشـجویان اغلـب اوقـات وظایـف دانشـگاهی خـود
را بـه تعویـق میاندازنـد .همچنیـن بیـن  80تـا  95درصـد دانشـجویان رفتارهـای تعللآمیـز اتخـاذ کـرده75 ،
درصدشـان خـود را اهمـالکار دانسـته و  50درصـد ،اغلـب فعالیتهـای تحصیلی خود را بـه تعویق میاندازند
( .)Brando-Garrido, 2020البتـه قابـل ذکـر اسـت کـه ا کثـر ایـن افـراد ،تمایـل دارنـد اهمـالکاری خـود را
کاهـش دهنـد (.)Gustavson & Miyake, 2017
از آن جاییکـه رفتـار اهمالکارانـه و فرسـودگی تحصیلـی در دانشـجویان باعـث میشـود آنهـا نتواننـد در
فراینـد یادگیـری توانمندیهـای خـود را بـه کار بـرده و در نتیجـه دچـار شکسـت شـوند ،تشـخیص متغیرهـای
مرتبـط بـا آنهـا جهـت بهبـود عملکـرد تحصیلـی و کمـک بـه کاهـش آن حائـز اهمیـت میباشـد .از ایـن رو
یکـی از متغیرهـای پیشبیـن در ایـن پژوهـش ،تفکـر انتقـادی اسـت .منشـأ اصلـی تفکـر انتقـادی بهعنـوان
لت�ر و در آث�ار س�قراط نی�ز مش�هود باش�د(  (�Sontos-Men
ی�ک مفه�وم صری�ح ممک�ن اس�ت ب�ه س�الها قب 
 .)eses, 2020تفکـر انتقـادی 1راه درسـت فکـر کـردن ،تفکـر درگیـر در حـل مسـئله و ارزیابـی شـواهد (Byrnes
 )& Dunbar, 2014اسـت .در واقـع تفکـر انتقـادی ،قضـاوت هدفمنـد و خودتنظیـم اسـت کـه در نتیجـه
تفسـیر ،تجزیهوتحلیـل ،ارزشـیابی و اسـتنباط شـکل میگیـرد ( )Rababa, et al, 2020همچنیـن توضیـح
مسـتند و مفهومـی ،روششناسـی ،معیـاری و زمینـهای قضـاوت بـه شـمار میآیـد (.)El Sofi & See, 2019
1- Critical thinking
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تفکـر انتقـادی و اسـتدالل بـه هـم مرتبـط بـوده و هـر دو بـرای آمـوزش و یادگیـری در آمـوزش عالـی ارجحیـت
دارنـد ( .)Andrews, 2015از ایـنرو تفکـر انتقـادی ،بهعنـوان توانایـی و گرایـش فـردی بـرای سـنجش نتایـج
امـور و تصمیمگیـری دربـاره آنهـا بـر اسـاس شـواهد ( )Seif, 2012و شناسـایی اسـتدال لهای غلـط ،پرهیـز از
تناقضهـا و فرضیههـای بیانشـده و نشـده در بحثهـای دیگـران و عدمهیجـان عاطفـی در هنـگام برخـورد
ً
بـا مسـئله و نهایتـا اسـتفاده از مهارتهـای شـناختی ،کـه امـکان دسـتیابی بـه نتایـج دلخـواه و مطلـوب را
میافزاید ،بیان میشـود ( .)Halpern, 2002در آموزش عالی باید اقدامات بیشـتری در خصوص تدریس تفکر
انتقـادی در دانشـگاهها صـورت گیـرد زیـرا رشـد تفکـر انتقـادی بـا عوامـل آموزشـی مرتبـط اسـت (.)Tsui, 2002
استوپینسـکی و همـکاران ( )Stupnisky et al., 2008در پژوهـش خـود اذعـان داشـتند کـه متغیر تفکر انتقادی
ق�ادر اس�ت عملک�رد تحصیل�ی دانش�جویان را پیشبین�ی کن�د .در تحقی�ق امیناییچت�رودی و میرزای�ی( (�Am
 )Inai Chatroudi & Mirzaei, 2017بیـن اهمـالکاری تحصیلـی و گرایـش بـه تفکـر انتقـادی رابطـه معنـاداری
گـزارش شـده و متغیرهـای گرایـش بـه تفکـر انتقـادی و خودکارآمـدی 11درصـد از تغییـرات اهمـالکاری را
پیشبینـی میکننـد .یاسـمینژاد و همـکاران ( )Yasminejad et al, 2011نیـز در تحقیـق خـود بـه ایـن نتیجـه
رسـیدند که آموزش مهارتهای زندگی در کاهش تعللورزی و اهمالکاری مؤثر اسـت .در پژوهش سـپهریان
و حسـینزاده ( )Sepehrian, Hosseinzadeh, 2011متغیـر مقابلـه مسـئلهمدار هـم اثـر معکـوس معنـیدار بـر
اهمـالکاری تحصیلـی دارد .پـاو و وی ( )Pao & Wei, 2008نیـز در پژوهـش خود اذعان داشـتند رشـد مهارت و
نگـرش تفکـر انتقـادی میتوانـد سـطح آمادگـی بـرای یادگیری خود راهبر را در دانشـجویان مهندسـی باال ببرد.
عالیـی و فتحـیآذر ( )Alaei & Fathi Azar, 2013نیـز در پژوهـش خـود نشـان دادنـد بیـن نگـرش تفکر انتقادی
و عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان رابطـه معنـاداری وجود داشـته و تفکر انتقـادی پیشبینیکننده خوبی برای
عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان محسـوب میشـود .فغانپـور ،نورکجـوری و سـیدان ()Faghanpour et al, 2018
در تحقیـق خـود اذعـان کردنـد تفکـر تعاملـی بـا شـاخصههای فهمیـدن ،عادتـی ،تفکر انتقـادی و تامـل ،رابطه
قـوی بـا متغیـر خـود نظمدهـی فـرد دارد و خودنظمدهـی بـا فرسـودگی تحصیلـی رابطـه غیـر مسـتقیم و بـا تفکـر
تعاملی رابطه مسـتقیم دارد .در مطالعات انصاریان ( )Ansarian, 2013خسـتگی هیجانی (از ابعاد فرسـودگی
تحصیلـی) بـا سلامت روان ،رابطـه معکـوس و معنادار داشـته اسـت.
یکـی دیگـر از متغیرهایـی کـه میتوانـد فرسـودگی و اهمـالکاری تحصیلـی را پیشبینـی کنـد ،روحیـه
کارآفرینـی دانشـجویان اسـت .آمـوزش نیـز نقـش مهمـی در پـرورش روحیـه کارآفرینـی فرا گیـران دارد (Zhang
 .)et al, 2020بـر ایـن اسـاس ،کارآفرینـان دارای پنـج ویژگـی توفیقطلبـی ،اسـتقاللطلبی ،خالقیـت ،اراده و
واپایـش درونـی هسـتند کـه ایـن ویژگیهـای شـخصیتی جـزء مؤلفههـای روحیـه کارآفرینـی بهشـمار میرونـد
( .)Amani, 2016همچنیـن میتـوان بـه نـوآوری ،مرکز واپایش ،مخاطرهپذیـری ،تحمل ابهام ،اعتمادبهنفس
اشـاره کـرد ( .)Gurol & Atsan, 2006الزمـه بـروز رفتارهـای کارآفرینانـه ،پـرورش ویژگیهـای کارآفرینانـه
در محیطهـای آموزشـی ماننـد دانشگاههاسـت و انتظـارات و ادرا کات دانشـجویان از محیـط بـر میـزان
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ویژگیهـای کارآفرینانـه و در نتیجـه بـروز رفتـار کارآفرینانـه تأثیـر میگذارنـد (.)Rasmussena & Sorheim, 2006
کارآفرینـان افـرادی هسـتند کـه براسـاس ایدههـای خالقانـهای کـه دارنـد عمـل کـرده و بـا اسـتفاده از خالقیـت
ن رو چون فـرد کارآفرین با
خـود بـه شناسـایی فرصتهـای جدیـد دسـت مییابنـد ( .)Zhang et al., 2020از ایـ 
بهکارگیـری مهارتهـای خـود بسـیار خرسـند میشـود ،با افزایش روحیـه کارآفرینی در وی ،میتوان فرسـودگی
و اهمـالکاری تحصیلـی را کاهـش داد ،زیـرا کارآفریـن کارهـای بـزرگ و انجـام فعالیتهـای موفقیتآمیـز را
میپسـندد .پژوهـش شیخاالسلامی و همـکاران ( )Shaykh al-Islami et al., 2015نشـان داد بیـن کیفیـت
زندگـی دانشـگاهی و امیـد بـه اشـتغال بـا فرسـودگی تحصیلـی دانشـجویان رابطـه منفـی و معنـاداری وجـود
دارد کـه بـا ضریـب تعییـن 19درصـد ،تـوان پیشبینـی فرسـودگی تحصیلـی را در جهـت منفـی دارنـد .همچنین
کاهـش امیـد بـه اشـتغال در دانشـجویان ،فرسـودگی تحصیلـی آنهـا را تحـت تأثیـر قـرار میدهـد (Bayani et al,
م ا کرامـی ،رضایـی و بیانـی ( )Ajma Akrami et al, 2015نشـان داد بیـن متغیرهـای امیـد
 .)2016پژوهـش عجـ 
بـه کار و انگیـزش تحصیلـی و فرسـودگی تحصیلـی رابطـه منفـی و معنـاداری وجـود دارد.
شناسـایی عوامـل مؤثـر بـر فرسـودگی و اهمـالکاری تحصیلـی دانشـجویان فنی مهندسـی و بررسـی نقش
ایـن عوامـل در کاهـش ایـن دو متغیـر از اهمیـت فراوانـی برخوردار اسـت .با بررسـی ارتباط و تأثیـر این عوامل،
و توجـه بیشـتر بـه زمینههـای آمـوزش مهندسـی از پیامدهـای منفـی چـون افزایـش سـطوح اسـترس ،ضعـف
عملکـرد تحصیلـی ،مسـائل مربـوط بهسلامت جسـمی و روانـی و از همـه مهمتـر پایینآمـدن سـطوح کیفیـت
زندگـی دانشـجویان فنـی مهندسـی جلوگیـری کـرده ،بـا اسـتفاده از مهارتهـای مناسـب ،منجـر بـه عملکـرد
تحصیلـی بـاال در دانشـجویان میگـردد .در پژوهشهـای پیشـین بـه نقـش تفکـر انتقـادی و روحیـه کارآفرینی
در پیشبینی فرسـودگی و اهمالکاری تحصیلی دانشـجویان فنی مهندسـی چندان اشـاره نشـده اسـت .لذا
اهمیـت کاربـردی ایـن پژوهـش در آن اسـت کـه چنانچـه مشـخص شـود متغیرهـای تفکـر انتقـادی و روحیـه
کارآفرینـی بـا فرسـودگی و اهمـالکاری تحصیلـی رابطـه معنـاداری دارد و پیشبینیکننـده خوبـی بهشـمار
مـیرود ،میتـوان جهـت کاهـش فرسـودگی و اهمالکاری تحصیلی به دانشـجویان کمک کـرد .نتایج حاصل
از ایـن تحقیـق میتوانـد موردتوجـه مسـئوالن آمـوزش عالـی ،اسـاتید دانشـگاهی و مشـاوران مرا کـز مشـاوره
دانشـجویی قـرار گیـرد تـا بـا آمـوزش مهارتهـای تفکـر انتقـادی و افزایـش روحیـه کارآفرینـی بـه دانشـجویان
فنـی مهندسـی ،جهـت کاهـش فرسـودگی و اهمـالکاری تحصیلـی آنـان اقدامـات مضاعفـی صـورت گیـرد .لذا
باتوجهبـه مطالـب فـوق و در راسـتای مسـئله تحقیـق ،سـؤاالت زیـر مطـرح میشـود:
3.سؤاالت پژوهش
zوضعیـت متغیرهـای تفکـر انتقـادی ،روحیـه کارآفرینـی ،فرسـودگی تحصیلـی و اهمـالکاری تحصیلـی
در دانشـجویان فنـی مهندسـی چگونـه اسـت؟
zآیـا بیـن دانشـجویان دختـر و پسـر در متغیرهـای تفکـر انتقـادی ،روحیـه کارآفرینـی ،فرسـودگی و
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اهمـالکاری تحصیلـی تفـاوت معنـادار وجـود دارد؟
zآیـا بیـن دانشـجویان دانشـکدههای مکانیـک و عمـران در متغیرهـای تفکـر انتقـادی ،روحیـه
کارآفرینـی ،فرسـودگی و اهمـالکاری تحصیلـی تفـاوت معنـادار وجـود دارد؟
zآیا تفکر انتقادی و روحیه کارآفرینی در پیشبینی فرسـودگی تحصیلی دانشـجویان فنی و مهندسـی
نقش دارد؟
zآیـا تفکـر انتقـادی و روحیـه کارآفرینـی در پیشبینـی اهمـالکاری تحصیلـی دانشـجویان فنـی و
مهندسـی نقـش دارد؟
4.روش پژوهش
ایـن پژوهـش بـه لحـاظ هـدف ،جـزء تحقیقـات کاربـردی و از نـوع توصیفـی  -همبسـتگی اسـت کـه تفکـر
انتقـادی و روحیـه کارآفرینـی بهعنـوان متغیرهـای پیشبیـن فرسـودگی و اهمـالکاری تحصیلـی در نظر گرفته
شـده اسـت .جامعـه آمـاری ایـن پژوهـش کلیـه دانشـجویان کارشناسـی فنـی مهندسـی دانشـگاه تبریـز در
سـال  1398بـه تعـداد  1904نفـر بودنـد کـه بـه روش نمونهگیـری خوشـهای تکمرحلـهای و بـا اسـتفاده از
جدول کرجسـی و مورگان تعداد  318نفر ( 121دختر و  197پسـر) از دانشـکدههای عمران و مکانیک انتخاب
شـدند .از آن جاییکه جامعه آماری دانشـجویان دانشـکده عمران ( 908نفر) و مکانیک ( 996نفر) در مقطع
کارشناسـی برابـر نبـود ،پـس تعـداد نمونـه گرفتـه شـده از ایـن دانشـکدهها نیـز برابر نیسـت ،لذا برای محاسـبه
نمونـه از هـر دانشـکده ،از قاعـده تناسـب ریاضـی اسـتفاده شـد و از دانشـکدههای عمـران بـا تعـداد  153نفـر و
مکانیـک بـا تعـداد  167نفـر بهعنـوان نمونـه انتخـاب شـدند .از هـر دانشـکده  6کالس بهطـور تصادفـی در نظر
گرفتـه شـد و دانشـجویان پرسـشنامهها را تکمیـل کردنـد کـه تعـداد  318پرسـشنامه سـالم بـا اسـتفاده از
نرمافـزار  spssمـورد تحلیـل قـرار گرفتنـد.
5.ابزار پژوهش
بـرای جمـعآوری دادههـا و اطالعـات در زمینـه مبانـی نظـری و پیشـینه پژوهـش ،از مطالعـه کتابخانـهای و
جهـت گـردآوری دادههـا در مـورد متغیرهـا بـه شـیوۀ میدانـی از پرسـشنامه اسـتفاده شـده اسـت کـه در ذیـل
بـه معرفـی پرسـشنامهها پرداختـه میشـود:
پرسـشنامه تفکـر انتقـادی :بـرای اندازهگیـری تفکـر انتقـادی از پرسـشنامه تفکـر انتقـادی ریکتـس
( )Rictes, 2003اسـتفاده شـد کـه دارای  3مؤلفـه )1 :خالقیـت  )2بالندگـی و  )3تعهـد اسـت .در تحلیـل
ً
سـؤاالت پرسـشنامه از طیـف لیکـرت  5گزینـهای بهصـورت  =1کامال مخالفم =2 ،مخالفـم =3 ،نظری ندارم،
ً
 =4موافقـم =5 ،کاملا موافقـم اسـتفاده شـد .نمـرات بـاال نشـاندهنده تفکـر انتقـادی باالسـت .میانگیـن
نظـری برابـر بـا )1 +2 +3+ 4+ 5(/5 =3 :میباشـد ( .)Pakmehr et al, 2010پایایـی ایـن پرسـشنامه توسـط
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پا کمهـر و همـکاران ( )Pakmehr et al, 2010بـه وسـیله ضریـب آلفـای کرونبـاخ بـرای کل نمونـه  0/94گزارش
شـده اسـت .در پژوهـش حاضـر نیـز ضریـب آلفـای کرونبـاخ  0/83بـرای متغیر تفکـر انتقادی به دسـت آمد که
نشـاندهنده پایایـی بـاالی پرسـشنامه اسـت.
پرسـشنامه روحیـه کارآفرینـی :پرسـشنامه روحیـه کارآفرینـی بهـرامزاده و همـکاران (Bahramzade et
 )al, 2009دارای  41سـوال میباشـد .در تحلیـل سـؤاالت پرسـشنامه از طیـف لیکـرت  5گزینـهای بهصـورت
 =1خیلـی کـم =2 ،کـم =3 ،متوسـط =4 ،زیـاد =5 ،خیلـی زیـاد اسـتفاده شـد .نمـرات بـاال نشـاندهنده
روحیـه کارآفرینـی زیـاد اسـت .میانگیـن نظـری برابـر بـا )1 +2 +3+ 4+ 5(/5 =3 :میباشـد .روایـی محتوایـی
پرسـشنامه در پژوهش وی توسـط اسـاتید تأیید شـده و پایایی آن توسـط نویسـندگان آن با آلفای کرونباخ
 0/85ذکـر شـده اسـت .در پژوهـش حاضـر نیـز ضریـب آلفـای کرونبـاخ  0/90بـرای متغیـر روحیـه کارآفرینـی بـه
دسـت آمـد کـه نشـاندهنده پایایـی بـاالی پرسـشنامه اسـت.
پرسـشنامه فرسـودگی تحصیلی :پرسـشنامه فرسـودگی تحصیلی برسـو و همکاران ()Berso et al., 1997
شـامل  15مـاده بـوده و سـه حیطـه :خسـتگی تحصیلـی ،بیعالقگـی تحصیلـی و نا کارآمـدی تحصیلـی را مـورد
ً
سـنجش قـرار میدهـد .در تحلیـل سـؤاالت پرسـشنامه از طیـف لیکـرت  5گزینـهای بهصـورت  =1کاملا
ً
مخالفـم =2 ،مخالفـم =3 ،نظـری نـدارم =4 ،موافقـم =5 ،کاملا موافقـم اسـتفاده شـد کـه میانگیـن نظـری
برابـر بـا )1 +2 +3+ 4+ 5(/5 =3 :میباشـد .پایایـی پرسـشنامه را سـازندگان آن بـه ترتیـب ،0/82 ،0/70
 0/75محاسـبه کردهانـد .روایـی ایـن پرسـشنامه در تحقیـق وی مـورد تأییـد قـرار گرفتـه و پایایـی آن نیـز بـا
اسـتفاده از روش آلفای کرونباخ  0/85محاسـبه شـده اسـت ( .)Naami, 2009نعامی ( )Naami, 2009پایایی
ایـن پرسـشنامه را بـرای خسـتگی تحصیلـی  ،0/79بـرای بیعالقگـی تحصیلـی  0/82و بـرای نا کارآمـدی
تحصیلـی  0/75محاسـبه کـرده اسـت .در پژوهـش عزیـزی ابرقویـی ( )Azizi Abar Qoi, 2010آلفـای کرونباخ
محاسبهشـده بـرای کل پرسـشنامه  0/85و بـرای حیطههـای خسـتگی هیجانـی ،بدبینـی و نا کارآمـدی
درسـی بـه ترتیـب  0/82 ،0/77و  0/66بـه دسـت آمـد .در پژوهـش حاضـر نیـز ضریـب آلفـای کرونبـاخ 0/84
بـرای متغیـر فرسـودگی تحصیلـی بـه دسـت آمـد کـه نشـاندهنده پایایـی بـاالی پرسـشنامه اسـت.
پرسـشنامه اهمـالکاری تحصیلـی :پرسـشنامه اهمـالکاری تحصیلـی سـواری ( )Savari, 2013دارای 12
گویه و سـه مؤلفه .1 :اهمالکاری عمدی  .2اهمالکاری ناشـی از خسـتگی جسـمی -روانی و  .3اهمالکاری
ً
ناشـی از بیبرنامگـی میباشـد .سـؤاالت پرسـشنامه بهصـورت لیکـرت  5گزینـهای  =1کاملا مخالفـم،
ً
 =2مخالفـم =3 ،نظـری نـدارم =4 ،موافقـم =5 ،کاملا موافقـم نمرهگـذاری شـدند .نمـرات بـاال نشـاندهنده
اهمـالکاری باالسـت .میانگیـن نظـری برابـر بـا )1 +2 +3+ 4+ 5(/5 =3 :میباشـد .سـواری ()Savari, 2013
ضریـب آلفـای کرونبـاخ کل مقیـاس را  0/85و مؤلفههـای اول ،دوم و سـوم را بهترتیـب 0/70 ،0/60 ،0/77
بیـان کـرده اسـت .در ایـن پژوهـش نیـز روایی این پرسـشنامه مورد تأییـد قرار گرفته و ضریـب آلفای کرونباخ
 0/89محاسـبه شـده کـه نشـاندهنده پایایـی بـاالی پرسـشنامه اسـت.
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6.یافتههای پژوهش
ابتـدا جهـت اطمینـان از طبیعـی بـودن توزیـع دادههـا بهمنظـور اسـتفاده از آزمونهـای پارامتریـک از چولگی
و کشـیدگی دادههـا و همچنیـن از آزمـون کولموگـروف  -اسـمیرنوف اسـتفاده شـد .مقـدار چولگـی معیـاری از
یکـه تعـداد نمونـه جامعـه آمـاری دانشـجویان زیـاد اسـت،
تقـارن یـا عدمتقـارن تابـع توزیـع اسـت .از آن جای 
در حالـت کلـی ،مقـدار چولگـی و کشـیدگی در دامنـه ( +2و  )-2بـوده ،بنابرایـن دادههـا از توزیـع طبیعـی
برخوردارنـد .نتایـج حاصـل از چولگـی و کشـیدگی در جـدول شـماره  1بررسـی گردیـده اسـت.
جدول  .1آمارههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش

متغیر

میانگین

انحراف معیار

کمترین بیشترین

چولگی

کشیدگی کولموگروف

sig

تفکر انتقادی

119/20

13/28

66

154

-0/42

0/66

1/16

0/13

روحیه کارآفرینی

141/70

18/80

73

188

-0/17

0/45

0/73

0/66

فرسودگی تحصیلی

41/41

9/80

15

69

-0/33

0/12

1/74

0/005

اهمالکاری تحصیلی

35/88

9/25

12

58

-0/26

-0/21

1/26

0/08

بهمنظ�ور آزم�ون س�ؤاالت پژوه�ش ،از آزم�و ن  Tتکنمونـهای ،آزمـون تحلیـل واریانـس یکراهـه (�ANO
 ،)VAضرایـب همبسـتگی پیرسـون و تحلیـل رگرسـیون چندگانـه همزمـان اسـتفاده شـد کـه نتایـج آنهـا در
جـدول  2نشـان داده شـده اسـت.
همچنیـن جهـت بررسـی این سـؤال کـه وضعیت متغیرهای تفکـر انتقادی ،روحیه کارآفرینی ،فرسـودگی
و اهمالکاری تحصیلی در دانشـجویان فنی مهندسـی چگونه اسـت ،از آزمون  Tتکنمونهای اسـتفاده شـد
که نتایج در جدول  2آورده شـده اسـت.
جدول  .2نتایج اجرای آماره و آزمون  Tتکنمونهای متغیرهای تفکر انتقادی ،روحیه کارآفرینی ،فرسودگی و اهمالکاری تحصیلی

میانگین میانگین نظری انحراف معیار درجه آزادی

آزمون  Tسطح معناداری

متغیر

تعداد

تفکر انتقادی

318

119/20

99

13/28

317

-61/47

0/00

روحیه کارآفرینی

318

141/70

123

18/80

317

-60/02

0/00

فرسودگی تحصیلی

318

41/41

45

9/80

317

-61/08

0/00

اهمالکاری تحصیلی

318

35/88

36

9/25

317

-46/46

0/00

بـرای بررسـی وضعیـت متغیرهـای تفکـر انتقادی ،روحیه کارآفرینی ،فرسـودگی و اهمـالکاری تحصیلی از
آزمـون  Tتکنمونـهای اسـتفاده کـرده و مقـدار متوسـط پرسـشنامه لیکـرت را کـه برابـر  5اسـت ،بـر تعداد کل
سـؤاالت مربـوط بـه هـر پرسـشنامه ضـرب میکنیـم تـا میانگیـن نظـری بهدسـت آیـد و آزمـون  Tتکنمونهای
انجـام شـود .براسـاس یافتههـای بهدسـتآمده در جـدول شـماره  ،2مالحظـه میشـود کـه با توجـهبه آزمون
 Tو مقـدار سـطح معنـاداری حاصـل ( )P >0/05بـا اطمینـان  0/95و میانگیـن متغیـر تفکـر انتقـادی 119/20
و روحیـه کارآفرینـی  141/70میتـوان بیـان کـرد کـه میـزان ایـن متغیرهـا در دانشـجویان باال تـر از حـد متوسـط
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میباشـد .همچنیـن متغیرهـای فرسـودگی تحصیلـی بـا میانگیـن  41/41و اهمـالکاری تحصیلـی بـا میانگین
نتـر از حـد متوسـط اسـت.
 35/88نشـان میدهدکـه میـزان ایـن متغیرهـا در دانشـجویان پایی 
جهـت بررسـی ایـن سـؤال پژوهـش کـه آیـا بیـن دانشـجویان دختـر و پسـر در متغیرهـای تفکـر انتقـادی،
روحیـه کارآفرینـی ،فرسـودگی و اهمـالکاری تحصیلـی تفـاوت معنـادار وجـود دارد ،از آزمـون تحلیـل واریانـس
یکراهـه ( )ANOVAاسـتفاده شـد کـه نتایـج در جـدول شـماره  3و  4آورده شـده اسـت.
جدول  .3میانگین و انحراف معیار متغیرهای تفکر انتقادی ،روحیه کارآفرینی ،فرسودگی و اهمالکاری تحصیلی برحسب جنسیت

متغیر
تفکر انتقادی
روحیه کارآفرینی
فرسودگی تحصیلی
اهمالکاری تحصیلی

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

زن

121

118/42

12/19

مرد

197

119/68

13/91

زن

121

138/68

19/46

مرد

197

143/56

18/18

زن

121

41

9/34

مرد

197

41/66

10/09

زن

121

36/13

9/5

مرد

197

35/74

9/11

جدول  .4آزمون تحلیل واریانس تک متغیره جهت بررسی تفاوت بین جنسیت در متغیرهای تفکر انتقادی ،روحیه کارآفرینی ،فرسودگی و
اهمالکاری تحصیلی

متغیر
تفکر انتقادی

روحیه کارآفرینی

فرسودگی تحصیلی

اهمالکاری تحصیلی

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

df

میانگین مربعات

F

Sig

بینگروهی

117/20

1

117/20

0/66

0/41

176/67

درونگروهی

55830/5

316

کل

55947/71

317

بینگروهی

1783/27

1

1783/27

درونگروهی

110304/52

316

349/06

کل

112087/8

317

بینگروهی

33/14

1

33/14

درونگروهی

30445/88

316

96/34

کل

30479/03

317

بینگروهی

11/46

1

11/46

درونگروهی

27127/68

316

85/84

کل

27139/14

317

5/10

0/34

0/13

0/02

0/55

0/71

طبـق نتایـج حاصـل در جـدول شـماره  ،4در متغیرهـای تفکر انتقـادی ( ،)p=0/41فرسـودگی ()p=0/55
و اهمـالکاری تحصیلـی ( )p=0/71بیـن دانشـجویان دختـر و پسـر فنـی مهندسـی تفـاوت وجـود نـدارد .امـا در
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متغیـر روحیـه کارآفرینـی ( )p=0/02بیـن دانشـجویان دختـر و پسـر فنـی مهندسـی تفـاوت معناداری مشـاهده
شد.
همچنیـن جهـت بررسـی ایـن سـؤال پژوهـش کـه آیـا بیـن دانشـجویان دانشـکدههای مکانیـک و عمـران
در متغیرهـای تفکـر انتقـادی ،روحیـه کارآفرینـی ،فرسـودگی و اهمـالکاری تحصیلـی تفـاوت معنـادار وجـود
دارد ،از آزمـون تحلیـل واریانـس یکراهـه ( )ANOVAاسـتفاده شـد کـه نتایـج در جـداول شـماره  5و  6آورده
شـده است.
جدول  .5میانگین و انحراف معیار متغیرهای تفکر انتقادی ،روحیه کارآفرینی ،فرسودگی و اهمالکاری تحصیلی بر حسب دانشکده

متغیر

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

تفکر انتقادی

مکانیک
عمران

167
151

119/88
118/45

14/23
12/14

روحیه کارآفرینی

مکانیک
عمران

167
151

142/56
140/75

19/48
18/04

فرسودگی تحصیلی

مکانیک
عمران

167
151

42/55
40/15

9/07
10/44

اهمالکاری تحصیلی

مکانیک
عمران

167
151

35/79
35/99

8/40
10/13

جدول  .6آزمون تحلیل واریانس تکمتغیره جهت بررسی تفاوت بین دانشجویان دانشکدههای مکانیک و عمران در متغیرهای تفکر
انتقادی ،روحیه کارآفرینی ،فرسودگی و اهمالکاری تحصیلی

متغیر
تفکر انتقادی

روحیه کارآفرینی

فرسودگی تحصیلی

اهمالکاری تحصیلی

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

df

میانگین مربعات

F

Sig

163/49

0/92

0/33

بینگروهی

163/49

1

درونگروهی

55784/21

316

کل

55947/71

317

176/53

بینگروهی

260/91

1

260/91

درونگروهی

111826/89

316

کل

112087/80

317

بینگروهی

456/22

1

456/22

درونگروهی

30022/81

316

95

0/73

0/39

353/88

کل

30479/03

317

بینگروهی

3/07

1

3/07

درونگروهی

27136/07

316

85/87

کل

27139/14

317

4/8

0/03

0/02

0/85
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طبـق نتایـج حاصـل در جـدول شـماره  ،6در متغیرهـای تفکـر انتقـادی ( ،)p=0/33روحیـه کارآفرینـی
( )p=0/39و اهمـالکاری تحصیلـی ( )p=0/85بیـن دانشـجویان دانشـکده مکانیـک و عمـران تفـاوت
معنـیداری وجـود نـدارد .امـا در متغیـر فرسـودگی تحصیلـی ( )p=0/02بین دانشـجویان دانشـکده مکانیک و
عمـران تفـاوت معنـیداری مشـاهده شـد.
جهـت بررسـی ایـن سـؤال پژوهـش کـه آیـا تفکـر انتقـادی و روحیـه کارآفرینـی در پیشبینـی فرسـودگی
تحصیلـی دانشـجویان فنـی و مهندسـی نقـش دارد ،از ضرایـب همبسـتگی پیرسـون و تحلیـل رگرسـیون
چندگانـه همزمـان بـه روش ورود ( )Enterاسـتفاده شـد کـه نتایـج در جـداول شـماره  7و  8و  9آورده شـده
اسـت .همچنیـن جهـت تشـخیص چنـد هـم خطـی در تحلیـل رگرسـیون آزمـون تلرانـس ( )Toleranceنبایـد
کمتـر از  0/1و  VIFنبایـد بـاالی  10باشـد کـه در ایـن پژوهـش مقـدار  Toleranceبـرای متغیرهـا  0/57و مقـدار
 1/73 VIFاسـت .بنابرایـن احتمـال چنـد خطـی بـودن رد میشـود.
جدول  .7نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای تفکر انتقادی ،روحیه کارآفرینی ،فرسودگی و اهمالکاری تحصیلی

روحیه کارآفرینی

تفکر انتقادی

فرسودگی تحصیلی

تفکر انتقادی

1

روحیه کارآفرینی

**0/65

1

فرسودگی تحصیلی

**-0/35

**-0/26

1

اهمالکاری تحصیلی

**-0/28

**-0/25

**0/58

اهمالکاری تحصیلی

1

** رابطه معنادار در سطح ( 0/01آزمون دودامنه)

همانگونـه کـه در جـدول  7نشـان داده شـده اسـت بیـن تمامـی متغیرهـا در سـطح اطمینـان  99درصـد
( )p >0/01رابطـه معنـاداری وجـود دارد .بیـن تفکـر انتقـادی و فرسـودگی تحصیلـی رابطـه منفـی و معنـادار
وجـود دارد ( r= -0/35و  .)P >0/01بیـن تفکـر انتقـادی و اهمـالکاری تحصیلـی رابطـه منفـی و معنادار وجود
دارد ( r = -0/28و  .)P >0/01همچنیـن بیـن روحیـه کارآفرینـی و فرسـودگی تحصیلـی رابطـه معنـادار و منفـی
وجـود دارد ( r= -0/26و  .)P >0/01بیـن روحیـه کارآفرینـی و اهمـالکاری تحصیلـی نیـز رابطـه منفـی و معنادار
وجـود دارد ( r= -0/25و  .)P >0/01ایـن بدیـن معناسـت کـه هرچقـدر تفکـر انتقـادی و روحیـه کارآفرینـی
افزایـش یابـد از فرسـودگی و اهمـالکاری تحصیلـی کـم میشـود و بالعکـس.
جدول  .8نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان به روش ورود

مدل

متغیرمال ک

R

R2

 Rتصحیح شده

F

Sig

1

فرسودگی تحصیلی

0/35

0/12

0/11

22

0/00

باتوجهبـه جـدول شـماره  ،8رابطـه متغیرهـای تفکـر انتقـادی و روحیـه کارآفرینـی بـا فرسـودگی تحصیلـی
35درصـد اسـت کـه ایـن دو متغیـر  12درصـد از واریانـس متغیـر فرسـودگی تحصیلـی را تبیین میکننـد .آزمون
 ANOVAبـرای مـدل  1بـا مقـدار  F=22در سـطح  p=0/00معنـادار اسـت.
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جدول شماره  .9ضرایب بتای متغیرهای پیشبین

متغیر
مال ک
فرسودگی
تحصیلی

مدل

B

خطای
معیار

t

Beta

حد
سطح
معناداری پایین

ثابت

73/01

4/81

15/16

0/00

تفکر انتقادی

حدباال

Tolerance VIF

82/48 63/54

-0/22

0/05

-4/35 -0/30

0/00

-0/31

1/73 -0/12

0/57

روحیه کارآفرینی -0/03

0/03

-0/97

0/33

-0/1

1/73 -0/03

0/57

-0/06

متغیرهای پیشبین :تفکر انتقادی و روحیه کارآفرینی

بـا توجـه بـه جـدول شـماره  ،9متغیـر تفکـر انتقـادی بـا ضریـب بتـای  ،-0/30توانسـته اسـت  0/22از
تغییـرات فرسـودگی تحصیلـی را بهطـور منفـی پیشبینـی کنـد .امـا روحیـه کارآفرینـی تـوان کافـی بـرای
پیشبینـی فرسـودگی تحصیلـی را نـدارد.
همچنیـن جهـت بررسـی ایـن کـه تفکـر انتقـادی و روحیـه کارآفرینـی در پیشبینـی اهمـالکاری تحصیلی
نقـش دارد از آزمـون تحلیـل رگرسـیون چندگانـه همزمـان به روش ورود ( )Enterاسـتفاده شـد که نتایج آن در
جداول شـماره  10و  11نشـان داده شـده اسـت.
جدول  .10نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان به روش ورود

مدل

متغیرمال ک

R

R2

 Rتصحیح شده

F

Sig

1

اهمالکاری تحصیلی

0/30

0/09

0/08

15/56

0/00
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باتوجهبـه جـدول شـماره  ،10رابطـه تفکـر انتقـادی و روحیـه کارآفرینـی بـا اهمـالکاری تحصیلـی 30
درصـد اسـت و ضریـب تعییـن  0/09میباشـد .یعنـی ایـن دو متغیـر  9درصـد از تغییـرات اهمـالکاری را تبییـن
میکننـد .آزمـون  ANOVAبـرای مـدل  1بـا مقـدار  F=15/56در سـطح  p=0/00معنـادار اسـت.
جدول شماره  .11ضرایب بتای متغیرهای پیشبین

متغیر مال ک
اهمالکاری
تحصیلی

t

سطح
معناداری

4/62 61/48

13/29

0/00

70/59 52/38

-0/14

0/04

-2/92 -0/20

0/004

1/73 -0/04 -0/24

0/57

روحیه کارآفرینی -0/05

0/03

-1/70 -0/12

0/08

1/73 0/009

0/57

مدل
ثابت
تفکر انتقادی

B

خطای
معیار

Beta

حد
پایین

-0/12

حدباال Tolerance VIF

همچنیـن جـدول شـماره  11نشـان میدهـد متغیـر تفکـر انتقـادی بـا ضریـب بتـای  -0/20در سـطح
معنـاداری  p=0/004متغیـر اهمـالکاری تحصیلـی را  0/14بهطـور منفـی پیشبینـی میکنـد .امـا روحیـه
کارآفرینـی تـوان کافـی بـرای پیشبینـی اهمـالکاری تحصیلـی را نـدارد.
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7.بحث
هـدف اصلـی پژوهـش حاضـر ،پیشبینـی فرسـودگی تحصیلـی و اهمـالکاری تحصیلـی دانشـجویان فنـی
و مهندسـی دانشـگاه تبریـز بـا اسـتفاده از متغیرهـای پیشبیـن تفکـر انتقـادی و روحیـه کارآفرینـی بـود.
همچنین به بررسـی وضعیت متغیرهای ذکر شـده بر حسـب جنسـیت و در دانشـکدههای مکانیک و عمران
نیـز پرداختـه شـد .یافتههـای پژوهـش نشـان داد میـزان متغیرهـای تفکـر انتقـادی ،روحیـه کارآفرینـی باال تـر
از حـد متوسـط بـوده کـه بـا نتایـج پژوهـش تقـیزاده و ولیپـور ( )Taghizadeh & Valipour, 2013و راسـتجو
و همـکاران ( )Rastjoo et al, 2016ناهمسـو میباشـد .همچنیـن نتایـج نشـان داد فرسـودگی و اهمـالکاری
تحصیلـی پایینتـر از حـد متوسـط میباشـند کـه بـا نتیجـه پژوهـش حسـینی لرگانـی (Hosseini Largani,
 )2020کـه بیشـترین میـزان را در فرسـودگی و اهمـالکاری تحصیلـی دانشـجویان فنـی مهندسـی گزارش کرده
اسـت ناهمسـو میباشـد .در تببیـن ایـن نتیجـه میتـوان اذعـان کـرد از آن جایـی کـه اغلـب دانشـجویان فنـی
مهندسـی دارای مهارتهـای فکـری سـطح بـاال هسـتند ،از طریـق تجزیهوتحلیـل و محاسـبه احتمـاالت بـه
قضـاوت و خودتنظیمـی پرداختـه سـطوح تفکـر تعاملـی و انتقـادی خـود را بـاال میبرنـد .افـراد برخـوردار از
تفکـر انتقـادی بـاال ،بـه دلیـل برخـورداری از قـوه اسـتدالل و اسـتنباط ،کنجـکاوی ،گشـودگی ذهـن و تفکـر
تحلیلـی میتواننـد از عهـده تکالیـف و فعالیتهـای درسـی خـود برآینـد و در نتیجـه عملکـرد بهتـری داشـته و
میتواننـد از تعلـلورزی در فعالیتهـای خـود بکاهنـد .دنـی ( )Dane, 2010اذعـان مـیدارد بیـن ذهنآ گاهی
و انجـام تکلیـف ،ارتبـاط مثبـت وجـود داشـته کـه ایـن امـر میتوانـد در کاهـش تعلـلورزی دانشـجویان مؤثـر
باشـد .دانشـجویان فنـی مهندسـی بـه دلیـل ماهیـت رشـته تحصیلـی کـه دارنـد اهـداف چالشبرانگیـزی را
انتخـاب میکننـد کـه منجـر بـه کاهـش خسـتگی و ایجـاد حس پیشـرفت میشـود .در واقع به دلیل اشـتیاقی
کـه نسـبت بـه مطالـب درسـی و حضـور مسـتمر در کالسهـا و مشـارکتکردن در فعالیتهـای کالسـی دارنـد
نا کارآمدی تحصیلی کمتری را تجربه میکنند .لذا احسـاس شایسـتگی بیشـتری کرده و فرسـودگی تحصیلی
کمتـری را نشـان میدهنـد .عالقـه بـه رشـته تحصیلـی میتوانـد از جمله دالیـل کاهش اهمـالکاری تحصیلی
دانشـجویان فنـی و مهندسـی باشـد .برخـی تحقیقـات ثابـت کردهانـد دانشـجویانی کـه بـه رشـته تحصیلـی
خـود عالقـه ندارنـد بـه اهمـالکاری بیشـتری مبـادرت ورزیـده و بیشـتر کارهـا را بـه بعـد موکـول میکننـد .امـا
در شـرایطی کـه لـذت بیشـتری از انجـام تکالیـف میبرنـد ،بیشـتر درگیـر فعالیـت شـده اهمـالکاری کمتـری را
نشـان میدهنـد .برنامههـای درسـی دوره کارشناسـی بهگونـهای اسـت کـه دانـش و مهارتهـای مـورد نیـاز
در زمینـه کارآفرینـی را در دانشـجویان پـرورش میدهـد و دانشـجویان فنـی مهندسـی بـه واسـطه تحصیـل
در دانشـگاه دارای بنیـه علمـی قـوی و رتبـه برتـر ،بـا ایـن فکـر کـه پـس از اتمـام تحصیلات آمـاده ایجـاد یـک
کسـبوکار بـرای خـود باشـند روحیـه کارآفرینـی خـود را افزایـش میدهنـد .ازطرفـی هنجارهـای اجتماعـی،
افـراد را بـه سـمت فراینـد کارآفرینـی هدایـت میکنـد ،حتـی ا گر منافع به دسـت آمده از آن کم باشـد (Giannet
 .)& Simonon, 2003بهرهگیـری از فرصتهـای کسـب وکار کـه دررابطهبـا رشـته تحصیلـی باشـد روحیـه
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کارآفرینـی آنـان را افزایـش میدهـد.
نتایـج پژوهـش نشـان داد در متغیرهـای تفکـر انتقـادی ،فرسـودگی و اهمـالکاری تحصیلـی بیـن
دانشـجویان دختر و پسـر فنی مهندسـی تفاوت وجود ندارد .اما در متغیر روحیه کارآفرینی بین دانشـجویان
دخت�ر و پس�ر فن�ی مهندس�ی تف�اوت معن�اداری مش�اهده ش�د ک�ه ب�ا نتای�ج پژوه�ش حس�ینی و عزی�زی( (�Hos
 )Seini & Azizi, 2007مبنـی بـر وجـود تفـاوت روحیـه کارآفرینـی بین دختر و پسـر همسـو میباشـد .در تبیین
ایـن نتیجـه میتـوان بیـان کـرد تفـاوت بیـن میانگیـن نمـرات روحیـه کارآفرینـی بین دختر و پسـر بـه تفاوت در
سـطوح مهارتهـای کارآفرینـی بسـتگی دارد .همچنیـن پسـران بهواسـطه موقعیـت اجتماعـی و ویژگیهـای
شـخصیتی و انتظـارات خانـواده و جامعـه بیشـتر میتواننـد مهارتهـای کارآفرینـی خـود را نشـان دهنـد.
همچنیـن بـا توجـهبـه ایـن کـه مسـئولیت تأمیـن درآمد و وضعیت اشـتغال و مهارتهای شـغلی همـواره بین
مـردان از اهمیـت بیشـتری برخـوردار اسـت ،لـذا میـزان ایـن متغیـر در مـردان بیشـتر نشـان داده شـده اسـت.
از دیگـر نتایـج آن بـود کـه در متغیرهـای تفکـر انتقـادی ،روحیـه کارآفرینـی و اهمـالکاری تحصیلـی بیـن
دانشـجویان دانشـکده مکانیـک و عمـران تفـاوت معنـیداری وجـود نـدارد .امـا در متغیـر فرسـودگی تحصیلی
بیـن دانشـجویان دانشـکده مکانیـک و عمـران تفـاوت معنـیداری مشـاهده شـد .در تبییـن ایـن نتیجـه
ً
میتـوان بیـان کـرد گاهـا دانشـجویان مکانیـک معتقدنـد حجـم دروسشـان سـنگینتر بـوده و زمـان کافـی
بـرای مطالعـه ندارنـد و بـه دلیـل محتـوای درسـی دشـوار احسـاس خسـتگی کـرده و فشـار ناشـی از تکالیـف
باعـث وجـود تفـاوت در فرسـودگی تحصیلـی ایـن دو گـروه گردیـده اسـت .گاهـی فرا گیرانـی کـه در مدیریـت
مطالعـه خـود مشـکل داشـته و اضظـراب زیـاد ناشـی از کمبـود زمـان مطالعـه را تجربـه میکننـد بـه فرسـودگی
تحصیلـی دچـار میشـوند .در واقـع خسـتگی منبـع اصلـی فرسـودگی ناشـی از مطالعـه میباشـد (Asikainen
)et al, 2020
علاوه بـر ایـن ،نتایـج حاصـل از ایـن مطالعـه حا کـی از آن اسـت کـه متغیـر تفکـر انتقـادی میتوانـد
اهمـالکاری تحصیلـی دانشـجویان را پیشبینـی کـرده و در کاهـش آن تأثیرگـذار باشـند .پژوهشهـای
امیناییچتـرودی و میرزایـی ( ،)Aminai Chatroudi & Mirzaei, 2017شـاو ( )Chow, 2011و سـپهریان و
حسـینزاده ( )Sepehrian & Hosseinzadeh, 2011بـا نتایـج تحقیـق حاضـر همخوانـی دارد .در تبییـن
ایـن نتیجـه میتـوان اذعـان کـرد تفکـر انتقـادی بهعنـوان تفکـری مثبـت ،از جایـگاه ویـژهای در دانشـجویان
برخـوردار اسـت .چـرا کـه مهـارت تفکـر انتقـادی بـه معنـای توانایـی تحلیـل ،اسـتنتاج و حـل مسـائل اسـت.
از ایـنرو آمـوزش تفکـر انتقـادی منجـر بـه انگیـزه بـرای یادگیـری ،کسـب مهارتهـای حـل مسـئله و خالقیـت
میگـردد کـه برخـورداری از ایـن مهـارت بهخودیخـود باعـث کاهـش اهمـالکاری تحصیلـی و تعلـلورزی در
انجام فعالیتهای دانشـگاهی میشـود .قائمی ( )Ghaemi, 2009مهارتهای زندگی را شـیوههایی میداند
کـه بـه انسـان کمـک میکننـد رفتـاری متعـادل و معقـول در پیـش گرفتـه بـه آرامـش برسـند و بـدون توسـل بـه
یکـه تفکـر انتقـادی یکـی از ده مهـارت زندگـی اذعـان
خودخـوری ،مسـائل پیشآمـده را حـل کننـد .از آن جای 
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شـده توسـط هسـر ( )Hesser, 1998میباشـد ،از ایـنرو دانشـجویان بـا اسـتفاده از تفکـر انتقـادی میتواننـد
بـر رفتارهـای اهمالکارانـه خـود غلبـه کـرده و در محیـط زندگـی و باالخـص عملکـرد تحصیلـی خـود ،جهـت
رسـیدن بـه اهـداف عالـی دانشـگاهی قـدم مثبـت بردارنـد.
ایـن مطالعـه همچنیـن نشـان داد متغیـر تفکـر انتقـادی میتوانـد فرسـودگی تحصیلـی دانشـجویان
فنـی و مهندسـی را پیشبینـی کـرده در کاهـش آن تأثیرگـذار باشـند .نتایـج پژوهـش حاضـر بـا یافتههـای
پژوهشهـای عالیـی و فتحـیآذر ( ،)Alaei & Fathi Azar, 2013فغانپـور و همـکاران (Faghanpour et al.,
 ،)2018انصاریـان ( )Ansarian, 2013همسـو میباشـد .در تبییـن ایـن یافتـه میتوان بیـان کرد از آن جاییکه
یکـی از راههـای پیشـگیری از فرسـودگی تحصیلـی ،انتخـاب هـدف چالشبرانگیـز اسـت کـه منجـر بـه کاهـش
خسـتگی و ایجاد حس توسـعه میشـود ( .)Rahmati, 2015افراد دارای تفکر انتقادی باال به دلیل دارابودن
از تفکـری هدفمنـد ،اهـداف چالشبرانگیـزی را انتخـاب میکننـد و باتوج هبـه تفکـر اسـتداللی و تعاملی که در
تصمیمگیـری فعالیتهـای خـود دارنـد ،بـا اسـتفاده از خودنظمدهـی و ارزیابـی انتقـادی ،خسـتگی ناشـی از
مطالعـات تحصیلـی خـود را واپایـش میکننـد .از طرفـی فرا گیرانی که هدف فهم عمیـق و درگیری در یادگیری
معنادار با تأ کید بر فرایندهای ارزیابی و انتقادی تجربه میکنند ،کمتر دچار فرسودگی ،بیکفایتی و بدبینی
میشـوند ( .)Asikainen et al., 2019همچنیـن نتایـج پژوهـش حاضـر بـا نتایـج پژوهشهـای شیخاالسلامی
و همـکاران ( )Shaykh al-Islami, 2015و عجـم ا کرامـی و همـکاران ( )Ajma Akrami, 2015مبنـی بـر
پیشبینـی فرسـودگی تحصیلـی توسـط روحیـه کارآفرینـی ناهمسـو میباشـد .در تبییـن ایـن یافتـه میتـوان
گفـت کـه فرسـودگی تحصیلـی سـبب ایجـاد احسـاس عدمشایسـتگی ،تحریکپذیـری ،ناامیـدی و کاهـش
انگیـزه درونـی و روحیـه در دانشـجویان میگـردد .بهطوریکـه انگیـزه تحصیلـی و مشـارکت در فعالیتهـای
درسـی و پروژههـای عملـی دانشـجویان فنـی و مهندسـی را کاهـش میدهـد و در نهایت سـبب افت تحصیلی
و ضعـف در عملکـرد میگـردد .نتایـج پژوهـش نشـان داد روحیـه کارآفرینـی علیرغـم دارابـودن ویژگیهایـی
چـون اسـتقاللطلبی ،خالقیـت ،خطرپذیـری ،کنتـرل درونـی ،توفیقطلبـی و عـزم و اراده نمیتوانـد باعـث
کاهش میزان فرسـودگی تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی دانشـجویان گردد .در نتیجه متغیر مناسـبی برای
پیشبینـی ایـن دو متغیـر نمیباشـد کـه بـا نتایـج پژوهـش شیخاالسلامی و همـکاران (Shaykh al-Islami,
 )2015و بیانـی و همـکاران ( )Bayani, 2016بـه نوعـی ناهمخوانـی دارد.
8.نتیجهگیری
تفکر انتقادی یادگیرندگان را قادر میسـازد تا از راهبردهای پردازش عمیق در یادگیریشـان برای موشـکافی
و ارزیابی محتوای دروس اسـتفاده کنند .نتایج این پژوهش لزوم توجه به عوامل مؤثر در کاهش فرسـودگی
تحصیلـی و اهمـالکاری تحصیلـی دانشـجویان دانشـکده فنـی و مهندسـی را بیـان مـیدارد .از طرفـی هرچـه
میـزان تفکـر انتقـادی دانشـجویان فنی و مهندسـی باالتر باشـد ،نگـرش مثبتتری به فعالیتهـا و پروژههای
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تحصیلـی داشـته و تلاش خـود را دوچنـدان میکننـد و ایـن عوامـل میتوانـد از فرسـودگی و اهمـالکاری
 لـذا. بـدون شـک در انجـام هـر پژوهشـی محدودیتهایـی وجـود دارد.ناشـی از مطالعـه آنـان جلوگیـری کنـد
پژوهـش حاضـر نیـز در فراینـد خـود بـا مشـکالتی مواجـه بـود کـه بـا شـناخت و بررسـی آنهـا سـعی در رفـع ایـن
 از مهمتریـن آنهـا میتـوان بـه محدودیـت در تعمیـمدادن نتایـج بـه سـایر دانشـجویان.محدودیتهـا گردیـد
.دانشـکدههای فنـی و مهندسـی اشـاره کـرد
بـه دلیـل وجـود پیامدهـای منفـی فرسـودگی و اهمـالکاری تحصیلـی در عملکـرد تحصیلـی و کیفیـت زندگـی
 پیشـنهاد میشـود برنامههایـی جهـت آمـوزش تفکـر انتقـادی و افزایـش مهارتهـای آن بـه،دانشـجویان
 همچنیـن کارگاههـا و سـمینارهای آموزشـی جهـت افزایـش سـطوح تفکـر.دانشـجویان تدویـن و اجـرا گـردد
 در واقـع اهمیـت و ضـرورت آمـوزش چنیـن.انتقـادی و بهکارگیـری آن در مراحـل زندگـی صـورت بگیـرد
.مهارتهایـی موجـب ارتقـای تواناییهـای فکـری و اجتماعـی و کاهـش فرسـودگی و تعلـلورزی میگـردد
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Wداود طهماسـبزاده شـیخالر :فار غالتحصیل رشـته برنامهریزی درسی
از دانشـگاه شـهید بهشـتی در سـال  1393و در حـال حاضـر دانشـیار
پایـه  ،8عضـو هیئـت علمـی و مدیـر گـروه علـوم تربیتـی دانشـگاه تبریـز
هسـتند .ایشـان از سـال  88در دانشـگاههای مختلـف فعالیتهـای
آموزشـی خـود را در مقاطـع مختلـف تحصیلـی شـروع کردنـد .عالقـه
پژوهشـی و آموزشـی ایشـان بـه حوزههـای نظریههـای برنامـه درسـی،
آمـوزش و تدریـس ،زیبایـی شناسـی ،تفکـر و ...میباشـد.
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مهندسـی بـرق ،آمـوزش مهندسـی و برنامهریـزی راهبـردی
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