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Objective The present study was conducted to investigate the role of resilience, emotion regulation and 
self-efficacy in predicting students' academic burnout. 
Methods The research method was correlational. The population consisted of 10th grade high school 
students (n=3649) in Ardabil city during the academic year of 2019-2020. The sample consisted of 246 
students. For gathering data, Breso et al.’s burnout questionnaire, Gross and John’s emotion regulation 
questionnaire, Conner and Davidson’s resiliency questionnaire, military general self-efficacy beliefs ques-
tionnaire, Schwarters and Bourne’s questionnaire were administered. Pearson correlation and multivari-
ate regression analysis were used to analyze the data. 
Results The results showed that resiliency, emotion regulation and self-efficacy can predict students' 
academic burnout. As a result, resilient, self-efficacious and well-adjusted students are less vulnerable to 
academic burnout.
Conclusion Therefore, reinforcing this variable in students who are exposed to academic burnout im-
proves their academic performance.
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A B S T R A C T

Extended Abstract

1. Introduction 

tudents are the main element of the edu-
cation system of any country; Therefore, 
paying attention to the academic success 
of students is essential for the development 
of education and progress of any country 

(Neumann,  Finaly-Neumann & Reichel, 2014). One 
of the problems facing the educational system in all edu-
cational levels, which causes wastage of manpower and 
high costs, is academic burnout (Ghadampour, Farhadi 

S
& Naqi Beiranvand, 2016). Academic burnout in educa-
tional situations is defined as a feeling of tiredness due to 
the demands and requirements of studying fatigue, having 
a pessimistic and uninterested feeling about the content and 
homework, as well as a feeling of poor personal progress 
in academic affairs. Decreased personal self-inefficiency. 
(Zhang,  Gan & Cham, 2007). One of the mechanisms 
to deal with academic burnout is resilience. Resilience is 
the process of adaptive dynamism and positive adaptation 
to bitter and unfortunate experiences in life (Benard, 1995, 
quoted by Yaghoubi & Bakhtiari, 2016). Kwok, Hughes, 
and Luo (2017) consider resilience in the educational envi-
ronment as a very high probability of success in school and 
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other life situations despite environmental hardships and 
difficulties. One of the variables that can affect students’ 
performance and academic burnout is emotion regulation. 
Emotion regulation involves monitoring, evaluating, and 
modifying emotional responses, especially intense and 
transient emotional states, in order to achieve goals (Gross 
and Thompson, 2007). Regulation of emotion in the 
classroom environment can prevent boredom, frustration, 
boredom and fatigue of students and thus prevent academic 
burnout (Benita, Levkovitz & Roth,  2017). Self-efficacy 
is another factor that can affect students’ academic burn-
out. Self-efficacy is successful experiences, succession ex-
periences, verbal or social motivations, and emotional and 
physiological states (Bandura, 2007, quoted by Karami and 
Hatamian, 2016). Ugwu, Onyishi, and Tyoyima (2013) 
showed in a study that the lower the level of self-efficacy 
among students, the more they will experience burnout and 
vice versa. In view of the above, the present study intends 
to investigate whether resilience, emotion regulation and 
self-efficacy play a role in predicting the burnout of female 
students in secondary schools in Ardabil?

2. Materials and Methods

This research is an applied research in terms of purpose 
and descriptive and correlational in terms of data collec-
tion method. The statistical population included all students 
(girls) of the tenth grade of secondary schools in Ardabil in 
the academic year 2018-2019 (n=3649). Sampling was per-
formed by multi-stage method. The sampling method was 
as follows: first, girls’ high schools were randomly selected 
from schools in districts 1 and 2 of Ardabil city. Twenty stu-
dents from each high school were randomly selected. The 
research sample answered the questionnaires of Bresso et 
al.’s (1997) burnout, Connor and Davidson (2003) resil-
ience questionnaires, English, et al (2012) emotion regula-
tion, and Schwartz and Jer and Salem (1982) self-efficacy 
questionnaires. Multivariate regression analysis and Pearson 
correlation coefficient were used to analyze the data.

3. Results 

The results showed that the correlation between academic 
burnout with correlation coefficient was r=0.504, emotional 
regulation was correlation coefficient r=0.129, and self-effi-
cacy was correlation coefficient r=-0.349. Therefore, there 
is a significant relationship between resilience, emotional 
regulation, and self-efficacy with academic burnout of 
high school students in Ardabil (P<0.01). The results also 
showed that the share of predictor variables in explaining 
the variance of academic burnout is equal to 35%.

Table 1 shows that resilience and self-efficacy can predict 
academic burnout (P<0.000) but emotional regulation can-
not predict academic burnout (P<0.05). 

4. Discussion 

The aim of this study was to investigate the role of re-
silience in predicting academic burnout of female students 
in secondary schools in Ardabil. The results showed that 
resilience can significantly predict changes related to burn-
out. This finding is consistent with the findings of Neuman 
(2014), Kwok et al. (2017) and Martin and Marsh (2016). 
In explaining this finding, it can be said that resilience is 
the capacity to change adverse conditions into experiences 
that lead to growth and development; That is, resilience is 
a response to a great deal of stress (Cabrera and Padilla, 
2004); Therefore, if there is academic burnout in the stu-
dent, it can be expected that he/she also has high academic 
fatigue. The results also showed that emotion regulation 
could not significantly predict changes related to burnout. 
This result is consistent with the results of research by Bill-
ing et al. (2014), Cooper, Phillips, Johnson, White and 
McLeod (2015) and Narimani et al. (2014). In explaining 
these findings, it can be said that the person has difficulty in 
emotional self-regulation or inability to cognitively process 
emotional information and emotion regulation, or in other 
words, when emotional information can not be perceived 

Table 1. Regression coefficients of resilience, emotional regulation, self-efficacy in predicting academic burnout

Model
Non-Standard Coefficients Standard Coefficients

T P
B Standard Error β

Constant 48.793 4.469 - 10.918 0.000

Resilience 0.331 0.036 0.504 9.103 0.000

Emotional regulation 0.024 0.057 0.024 0.429 0.668

Self-efficacy -0.601 0.115 -0.313 -6.020 0.000
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and evaluated in cognitive processing processes, the per-
son suffers emotionally and cognitively. There is confusion 
and helplessness. This disability disrupts the organization 
of the person’s emotions and cognitions and the person suf-
fers from exhaustion in stressful situations. The results also 
showed that self-efficacy can significantly predict changes 
related to burnout. This result is consistent with the results 
of Mohammadi, Ramezani and Sadri Demirchi (2016) 
and Garou et al. (2011). Explaining this finding, it can be 
said that self-efficacy helps a person to cope with difficult 
tasks and activities by creating a sense of calm, and con-
versely, people with low self-efficacy may believe that ev-
erything is harder than what They can do it; A belief that 
leads to stress, burnout, and inefficiency in how to solve 
problems. People with high self-efficacy experience less 
sense of academic inefficiency due to their insistence on 
achieving goals and responding appropriately to failure, 
as well as choosing appropriate strategies for coping with 
homework assignments; Therefore, they are prone to lower 
wear and tear. This research has been done only in Ardabil 
city and on high school students, which should be taken 
into consideration in its generalization to other cities. The 
cross-sectional nature of the study also made it impossible 
to comment definitively on the protective role of the known 
factors in this study. Therefore, it is suggested that this study 
be repeated in other cities as well as in groups other than 
students. According to the research findings, the presence 
of experienced counselors in schools and families in order 
to provide education and counseling to them to eliminate 
psychological damage is essential.
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هدف پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تاب آوری، تنظیم هیجان و خودکارآمدی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان 
انجام شد. روش این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان )دختر( پایه دهم متوسطه مدارس شهر اردبیل در 

سال تحصیلی 1397-1398 بود )n=3649(. نمونه   آماری این پژوهش 246 دانش آموز بودند.  

روش ها برای گردآوری اطالعات از پرسش نامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران، پرسش نامه تنظیم هیجان گروس و جان، پرسش نامه 
تاب آوری کانر و دیویدسون، پرسش نامه باورهای خودکارآمدی عمومی نظامی، شوآرترز و بورن اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل اطالعات، از 

آزمون همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل  رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. 

یافته ها بر اساس یافته های این مطالعه دانش آموزان تاب آور، خودکارآمد و دارای تنظیم  هیجانی درست، آسیب پذیری کمتری در مقابل 
فرسودگی تحصیلی دارند. بنابراین تقویت این متغیر در دانش آموزان که در معرض فرسودگی تحصیلی قرار دارند، سبب بهبود عملکرد 

تحصیلی آنان می شود.

نتیجه گیری نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد تاب آوری و خودکارآمدی می تواند فرسودگی تحصیلی را در دانش آموزان پیش بینی کند 
.)P>0/01(

کلیدواژه ها: 
تاب آوری، تنظیم 

هیجان، خودکارآمدی، 
فرسودگی تحصیلی

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 16 شهریور 1398

تاریخ پذیرش: 23 دی 1398
تاریخ انتشار: 12 فروردین 1400

مقدمه

دانش آموزان اصلی ترین عنصر نظام تعلیم و تربیت هر کشوری 
به شمار می روند. بنابراین توجه به موفقیت تحصیلی دانش آموزان 
امری ضروری برای توسعه آموزش و پرورش و پیشرفت هر کشوری 
محسوب می شود؛ به طوری  که عدم موفقیت دانش آموزان در 
رکود  می شود،  داده  آموزش  آن ها  به  که  مطالبی  یادگیری 
خواهد  همراه  به  را  جامعه  ماندگی  عقب  و  آموزش و پرورش 
داشت. درون دادهای آموزشگاه نظیر ترم های تحصیلی و الزامات 
پیشرفت  مانند  آموزشی،  متنوع  بازده های  همچنین  و  آن ها 
دانش آموزان می شود  به  فراوان  روانی  فشار  به  منجر  تحصیلی 
تقاضاهای  دلیل  به   .)1990 راشل1،  و  فاینالی نیومن  )نیومن، 
زیاد تحصیلی و عدم توجه به عوامل روان شناختی که سالمت 

1. Neumann, Finaly-Neumann & Reichel

به تدریج منجر  قرار می دهد،  تأثیر  را تحت  روانی دانش آموزان 
یکی  )داوید2، 2010(.  می شود  دانش آموزان  در  فرسودگی  به 
از مسائل گریبان گیر نظام آموزشی در همه مقاطع تحصیلی که 
بسیار می شود،  هزینه های  و  انسانی  نیروی  رفتن  هدر  موجب 
نقی بیرانوند،  و  فرهادی  )قدم پور،  است  تحصیلی3  فرسودگی 
1395(. فرسودگی تحصیلی در موقعیت های آموزشی، به عنوان 
احساس خستگی به خاطر تقاضاها و الزامات تحصیل، داشتن 
به مطالب و تکالیف درسی،  بدبینانه و بدون عالقه  یک حس 
بی عالقگی و نیز احساس پیشرفت شخصی ضعیف در امور درسی 
و تحصیلی و خودناکارآمدی شخصی تعریف می شود )ژانگ، گان 
و چم4، 2007(. بنابراین فرسودگی تحصیلی به  عنوان مانعی برای 

2. David
3. Academic burnout
4. Zhang, Gan & Cham

1. گروه روانشناسی عمومی، موسسه آموزش عالی ثنا، ساری، ایران.
2. گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3. باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ساری، ساری، ایران.
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پیشرفت تحصیلی محسوب می شود، زیرا با افزایش استرس و 
پیامدهای منفی در زندگی تحصیلی، موجب کاهش کیفیت و 
کمیت عملکرد تحصیلی می شود )گومز5 و همکاران، 2015(. 
فرسودگی تحصیلی به عنوان یک حالت روان شناختی، بسیاری از 
دانش آموزان را درگیر کرده است و از جمله عوامل منفی مرتبط 
با تحصیل است که به نظر می رسد شناسایی بسترهای زمینه ساز 
آن حائز اهمیت است )نریمانی، عالی ساری نصیرلو و موسی زاده، 
1393(. اثر منفی فرسودگی تحصیلی بر موفقیت دانش آموزان در 
پژوهش های مختلف تأیید شده است )شوارزر و هالوم6، 2008(. 

یکی از مکانیسم های مقابله با فرسودگی تحصیلی، تاب آوری7 
است. تاب آوری به فرایند پویایی انطباقی و سازگاری مثبت با 
ناگوار در زندگی گفته می شود، به عبارت دیگر  تجارب تلخ و 
تاب آوری روان شناختی به انطباقی گفته می شود که در هنگام 
مصائب و سختی ها و استرس های توان فرسا و ناتوان کننده آشکار 
می شود )بنارد8، 1995، به نقل از یعقوبی و بختیاری، 1395(. 
تاب آوری در افراد به دو روش سبب مقابله با استرس و کاهش 
به اطالعات،  با دست یابی  افراد  اینکه  فرسودگی می شود: یکی 
برنامه ریزی و با استفاده از مهارت های حل مسئله آن موقعیت 
استرس زا را از بین می برند یا اینکه با مدیریت احساسات خود از 
شرایط استرس زا خارج شده و به آرامش می رسند )جاهدمطلق، 
یونسی، ازخوش و فرضی، 1394(. کووک، هیوقس و لو9 )2007( 
تاب آوری را در محیط آموزشی به عنوان احتمال موفقیت بسیار 
و  مصائب  رغم  به  زندگی  موقعیت های  سایر  و  مدرسه  در  باال 
دشواری های محیطی می دانند که دانش آموزان داری تاب آوری، 
به رغم موانع و مشکالت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در سطح 
باالیی موفق می شوند. افراد تاب آور به جای فرار از مشکالت بر 
آن ها غلبه می کنند و باور دارند که موفق خواهند شد. بنابراین 
دارند  قرار  کمتری  فرسودگی  معرض  در  افراد  از  دسته  این 

)ضمیری نژاد، 1391(. 

یکی از متغیرهایی که می تواند بر عملکرد و فرسودگی تحصیلی 
دانش آموزان تأثیر بگذارد، تنظیم هیجان10 است. تنظیم هیجان، 
اصطالحی است که به فرایند تعدیل یک یا چند جنبه از تجربیات 
یا پاسخ های هیجانی اشاره دارد )نریمانی و همکاران، 1393(. 
واکنش های  اصالح  و  ارزیابی  نظارت،  شامل  هیجان  تنظیم 
هیجانی، به ویژه حالت های شدید و زودگذر هیجانی به منظور 
به تازگی  تامپسون11، 2007(.  و  )گراس  است  اهداف  به  نیل 
روان شناسان با انجام پژوهش هایی دریافته اند که تنظیم هیجان از 

5. Gómez
6. Schwarzer & Hallum
7. Resilience
8. Benard
9. Kwok, Hughes & Luo
10. Emotional regulation
11. Gross & Thompson

جمله راهبردهایی است که می تواند بر روابط اجتماعی، تحصیلی 
و هیجانی دانش آموزان اثرگذار باشد. آموزش تنظیم هیجان به 
معنای کاهش و مهار هیجان های منفی و نحوه استفاده مثبت 
از آن هاست )اربتزودیس، رم، ندلکویک و مولدینگ12، 2017(. 
تنظیم هیجان در محیط کالس درس می تواند مانع دلزدگی، 
از  درنتیجه  و  شود  دانش آموزان  خستگی  و  کسالت  نا امیدی، 
فرسودگی تحصیلی پیشگیری کند )بنیتا، لوکویتز و روث13، 

 .)2017

در  می تواند  که  است  عواملی  از  دیگر  یکی  خودکارآمدی 
فرسودگی تحصیلی دانش آموزان اثرگذار باشد. شواهد پژوهشی 
از  می دانند،  کارآمد  را  خود  که  دانش آموزانی  است  حاکی 
راهبردهای شناختی و فراشناختی بیشتری استفاده می کنند و 
)ابوالقاسمی، برزگر  انجام تکالیف تالش بی تری می  کنند  برای 
و رستم اوغلی، 1393(. خودکارآمدی عبارت است از تجربه های 
اجتماعی  یا  کالمی  ترغیب های  جانشینی،  تجربه های  موفق، 
و حاالت عاطفی و فیزیولوژیک. منابع خودکارآمدی به داشتن 
مهارت یا مهارت ها مربوط نمی شود، بلکه به داشتن باور به توانایی 
)بندورا،  دارد  اشاره  موقعیت های مختلفی شغلی  در  کار  انجام 
و  آنیشی  یوگو،  حاتمیان، 1395(.  و  کرمی  از  نقل  به   ،2007
تیوییما14 )2013( در پژوهشی نشان دادند که هرچقدر میزان 
خودکارآمدی در بین دانشجویان کمتر باشد، آن ها فرسودگی 
تحصیلی بیشتری را تجربه خواهند کرد و بالعکس. همان طور 
که بررسی پیشینه نشان می دهد، چنین برمی آید که فرسودگی 
تحصیلی موضوعی اساسی در تعلیم و تربیت فراگیران است که 
پیامدهای  و  می شود  دیده  دانش آموزان  از  برخی  در  به وضوح 
مخربی را در فرایند تحصیلی دانش آموزان برجای می گذارد. با 
توجه به مطالب مذکور، پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی این 
موضوع بپردازد که آیا تاب آوری، تنظیم هیجان و خودکارآمدی 
در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر در مدارس 

متوسطه دوم شهر اردبیل نقش دارد؟

روش پژوهش

این پژوهش از لحاظ هدف، یک تحقیق کاربردی و از لحاظ 
روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است.

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری: جامعه آماری شامل کلیه 
دانش آموزان )دختر( پایه دهم متوسطه مدارس شهر اردبیل در 
سال تحصیلی 1397-1398 بود )n=3649(. نمونه گیری به روش 
چند مرحله ای انجام گرفت. طبق جدول مورگان نمونه آماری این 
ناحیه  و  دانش آموز  )ناحیه یک 123  دانش آموز  پژوهش 246 
بود  نمونه  گیری بدین صورت  دو 123 دانش آموز( است. روش 

12. Arabatzoudis, Rehm, Nedeljkovic & Moulding
13. Benita, Levkovitz & Roth
14. Ugwu, Onyishi & Tyoyima
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که ابتدا از مدارس ناحیه 1 و 2 شهر اردبیل، دبیرستان دخترانه 
دبیرستان  هر  از  شد.  انتخاب  تصادفی  به صورت  ناحیه  هر  از 
بیست دانش آموز به طور تصادفی انتخاب شد. نمونه پژوهش به 
پرسش نامه های فرسودگی تحصیلی، تاب آوری، تنظیم هیجان 
متغیرهای  اندازه گیری  راستای  در  داد.  پاسخ  خودکارآمدی  و 

موردمطالعه از ابزارهای زیر استفاده شد.

پرسش نامه فرسودگی تحصیلی15

این پرسش نامه را برسو و همکاران در سال 1997 ساخته اند. 
دامنه امتیاز این پرسش نامه بین 15 تا 75 بود. نعامی )1388( 
پایایی این پرسش نامه را برای خستگی تحصیلی 0/79، برای بی 
عالقگی تحصیلی 0/82و برای ناکارآمدی تحصیلی 0/75 محاسبه 
کرده است. وی ضرایب اعتبار این پرسش نامه را از طریق همبسته 
کردن آن با پرسش نامه فشارزاهای دانشجویی پوالدی ری شهری 
به دست آورده است که به ترتیب برابر 38 /0/0،45/0،42 محاسبه 
شده است. اعتبار این پرسش نامه توسط برسو و همکاران در سال 
2007 برای مؤلفه های خستگی تحصیلی، بی عالقگی تحصیلی و 
ناکارآمدی تحصیلی0/70، 0/82 و 0/75 و روایی آن 0/65، 0/54 

و 0/53 به دست آمد )کرد و باباخانی، 1395(.

پرسش نامه تاب آوری کانر و دیویدسون16 

این مقیاس را کانر و دیویدسون )2003( با هدف اندازه گیری 
یک  ابزار  این  کردند.  تهیه  آسیب  و  تنش  با  سازگاری  توانایی 
مقیاس 25گویه ای است که تاب آوری را در اندازه های 5 درجه ای 
توانمندی  میزان  ارزیابی  در  و  می سنجد  تا 4  صفر  از  لیکرت 
اثربخشی  بررسی  نیز  و  بهنجار  و  بالینی  نمونه های  تاب  آوری 
درمان استفاده می شود )کمپبل ـ سیلس، کوهن و استین17، 
2006(. نسخه فارسی این مقیاس توسط جوکار )1386( تهیه 
شده است. ضریب آلفای کرونباخ 0/78 و پایایی برابر 0/73بود. در 
پژوهش حق رنجبر، کاکاوند، برجعلی و برماس )1390( نیز پایایی 
پرسش نامه با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون 

قرارگرفت که آلفای 0/84برای این پرسش نامه به دست آمد.

پرسش نامه تنظیم هیجان18

این پرسش نامه توسط گروس وجان )2003( ساخته شده است 
که ده آیتم دارد و شامل دو مقیاس مربوط به راهبردهای مختلف 
تنظیم هیجان شامل ارزیابی شناختی و سرکوبی بیانگری است. 
دامنه نمرات در این مقیاس از 10 تا 70 است. ضریب همسانی 
درونی در خرده مقیاس ارزیابی مجدد شناختی برای مردان 0/72 

15. Burnout Questionnaire
16. Connor-Davidson RISK  Questionnaire (CD–RISK)
17. Campbell-Sills, Cohen & Stein
18. Emotion Regulation Questionnaire (ERQ)

برای زنان 0/79 است. همچنین ضریب همسانی درونی در  و 
خرده مقیاس بازداری هیجانی برای مردان 0/67 و برای زنان 0/69 
است )نریمانی و همکاران، 1393(. سلیمانی و حبیبی )1393( 
در پژوهش خود ضریب آلفای کرونباخ را برای خرده مقیاس های 
ارزیابی مجدد شناختی 0/71 و بازداری هیجانی 0/81 گزارش 
کردند. ضریب آلفای کرونباخ 0/84 برای ارزیابی و 0/72 برای 
سرکوب گری به دست آمده و تحلیل آنالیز همسانی درونی هر دو 
مقیاس را نشان داده است. ارتباط کلی بین آیتم های سرکوبگری 
از 0/48 تا 0/68 و برای ارزیابی از 0/42 تا 0/63به دست آمده 
است. ضریب پایایی باز آزمایی دراین پرسش نامه بعد از دو ماه 

0/70 گزارش شده است. 

پرسش نامه باورهای خودکارآمدی عمومی19

پرسش نامه خودکارآمدی عمومی از شوارتز و جر و سالم در 
سال 1982 اقتباس شده است که در سال 2000 توسط نظامی 
و زیر نظر شوارتز و جر وسالم به فارسی ترجمه شده است و در 
سال 1380 توسط حسن آبادی در دانشگاه عالمه طباطبایی مورد 
استفاده قرار گرفت. این مقیاس دارای ده گویه چهار گزینه ای با 
دامنه  یک تا 4 است که کمیته و بیشینه نمره آن در محدوده 
پرسش نامه  درونی  همسانی  بالی الشک  دارد.  قرار  تا 40   10
خودکار آمدی را بر پایه پایایی آلفای کرونباخ بین 0/75 تا0/90 
اعالم کرده است. شوآرترز و بورن )1997( آلفای کرونباخ این 
پرسش نامه بین 0/81تا 0/91 و ضریب همسانی آن بین 0/81 
تا 0/91 گزارش شده است. این مقیاس در ایران توسط رجبی 
هنجاریابی شده است که پایایی آن 0/82و نیز روایی کلی آن 

0/79 گزارش شده است )رجبی، 1385(. 

برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و نیز 
جهت بررسی همبستگی بین متغیرهای پیش بین و متغیر مالک 
چند متغیری  رگرسیون  تحلیل  روش  از  تحصیلی(  )فرسودگی 
و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. داده ها با استفاده از 

SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

نتایج

در پژوهش حاضر 7/3 درصد از پاسخ گویان 15 ساله، 68/3 
درصد 16ساله، 24/4 درصد 17 ساله بودند. از شرکت کنندگان 
پژوهش حاضر 3/7 در صد در رشته ریاضی، 44/35 درصد در 
انسانی، 41/1  رشته علوم تجربی، 10/6 درصد در رشته علوم 
درصد در رشته فنی حرفه ای و 44/35 درصد در رشته کار و دانش 

هستند )جدول شماره 1(.

بین  همبستگی  که  می دهد  نشان   2 شماره  جدول  نتایج 
 ، r=0/504 فرسودگی تحصیلی با تاب آوری ضریب همبستگی

19. General Self-Efficacy Beliefs Scale (GSE-10)
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تنظیم هیجانی ضریب همبستگی r=0/129 و خودکار آمدی 
ضریب همبستگی r=-0/349 است. بنابراین بین تاب آوری، تنظیم 
هیجانی و خودکارآمدی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان مقطع 

 .)P>0/01( دوم متوسطه شهر اردبیل رابطه معنادار وجود دارد

مطابق با اطالعات مندرج در جدول شماره 3 می توان گفت که رابطه 
خطی معناداری بین متغیرهای پیش بینی )تاب آوری، تنظیم هیجانی، 
خودکارآمدی( و مالک )فرسودگی تحصیلی( وجود دارد که سهم آن ها 
در تبیین واریانس فرسودگی تحصیلی برابر با 0/0351 درصد است. به 
عبارت دیگر، در صورت تعمیم نمونه مورد مطالعه به جامعه اصلی، این دو 
متغیر قادر به پیش بینی 35 درصد از واریانس فرسودگی تحصیلی است.

جدول شماره 4 معناداری مقدار ضریب همبستگی چندگانه 
نتایج تحلیل واریانس را نشان می دهد که مقدار F محاسبه شده 

)43/672( برای متغیرهای پیش بین در سطح P≤0/001 معنادار 
است. متغیرهای تاب آوری شامل تنظیم هیجانی و خودکارآمدی، 

به صورت معناداری فرسودگی تحصیلی را پیش بینی می کند.

همان طور که در جدول شماره 5 مشاهده می شود برای تعیین 
نقش هریک از متغیرهای تاب آوری، تنظیم هیجانی و خودکارآمدی 
به عنوان متغیر پیش بین و فرسودگی تحصیلی به عنوان متغیر 
متغیرهای  نتایج ضریب رگرسیون  وارد شدند.  معادله  در  مالک 
می تواند  خودکارآمدی  و  تاب آوری  که  می دهد  نشان  پیش بین 
تنظیم  ولی   .)P>0/000( را پیش بینی کند فرسودگی تحصیلی 
 .)P<0/05( هیجانی نمی تواند فرسودگی تحصیلی را پیش بینی کند

بحث و نتیجه گیری

جدول 1. میانگین و انحراف معیار متغیرهای اصلی پژوهش

بیشترینکم ترینمیانگین±انحراف معیارمتغیرها

17/16116142 ±65/11تاب آوری )نمره کل(

7/99641 ±24/41ارزیابی مجدد شناختی

5/66427 ±15/12بازداری بیانگر

11/391064 ±39/53تنظیم هیجانی )نمره کل(

5/151239 ±28/44خودکار آمدی )نمره کل(

6/54432 ±20/48شایستگی فردی

5/43427 ±16/24اعتماد به غرایز فردی و تحمل عاطفه منفی

6/80099 ±13/59پذیرش مثبت تغییر

2/66212 ±8/20کنترل

1/7128 ±6/58تأثیرات معنوی

11/382272 ±50/16فرسودگی تحصیلی )نمره کل(

جدول 2. ضرایب همبستگی متغیرهای اصلی پژوهش

Nفرسودگی تحصیلیآمارهمتغیرها

تاب آوری
246**0/504ضریب همبستگی

0/000246سطح معناداری

تنظیم هیجانی
246*0/129ضریب همبستگی

0/000246سطح معناداری

خودکار آمدی
246**0/340-ضریب همبستگی

0/000246سطح معناداری

)P<0/01(**  )P<0/05(*
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پیش بینی  در  تاب آوری  نقش  بررسی  حاضر  پژوهش  هدف 
فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر در مدارس متوسطه دوم 
شهر اردبیل بود. نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی نشان 
داد که بین تاب آوری و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر در 
مدارس متوسطه دوم رابطه وجود دارد )P>0/01(. و همچنین در 
جدول رگرسیون مشاهده می شود که تاب آوری می تواند تغییرات 
مربوط به فرسودگی تحصیلی را به صورت معناداری پیش بینی 
کند. این یافته با یافته های مطالعه نیومن و همکاران )1990(، 
بیتسیکا، شارپلی و بل20 )2013(، ویسکرمی و خلیلی گشنیگانی 
ژانگ و همکاران )2007(، شوارزر و هالوم )2008(،   ،)1397(
کووک و همکاران )2007(، طاهری خرامه، شریفی فرد، آسایش 
مارش21  و  مارتین  و   )1394( امیری   ،)1396( سپهوندی  و 
)2016( همسوست. در تبیین احتمالی این یافته می توان گفت، 
دانش آموزان با چالش های تحصیلی متعددی مواجه می شوند که 
از لحاظ روانی آن ها را مستعد فرسودگی می کند. برای چگونگی 
و  مثبت  روان شناختی  ویژگی  یک  چالش ها  این  با  مواجهه 

20. Bitsika, Sharpley & Bell
21. Martin & Marsh

برابر چالش ها مقاوم کند.  را در  تأثیرگذار الزم است که آن ها 
روانی  سالمت  می تواند  مفرط  خستگی  و  فرسودگی  احساس 
دانش آموزان را به خطر انداخته، درنتیجه باعث افت تحصیلی در 
آنان شود. از طرفی تاب آوری باعث می شود که افراد در هنگام 
روانی خود  و سالمت  بتوانند سازگاری  منفی  تجربه هیجانات 
تبیینی  سبک  مسئله،  حل  چون  مهارت هایی  کنند.  حفظ  را 
کارآمد، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی در این امر دخیل است. 
تاب آوری ظرفیت تغییر شرایط ناگوار به تجاربی است که منجر 
به رشد و پیشرفت فرد می شود، یعنی اینکه تاب آوری پاسخی 
به استرس های بسیار زیاد است. بنابراین می توان گفت تاب آوری 
می تواند سطوح استرس و ناتوانی را در شرایط استرس زا تعدیل 
باعث شود. تاب آوری را در  از زندگی را  افزایش رضایت  کرده، 
محیط آموزشی می توان به عنوان احتمال موفقیت بسیار باال در 
مدرسه و سایر موقعیت های زندگی به رغم مصائب و دشواری های 
محیطی دانست. دانش آموزان دارای تاب آوری، به رغم موانع و 
مشکالت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در سطح باالیی موفق 
می شوند و کمتر نسبت به مدرسه و انجام فعالیت های مربوط به 

جدول 3. خالصه مدل رگرسیون چندگانه برای پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر اساس تاب آوری، تنظیم هیجانی، خودکار آمدی

آماره دوربین واتسونخطای برآوردR2 تعدیل شدهRR2متغیر پیش بین

0/5930/3510/3431/1402/194تاب آوری، تنظیم هیجانی، خود کار آمدی

جدول 4. تحلیل واریانس چند متغیره مدل رگرسیونی فرسودگی تحصیلی بر اساس تاب آوری، تنظیم هیجانی، خودکارآمدی

SSDFMSFPمدل

11150/08533716/69543/6720/001رگرسیون

20595/411242باقیمانده
85/105

31745/496245کل

جدول 5. ضرایب رگرسیون تاب آوری، تنظیم هیجانی، خودکار آمدی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی 

P T
ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

مدل
β خطای استاندارد B

0/000 10/918 - 4/469 48/793 مقدار ثابت

0/000 9/103 0/504 0/036 0/331 تاب آوری

0/668 0/429 0/024 0/057 0/024 تنظیم هیجانی

0/000 -6/020 -0/313 0/115 -0/601 خودکارآمدی
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مدرسه احساس خستگی می کنند )کابررا و پادیال22، 2004(. 
داشته  فرسودگی تحصیلی وجود  دانش آموزی  در  اگر  بنابراین 
باشد، می توان انتظار داشت که خستگی تحصیلی نیز در او باالست. 
به عبارتی اولین مرحله فرسودگی تحصیلی شکل گیری خستگی 
تحصیلی در فرد است. با توجه به این توضیحات به نظر می رسد 
اگر آموزشی بخواهد که فرسودگی تحصیلی را در دانش آموزان 
کاهش دهد، نخست باید بیشترین تأثیر را بر خستگی تحصیلی 
داشته باشد.بنابراین می توان گفت آموزش تاب آوری باعث افزایش 
میزان تاب آوری در دانش آموزان می شود. بنابراین دانش آموزان 
تاب آور از آنجا که کمتر احساس ناامیدی می کنند و از این مهارت 
برخوردارند که می توانند یک مشکل را به عنوان مسئله ای ببینند 
که می توانند آن را کندوکاو کنند، تغییر دهند، تحمل کنند و 
یا به روش های دیگر حل کنند و همین موضوع و توان تحمل 
آن ها در برابر مشکالت سبب چشم انداز مثبت و خوش بینی آن ها 
به زندگی می شود، می توان انتظار داشت که آموزش تاب آوری 
و  تحصیلی  خستگی  که  شود  باعث  فرسوده،  دانش آموزان  به 

فرسودگی تحصیلی در آنان به صورت چشمگیر کاهش یابد.

همچنین یافته های حاصل از آزمون ضریب همبستگی نشان 
داد که بین تنظیم هیجان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان 
جدول  در  ولی   .)P>0/01( دارد  وجود  معنادار  رابطه  دختر 
رگرسیون مشاهده می شود که تنظیم هیجان نمی تواند تغییرات 
مربوط به فرسودگی تحصیلی را به صورت معناداری پیش بینی 
کند. این نتیجه با نتایج پژوهش های پیشین، از جمله با پژوهش 
جان،  انگلیش،   ،)2014( استاف23  و  المس  دوونی،  بیلینگ، 
استریواستاوا و گروس24 )2012(، پو، ریفه، استوکمن و گادو25 
)2013(، کوپر، فیلیپس، جانستن، وایت و مک لئود26 )2015(، 
نریمانی و همکاران )1393( و دهقانی، گلستانه و زنگویی )1397( 
در  دشواری  گفت  می توان  یافته ها  این  تبیین  در  همسوست. 
خودتنظیم گری هیجانی یا ناتوانی در پردازش شناختی اطالعات 
هیجانی  اطالعات  که  زمانی  یا  هیجانات،  تنظیم  و  هیجانی 
نتوانند در فرایندهای پردازش شناختی ادراک و ارزشیابی شوند، 
باعث می شود فرد از نظر عاطفی و شناختی دچار آشفتگی و 
درماندگی  شود. این ناتوانی سازمان عواطف و شناخت های فرد 
فرسودگی  دچار  فرد  استرس زا  شرایط  در  و  می کند  مختل  را 
تشخیص  را  خود  احساسات  که  نوجوانانی  همچنین  می شود. 
می دهند و معنی ضمنی آن ها را درک می کنند، به گونه مؤثرتری 
تجربه هیجانی خود را تنظیم کرده و درنتیجه در سازگاری با 
تجربه های منفی موفقیت بیشتری دارند تا نوجوانانی که از لحاظ 
توانش هیجانی ضعیف می کنند. همچنین به نظر می رسد عدم 

22. Cabrera & Padilla
23. Billings, Downey, Lomas, Lloyd & Stough
24. English, John, Srivastava & Gross
25. Pouw, Rieffe, Stockmann & Gadow
26. Cooper, Phillips, Johnston, Whyte & MacLeod

تنظیم هیجان ها، اضطراب تنیدگی و فرسودگی در موقعیت های 
استرس آور مانند امتحانات مدرسه را افزایش داده و به عملکرد 
تحصیلی ضعیف منجر می  شود. نقش تنظیم هیجان بر عملکرد 
تحصیلی را همچنین می توان به کمک نظریه شناختی اجتماعی 
ارزش کنترل بکران تبیین کرد. در این نظریه به منظور تبیین 
تجربه هیجانات تحصیلی، بر نقش فرایندهای ارزیابی شناختی به 

عنوان پیش آیندهای درون فردی تأکید شده است.

و  خودکارآمدی  بین  داد  نشان  حاصل  یافته های  همچنین 
متوسطه  مدارس  در  دختر  دانش آموزان  تحصیلی  فرسودگی 
دوم رابطه معنادار وجود دارد و همچنین مشاهده می شود که 
خودکارآمدی می تواند تغییرات مربوط به فرسودگی تحصیلی را 
به صورت معناداری پیش بینی کند. بنابراین این پژوهش با نتایج 
پژوهش های پیشین از جمله با پژوهش ورعی و پورداد )1397(، 
محمدی، رمضانی و صدری دمیرچی )1395(، کرمی و حاتمیان 
)1395(، یوگو و همکاران )2013( و گرو، ساالنووا و پییرو27 
)2001( همسوست. تحقیق شوارزر و هالوم )2008( نیز نشان 
داده است که متغیر فرسودگی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی تأثیر 
منفی بسزایی دارد. در تبیین این یافته می توان بیان کرد که 
خودکارآمدپنداری با ایجاد احساس آرامش در روبه رو کردن با 
تکالیف و فعالیت های دشوار به فرد کمک می کند و برعکس افراد 
با خودکارآمد پنداری پایین ممکن است باور کنند که همه چیز 
سخ تر از آن چیزی است که آن ها از پس آن برآیند. باوری که به 
تنیدگی، فرسودگی و ناکارآمدی در چگونگی حل مشکالت منجر 
می شود. افراد با خودکارآمد پنداری باال به دلیل پافشاری در راه 
رسیدن به اهداف و واکنش مناسب در مقابل شکست و همچنین 
انتخاب راهکارهای مناسب در مواجهه با تکالیف درسی محوله، 
احساس ناکاسرآمدی درسی کمتری را تجربه می کنند. بنابراین 

در معرض فرسودگی پایین تری قرار دارند.

مقطع  دانش آموزان  روی  و  اردبیل  شهر  در  فقط  پژوهش  این 
متوسطه انجام شده که در تعمیم پذیری آن به شهرهای دیگر باید 
جانب احتیاط را رعایت کرد. مقطعی بودن مطالعه نیز سبب می شد 
تا در رابطه با نقش محافظت کننده عوامل شناخته شده در این مطالعه 
نتوان اظهار نظر قطعی کرد. بنابراین پیشنهاد می شود این پژوهش در 
شهرهای دیگر و همچنین گروه هایی غیر از دانش آموزان تکرار شود. 
با توجه به یافته های پژوهش مبنی بر نقش معنادار خودکارآمدی، 
تاب آوری و تنظیم هیجان در فرسودگی تحصیلی، وجود مشاورین 
به  ارائه آموزش و مشاوره  به منظور  مجرب در مدارس و خانواده 
آن ها جهت رفع آسیب های روان شناختی ضروری است. با توجه به 
نتایج پژوهش و مطالعات صورت گرفته می توان گفت افرادی که دچار 
درماندگی شده و خطر ابتال به فرسودگی تحصیلی را افزایش دهد. 
بنابراین، پیشنهاد می شود مشکالت هیجانی دانش آموزان شناسایی و 

تمهیداتی برای برطرف کردن آن صورت پذیرد. 

27. Grau, Salanova & Peiró
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مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

تمامی اصول اخالقی در این مقاله در نظر گرفته شده است. 
شرکت کنندگان در جریان هدف تحقیق و مراحل اجرای آن قرار 
گرفتند. آنها همچنین از محرمانه بودن اطالعات خود اطمینان 
داشتند و می توانستند هر زمان که بخواهند مطالعه را ترک کنند 
و در صورت تمایل، نتایج تحقیق در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

حامی مالی

این تحقیق هیچ کمک مالی از سازمان های مالی در بخش 
های عمومی، تجاری یا غیر انتفاعی دریافت نکرد.

مشارکت نویسندگان

همه نویسندگان به طور یکسان در تهیه این مقاله مشارکت 
داشتند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.
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