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Objective The current study aimed to investigate the role of Emotional Regulation (ER) and resilience in predict-
ing students' academic burnout.  
Methods This was a descriptive correlational study. The statistical population of the study included all female 
secondary school students of the 10th-grade of the humanities and experimental sciences (N=305) in the 
second semester of 2018-2019 in Shabestar City, Iran. Accordingly, a sample of 100 individuals was selected 
by cluster sampling method. To collect the required data, the Academic Burnout Questionnaire (Breso et al., 
1997), the Emotion Regulation Questionnaire (ERQ; Gross & John, 2003), and the Samuels' Academic Resil-
ience Scale (2004) were used.
Results: The collected data were analyzed using Pearson correlation coefficient and regression analysis meth-
ods. The obtained results indicated that ER and academic resilience explained 37% of the total variance of 
academic burnout in the examined students. The F-value indicated that the prediction of academic burnout 
was significantly based on ER and academic resilience in the study participants (P=0.001). 
Conclusion As per the present study, the long-term planning to increase the explored variables will be an es-
sential step in preventing students' academic burnout.
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A B S T R A C T

Extended Abstract

1. Introduction

earning is mainly measured by the academ-
ic performance of learners. Thus, one of the 
important tasks of educational psycholo-
gists is to identify the variable of burnout 
and its effect on students’ academic perfor-

mance. So that it is essential to control student burnout due 
to improved academic achievement and learning motiva-
tion (Brouwer & Tomic, 2010). Besides, emotion regula-
tion is another factor that can be associated with students’ 
academic burnout. Emotional abilities and competencies 
are one of the most important determinants and influenc-

L
ing factors of academic performance (Austin, Saklofzek 
& Egan, 2005). In assessing the situation that surrounds 
people, emotions play an important organizational role and 
motivate and direct their reactions to the situation (Kas-
sam & Mendes, 2013). In addition to emotion regulation, 
academic resilience is another factor that may play a role 
in students’ burnout. Academic resilience refers to the high 
levels of achievement and performance motivation despite 
the stressful events and conditions students face at school 
(Close & Solberg, 2007). According to Arc et al. (2008), 
resilient people often return to the normal state by creating 
positive emotions after stressful encounters. Resilient peo-
ple go through stressful events without losing their mental 
health or developing a mental illness (Waugh, Fredrickson 
& Taylor, 2008). 

http://jsp.uma.ac.ir/?lang=en
https://orcid.org/0000-0002-9579-9374
https://orcid.org/0000-0001-9127-8232
https://doi.org/10.32598/JSPI.9.4.5
https://doi.org/10.32598/JSPI.9.4.5
http://jsp.uma.ac.ir/issue_165_198.html?lang=en
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.32598/JSPI.9.4.5
http://jsp.uma.ac.ir/issue_165_198.html?lang=en


63

Winter 2021. Vol 10. Issue 2

Saba, B., & Imanparvar, S. (2021). Academic Emotion Regulation and Resilience in Predicting Students’ Academic. J Sch Psycho Instn, 9(4), 62-73.

2. Materials and Methods

This was a descriptive-correlational research that em-
ployed the multiple regression analysis. This method is used 
to investigate the relationship between a dependent variable 
(criterion) and several independent variables (predictors). 
The regulation of academic excitement and resilience were 
considered as predictor variables and academic burnout as 
the criterion variable. Also, the statistical population of the 
study included all the female students of the second year of 
the tenth grade in the field of humanities and experimental 
sciences (N=305); the participants were studying in the sec-
ond semester of the 2017-2018 academic year, in Shabestar 
City. Considering the sample size determination formula 
for standard multiple regression, a sample of 100 students 
was selected for data collection, using the cluster sampling 
method. The study measures included the Bresso burnout 
questionnaire, Gross and John emotion regulation question-
naire, and Samuels academic resilience questionnaire. The 
obtained data were analyzed using the Pearson correlation 
test and regression analysis. 

3. Results

The Mean±SD age of the participating students was 
16.17±1.03 years. Moreover, 47 participants (47%) were 
studying in the field of humanities, and 53 participants 
(53%) in the field of experimental sciences. The results 
showed that emotion regulation was negatively and signifi-
cantly related to academic burnout. Therefore, with increas-
ing students’ emotional regulation, their academic burnout 
decreases, thus, it is possible to predict academic burnout 
based on the emotion regulation component. The findings 
also showed that the component of academic resilience was 
negatively associated with academic burnout, and this com-
ponent was able to predict academic burnout.

4. Discussion and Conclusion

The present findings showed that emotion regulation 
was negatively and significantly associated with academic 
burnout. In explaining the effect of emotion regulation on 
academic burnout, it can be concluded from the findings 
that emotion regulation can reduce the psychological ad-
justment and academic burnout of students by controlling 
negative emotions and increasing positive emotions. The 
role of emotion regulation on academic performance can 
also be explained with the control-value theory of achieve-
ment emotions (Pekrun, 2000). Besides, the obtained neg-
ative relationship between academic resilience and burnout 
supports the Bandura cognitive-social theory and the Beck 
cognitive theory. High academic resilience in students 
causes a sense of self-confidence and high self-efficacy 

beliefs and allows them to successfully overcome life and 
academic challenges. Ultimately, this factor significantly 
impacts on students’ academic achievement. On the other 
hand, students with poor resilience negatively assess their 
ability because of insufficient experience. These negative 
assessments reduce self-efficacy and self-confidence in 
various academic situations and lead to student burnout and 
the lack of interest in accompanying education.
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هدف هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تنظیم هیجان و تاب آوری در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان بود. 
روش ها روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری همه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه پایه دهم رشته های انسانی 
و تجربی )N=305( بودند که در نیمسال دوم سال تحصیلی 1396-1397 در شهرستان شبستر مشغول به تحصیل بودند. از این جامعه، 
نمونه ای به حجم صد نفر با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون 

مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. 

یافته ها: تحلیل رگرسیون نشان داد که مؤلفه های تنظیم هیجان و تاب آوری تحصیلی 37/1 درصد از کل واریانس های فرسودگی تحصیلی 
را در دانش آموزان تبیین می کنند. نسبت F نیز نشان داد که پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر اساس تنظیم هیجان و تاب آوری تحصیلی 

.)P=0/001( معنادار است

نتیجه گیری با توجه نتایج، برنامه ریزی دراز مدت جهت افزایش این دو متغیر گام مهمی در پیشگیری از فرسودگی تحصیلی دانش آموزان 
خواهد داشت.

کلیدواژه ها: 
تنظیم هیجان، تاب آوری 

تحصیلی، فرسودگی 
تحصیلی

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 10 مرداد 1397

تاریخ پذیرش: 23 فروردین 1398
تاریخ انتشار: 12 دی 1399

مقدمه 

زندگی تحصیلی، یکی از مهم ترین ابعاد زندگی و کارکردهای 
مهم افراد به شمار می رود که بر سایر ابعاد زندگی تأثیر فراوان دارد. 
یکی از مسائل و مشکالت اساسی زندگی تحصیلی افراد و نظام 
آموزشی هر کشور، مسئله پایین بودن سطح عملکرد تحصیلی 

دانش آموزان آن کشور است )زهراکار، 2008(.

از آنجا که یادگیری فراگیران، عمدتًا به وسیله عملکرد تحصیلی 
آن ها سنجش می شود، شناسایی متغیر فرسودگی تحصیلی1 و اثر 
آن بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان، از کارهای مهم روان شناسان 
تربیتی است، به طوری که کنترل فرسودگی تحصیلی دانش آموزان 
به دلیل بهبود پیشرفت تحصیلی و انگیزش یادگیری آنان ضروری 

است )بروور و تومیک2، 2010(.

مشکل  مانند  مفاهیم  برخی  با  تحصیلی  فرسودگی  مفهوم 

1. Academic Burnout
2. Brewer and Tomic

خواب، نگرانی و نشخوار ذهنی هم پوشی دارد. البته باید دقت 
کرد که وجه تمایز آن ها در این است که فشار روانی، خستگی، 
مربوط  و خاصی  ویژه  موقعیت  به  افسردگی  و عالئم  اضطراب 
نیستند، اما فرسودگی تحصیلی وابسته به موقعیت خاص است، 
اندازه گیری می شود  تنها در موقعیت مدرسه  یعنی فرسودگی 

)آهوال و هاکانین3، 2007(.

توپین، اوجاری، وانانن، کالیمو و جاپینن4 )2005(، فرسودگی 
را حالتی از خستگی هیجانی می دانند که حاصل ترکیب  شدن 
عواملی مانند مبهم بودن نقش، فشار کاری، محدودیت زمانی و 
فقدان منابع الزم برای انجام دادن وظایف و تکالیف محوله است.

افرادی که فرســودگی تحصیلی دارند، عالئمی مانند بی اشتیاقی 
نسبت به مطالب درسی، ناتوانی در ادامه حضور مستمر در کالس های 
درس، مشــارکت نکردن در فعالیت های کالسی، احساس بی معنایی 
در فعالیت های درسی، احساس ناتوانی در فراگیری مطالب درسی 

3. Ahola and Hakanin
4. Topin, Ojari, Vananen, Kalimo and Japinen

1. گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل، ایران.

مقاله پژوهشی

نقش تنظیم هیجان و تاب آوری تحصیلی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان

، سهیال ایمان پرور1  *بهمن صبا1 
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را تجربه می کنند )رستم اوغلی و خشنودنیای چماچایی، 1392(.

احساس خستگی به علت نیازهای تحصیلی، بدبینی و بی رغبتی 
و بی عالقگی نسبت به مدرسه و احساس بی لیاقتی از دیگر عالئم 
فرسودگی تحصیلی است )سالمال و تاینکنن5، 2012(. فرسودگی 
تحصیلی پاسخی به دشواری های مسیر پیش ِروی یادگیرندگان و 
نتیجه آن نیز یک ناهم خوانی میان منابع آموزشی و انتظارات خود 
و دیگران برای موفقیت تحصیلی است )سالمال، کیورو، لسکینن، 

و نورمی6، 2009(. 

بنابراین فرسودگی تحصیلی به  عنوان مانعی برای پیشرفت 
تحصیلی محسوب می شود؛ زیرا با افزایش استرس و پیامدهای 
منفی در زندگی تحصیلی دانشجویان، موجب کاهش کیفیت و 

کمیت عملکرد تحصیلی می شود )گومز7 و همکاران، 2015(.

یکی از عواملی که می تواند با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان 
هیجان،  تنظیم  است.  هیجان8  تنظیم  باشد،  داشته  رابطه 
اصطالحی است که به فرایند تعدیل یک یا چند جنبه از تجربیات 
یا پاسخ های هیجانی اشاره دارد )نریماني، عالي ساري نصیرلو، و 

موسي زاده، 1393(.

تنظیم هیجان نقش مهم و اساسی در بهزیستی روان شناختی 
از  یکی  هیجانی  شایستگی های  و  توانمندی ها  می کند.  ایفا 
مهم ترین عوامل تعیین کننده و تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی 

است )اوستین، ساکلوفسک و ایگان9، 2005(.

می کند،  احاطه  را  افراد  که  موقعیتی  ارزیابی  در  هیجان ها، 
نقس سازمان دهی مهمی دارند و نوع واکنش آن ها را به موقعیت 
برمی انگیزانند و جهت می دهند )کسام و مندس10، 2013(. یک 
تمایز مشخص بین حالت های احساساتی بودن وجود دارد که 
شامل هیجانات مثبت و منفی است )ریچ، و زاوترا و داویس11، 

 .)2003

نتایج پژوهشی نشان داده که بین ابعاد فرسودگی تحصیلی 
فرسودگی  و  دارد  وجود  معنا داری  رابطه  تحصیلی  عملکرد  و 
تحصیلی بیشترین واریانس عملکرد تحصیلی را تبیین می کند 

)عظیمی، پیری و زوار، 1392(.

نتایج پژوهش  هوگان، پارکر، وینر، واترز، وود و ُاک12 )2010( 
با فرسودگی تحصیلی  تنظیم هیجان  ارتباط معنادار  بر وجود 
اشاره می کند. همچنین، نتایج پژوهشی نشان می دهد راهبردهای 
تنظیم هیجان با کاهش هیجان های منفی و رویدادهای عاطفی 

5. Salmela and Tykenen
6. Salmela, Kyuro, Leskinen, and Normi
7. Gómez
8. Emotion Regulation
9. Austin, Saklovsky and Egan
10. Kassam and Mendes
11. Rich, and Zautra and Davis
12. Hogan, Parker, Wiener, Waters, Wood, Oak

رابطه دارد و نیز سبب افزایش خودکارآمدی اجتماعی افراد در 
زمینه سازش یافتگی اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و افزایش رفتار 

دوستانه می شود )دیفندروف، ریچارد و یانگ13، 2008(.

که  رسیده اند  نتیجه  این  به  انجام شده  طولی  مطالعات 
در  را  فرد  روانی  تنظیم هیجانی، وضعیت سالمت  مهارت های 
دوره های بعدی زندگی پیش بینی می کند )آلداو14، 2013؛ گراو15، 
2007(. نریمانی، عالی ساری، نصیرلو و موسی زاده نشان دادند که 
آموزش متمرکز بر هیجان منجر به کاهش فرسودگی تحصیلی 

دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری می شود.

یکی دیگر از عواملی که ممکن است در فرسودگی تحصیلی 
است.  تحصیلی16  تاب آوری  باشد،  داشته  نقش  دانش آموزان 
پیشرفت  انگیزش  باالی  سطوح  به  اشاره  تحصیلی  تاب آوری 
که  دارد  استرس زایی  شرایط  و  حوادث  علی رغم  عملکرد،  و 
سولبرگ17،  و  )کلوز  مواجه اند  آن  با  مدرسه  در  دانش آموزان 

.)2007

برابر  در  مقاومت  و  پایداری  توانایی  از  عبارت  تاب آوری 
طالبی  )رستم اوغلی،  است  زندگی  شکننده  درهم  چالش های 
پویایی  فرایندهای  تاب آوری شامل  پرزور، 1394(.  و  جویباری 
است که انطباق مثبت با رویدادهای مهم و منفی را به وجود 

می آورد )نیلفروشان، عبدی و احمدی، 2014(.

اغلب  تاب آوری هستند،  دارای  افرادی که  اعتقاد آرک18،  به 
با ایجاد هیجانات مثبت پس از رویارویی های فشارزا به حالت 
طبیعی باز می گردند )واف، فردریکسون و تیلور19، 2008(. بعضی 
از مهارت هایی که به افراد کمک می کنند تا تاب آوری خود را 
افزایش دهند، آموختنی هستند )هال، پیرسون و ریچینگ20، 

 .)2003

تاب آوری در محیط آموزشی به عنوان احتمال موفقیت بسیار باال 
در مدرسه و سایر موقعیت های زندگی به رغم مصائب و دشواری های 
محیطی است )کووک، هوگس و لئو21، 2007(. در پژوهشی، نتایج 
نشان داد که متغیر هوش هیجانی پیش بینی کننده  منفی فرسودگی 

تحصیلی است )صدوقی، تمنایی فر و ناصری، 1396(.

یعقوبی و بختیاری در تحقیقی به این نتیجه دست یافتند که 
آموزش تاب آوری بر کاهش فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان 
تحصیلی،  فرسودگی  مؤلفه های  بین  از  همچنین  و  بوده  مؤثر 
خرده مقیاس  کاهش  در  را  تأثیر  بیشترین  تاب آوری  آموزش 

13. Defenderoff, Richard and Young
14. Aldaw
15. Garaw 
16. Academic Resilience
17. Klose and Sulberg
18. Arce
19. Waf, Frederickson and Taylor
20. Hall, Pearson and Reaching
21. Cook, Hoggs and Leo

بهمن صبا و سهیال ایمان پرور. نقش تنظیم هیجان و تاب آوری تحصیلی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان
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خستگی تحصیلی دارد. همچنین یافته های امیری )1394( نیز به 
رابطه منفی تاب آوری و فرسودگی تحصیلی، به خصوص در ُبعد 

ناکارآمدی در دختران دانش آموز دست یافت.

همان طور که بررسی پیشینه نشان می دهد، چنین برمی آید که 
فرسودگی تحصیلی موضوعی اساسی در تعلیم و تربیت فراگیران 
است که به وضوح در برخی از دانش آموزان دیده می شود و پیامدهای 

مخربی را در فرایند تحصیلی دانش آموزان برجای می گذارد.

هدف  زمینه،  این  در  موجود  پژوهشی  خأل های  به  توجه  با 
پژوهش حاضر بررسی نقش تنظیم هیجان و تاب آوری تحصیلی 

در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان بود.

روش پژوهش

این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. تنظیم هیجان 
و تاب آوری تحصیلی به عنوان متغیرهای پیش بین و فرسودگی 

تحصیلی به عنوان متغیر مالک در نظر گرفته شده است. 

جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری: در این پژوهش جامعه 
آماری شامل همه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه پایه  دهم 
رشته های انسانی و تجربی )N=305( بودند که در نیمسال دوم 
سال تحصیلی 97-1396 در شهرستان شبستر مشغول تحصیل 

بودند.

در نهایت بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه برای رگرسیون 
چندگانه استاندارد، نمونه ای به حجم صد نفر با روش نمونه گیری 

خوشه ای انتخاب شد و با استفاده از ابزارهای زیر ارزیابی شدند.

توسط  که  پرسش نامه  این  تحصیلی:  فرسودگی  پرسش نامه 
برسو، ساالنووا و اسچفلی22 ساخته شده شامل پانزده گویه بوده 
و سه حیطه خستگی تحصیلی )پنج ماده(، بی عالقگی تحصیلی 
)چهار ماده( و ناکارآمدی تحصیلی )شش ماده( را مورد سنجش 

قرار می دهد.

همه عبارت ها روی یک طیف لیکرتی 5درجه ای از کاماًل موافقم 
تا کاماًل مخالفم درجه بندی می شوند. حداکثر نمره پرسش نامه 75 
)بیشترین میزان فرسودگی تحصیلی(، میانگین 45 و حداقل نمره 
15 )کمترین میزان فرسودگی تحصیلی( است. پایایی پرسش نامه 
را سازندگان آن به ترتیب 0/70، 0/82 و 0/75 برای سه حیطه  

فرسودگی تحصیلی محاسبه کرده اند.

نعامی و همکاران، ضرایب اعتبار پرسش نامه را از طریق همبسته 
کردن آن با پرسش نامه فشارزاهای دانشجویی به ترتیب 0/38، 
0/42 و 0/45 محاسبه کرده اند که در سطح P=0/001 معنادار 
بوده است )میکائیلی، افروز و قلیزاده، 1391(. پرسش نامه تنظیم 
هیجان: این پرسش نامه توسط گروس و جان23 )2003( ساخته 

22. Bresó, Salanova & Schoufeli
23. Gross and John

شده است. این پرسش نامه دارای ده گویه بوده و دو خرده مقیاس 
بازداری هیجانی و ارزیابی مجدد شناختی را می سنجد.

آزمودنی به هر گویه این پرسش نامه بر اساس مقیاس هفت 
درجه ای لیکرت از کاماًل موافق تا کاماًل مخالف پاسخ می دهد. 
دامنه نمرات در این مقیاس از 10 تا 70 است. ضریب همسانی 
درونی در خرده مقیاس ارزیابی مجدد شناختی برای مردان 0/72 

و برای زنان 0/79 است. 

بازداری  خرده مقیاس  در  درونی  همسانی  ضریب  همچنین 
)نریمانی،  زنان 0/69 است  برای  و  برای مردان 0/67  هیجانی 

عباسی، ابوالقاسمی و احدی، 2014(.

سلیمانی و حبیبی در پژوهش خود ضریب آلفای کرونباخ را 
برای خرده مقیاس های ارزیابی مجدد شناختی 0/71 و بازداری 

هیجانی 0/81 گزارش کردند. 

پرسش نامه تاب آوری تحصیلی: این پرسش نامه توسط ساموئلز 
در سال 2004 ساخته شد و در دو مطالعه مناسب بودن آن تأیید 
شد. سپس با گسترش مطالعه در سال 2009 با همکاری وو به چاپ 

رسید. نسخه اصلی این پرسش نامه چهل سؤال را شامل می شود.

در هنجار ایرانی تعداد سؤاالت این پرسش نامه به 29 سؤال 
تقلیل یافته و در نهایت برای این پرسش نامه سه عامل با عناوین 
مهارت های ارتباطی، جهت گیری آینده و مسئله محور / مثبت نگر 
تأیید شدند. همه عبارت ها روی یک طیف لیکرتی 5درجه ای از 

کاماًل موافقم تا کاماًل مخالفم درجه بندی می شوند.

نمره باال نشانگر تاب آوری تحصیلی باال و نمره پایین نشان دهنده 
تاب آوری تحصیلی پایین فرد است. سلطانی نژاد، آسیابی، ادهمی 
و یوسفیان این مقیاس را برای دانشجویان و دانش آموزان ایرانی 
کرونباخ  آلفای  ضریب  پژوهش  این  در  کرده اند.  هنجاریابی 
و 0/71  ترتیب 0/81، 0/72  به  مقیاس  این  خرده مقیاس های 

است.

روش اجرا: جهت اجرای پژوهش بعد از کسب مجوز از اداره 
آموزش و پرورش شهرستان شبستر و دریافت معرفی نامه برای 
ارائه به مدارس به قسمت امور پژوهشی مراجعه کرده و هماهنگی 

الزم با مدارس صورت گرفت.

و  کرده  مراجعه  یادشده  دبیرستان های  به  پژوهشگر  سپس 
بودند  اوقات فراغت  با حضور در سر کالس هایی که در ساعات 
یا معلم آن ها غایب بود، بعد از جلب رضایت آزمودنی ها و دادن 
اطالعات الزم در مورد پاسخ گویی به سؤاالت و ارائه توضیحات الزم، 
پرسش نامه ها پخش شده و از دانش آموزان خواسته شد که به دقت 
سؤاالت را بخوانند و پاسخ های مورد نظر را مطابق با ویژگی های 

خود انتخاب کنند و تا حد امکان سؤالی بی پاسخ نگذارند. 

در  شرکت  شدند.  جمع آوری  پرسش نامه ها  تکمیل  از  بعد 
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پژوهش داوطلبانه و مطابق با قواعد اخالقی پژوهش بود. داده ها با 
استفاده از شاخص میانگین و انحراف استاندارد، ضریب همبستگی 
و رگرسیون چندگانه با کمک نرم افزار SPSS نسخه 20 تجزیه و 

تحلیل شدند.

نتایج

میانگین سنی )و انحراف استاندارد( دانش آموزان شرکت کننده 
در این پژوهش 16/17 )1/03( بود. از لحاظ رشته تحصیلی نیز 

47 نفر رشته انسانی و 53 نفر رشته تجربی بودند.

در جدول شماره 1 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش 
تحلیل های  انجام  از  قبل  است.  آمده  بررسی  مورد  نمونه  در 
استنباطی، روابط همبستگی بین متغیرهای پژوهش از طریق 
ارزیابی ماتریس همبستگی بررسی شد که نتایج آن در جدول 

شماره 2 ارائه شده است.

بین  می شود،  مشاهده   2 شماره  جدول  در  که  گونه  همان 
فرسودگی تحصیلی و تنظیم هیجان و بین فرسودگی تحصیلی 
 .)P>0/01( و تاب آوری تحصیلی رابطه منفی معنادار وجود دارد
به این معنی که با افزایش تنظیم هیجان و تاب آوری تحصیلی، 

فرسودگی تحصیلی کاهش می یابد.

همچنین بین تاب آوری و تنظیم هیجان رابطه مثبت معنادار 
تاب آوری  باال رفتن  با  که  معنا  این  به   .)P>0/01( دارد  وجود 
تحصیلی، تنظیم هیجان نیز در دانش آموزان باال می رود و برعکس. 
به منظور پیش بینی فرسودگی تحصیلی از روی مؤلفه های تنظیم 
هیجان و تاب آوری تحصیلی از تحلیل رگرسیون به روش ورود 
همزمان داده ها استفاده شد که یافته های آن در جدول شماره 3 

ارائه شده است.

همان طور که در جدول شماره 3 مشاهده می شود، تنظیم 
هیجان )β=-0/21 و P>0/001( و تاب آوری تحصیلی )0/184-

=β و P>0/001( پیش بینی کننده های منفی و معنادار فرسودگی 
تحصیلی هستند و دو متغیر جمعًا 37 درصد واریانس فرسودگی 
تحصیلی را پیش بینی می کنند و تاب آوری تحصیلی قوی ترین 

پیش بینی کننده فرسودگی تحصیلی است.

بحث و نتیجه گیري

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تنظیم هیجان و تاب آوری 
در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان بود. نتایج پژوهش 
نشان داد که تنظیم هیجان با فرسودگی تحصیلی رابطه منفی 
تنظیم  افزایش  با  که  گفت  می توان  رو  این  از  دارد.  معنادار  و 
هیجانی دانش آموزان فرسودگی تحصیلی آن ها کاهش می یابد، 
بدین صورت می توان بر اساس مؤلفه تنظیم هیجان، فرسودگی 

تحصیلی را پیش بینی کرد.

یافته های پژوهش حاضر نشان داد که در کل تنظیم هیجان 
با فرسودگی تحصیلی رابطه منفی و معناداری دارد که با نتایج 
پژوهش های دیگر مانند علیزاده عصار، توحیدی، سادات حسینی 
و سلطان نصیر )1395(، نریمانی، نصیرلو و موسی زاده )1393(، 
میکائیلی، رجبی، عباسی و زمانلو )1393(، هوگان، پارکر، وینر، 
واترز، وود و اک24 )2010(، براند25 )2007( مبنی بر رابطه منفی 
دانش آموزان  تحصیلی  فرسودگی  و  هیجان  تنظیم  معنادار  و 

24. Hogan, Parker, Wiener, Watters, Wood & Oke 
25. Brand

جدول 1. میانگین، انحراف معیار نمره آزمودنی ها در تنظیم هیجان، تاب آوری و فرسودگی تحصیلی

MaxMinمیانگین±انحراف معیارNمتغیر

12/176123 ±10049/03تنظیم هیجان

12/0812337 ±10078/25تاب آوری تحصیلی

11/516826 ±10061/34فرسودگی تحصیلی

جدول 2. ماتریس همبستگی متغیرهای فرسودگی تحصیلی با مؤلفه های تنظیم هیجان و تاب آوری تحصیلی

تاب آوری تحصیلیتنظیم هیجانفرسودگی تحصیلیمتغیر

1فرسودگی تحصیلی

1**0/53-تنظیم هیجان

1**0/41**0/38-تاب آوری تحصیلی

                                                                                                                                      P>0/01
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همسوست. 

توانایی مدیریت و تنظیم هیجان برای حفظ روابط اجتماعی 
ایفا می کند  افراد  پایدار و بهزیستی نقش مهمی را در زندگی 

)ایزدپناه، و همکاران، 2016(.

بنابراین تنظیم هیجان می تواند به آسانی باعث سالمت روان 
و یا آشفتگی هیجانی شود و مشکالتی را برای فرد به بار آورد. 
زندگی و روابط شغلی با چالش ها، بحران ها، مشکالت و موانعی که 
برای فرد ایجاد می کند، همواره محلی برای تمرین تنظیم هیجان 
است، که در صورت تنظیم نامناسب، این فرایند می تواند منجر به 

تشدید مشکالت شود )بلوچ، هاآس، و لیونسون26، 2014(.

تنظیم هیجان در محیط کالس درس می تواند مانع دلزدگی، 
از  درنتیجه  و  شود  دانش آموزان  خستگی  و  کسالت  ناامیدی، 
روث27،  و  لوکویتز  )بنیتا،  کند  پیشگیری  تحصیلی  فرسودگی 
2017(. از سوی دیگر عدم ثبات هیجانی باال با عملکرد تحصیلی 

ضعیف رابطه دارد )زانگ28، 2003(.

منظم  نشدن،  دلسرد  عواطف،  کنترل  هیجانات،  تنظیم 
بودن و پشتکار می تواند عملکرد فرد در حوزه های مختلف، از 
جمله موقعیت های تحصیلی را پیش بینی کند )فرنهام، چامرو-

پروموزیک، و مکدوگال29، 2003(.

از نظر پارکر، ساکلوفلسک و کفر30 )2016( عدم تنظیم هیجان، 
تنیدگی و فرسودگی در موقعیت های  افزایش اضطراب،  سبب 
استرس آور را افزایش داده و به عملکرد تحصیلی ضعیف منجر 

می شود.

همچنین نقش تنظیم هیجان بر عملکرد تحصیلی را می توان به 
کمک نظریه شناختی اجتماعی ارزش کنترل پکران 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.

شواهد زیادی مبنی بر اینکه مهارت های تنظیم هیجانی در 

26. Bloch, Haase, Levenson
27. Benita, Levkovitz & Roth
28. Zhang
29. Furnham, Chamorro-Premuzic & McDougall
30. Parker, Saklofske & Keefer

ایجاد، حفظ و درمان اختالالت روانی درگیر هستند، وجود دارد 
)کرایج، پرویم بوپ، و گامفسکی31، 2002(، به طوری که مطالعات 
طولی نیز به این نتیجه رسیده اند که مهارت های تنظیم هیجانی، 
وضعیت سالمت روانی فرد را در دوره های بعدی زندگی پیش بینی 

می کند )آلدااو32، 2013(.

همچنین یافته های این پژوهش نشان دادند که مؤلفه  تاب آوری 
و  دارند  معنادار  منفی  رابطه  تحصیلی  فرسودگی  با  تحصیلی 
همچنین این مؤلفه توانست فرسودگی تحصیلی را پیش بینی 
 ،)1395( بختیاری  و  یعقوبی  که  پژوهش هایی  با  نتایج  کند. 
اعرابیان، ابوالمعالی و پاشا شریفی )1394(، ابوالمعالی و محمودی 
سالمال  و  پارکر   ،)1394( همایونی  و  فرزنه  سنگانی   ،)1394(
ـ اَرو33 )2011(، انجام داده اند و به بررسی ارتباط منفی میان 

فرسودگی تحصیلی و تاب آوری پرداخته اند، هم خوانی دارد.

تاب آوری به عنوان اطمینان فرد از توانایی هایش برای مقابله با 
فشار روانی، احترام به خود، ثبات عاطفی و ویژگی های فردی که 
حمایت اجتماعی از طرف دیگران را افزایش می دهد، تعریف شده 

است )پینکورارت34، 2009(.

 افراد تاب آور بدون اینکه سالمت روان آن ها کاهش یابد و دچار 
بیماری روانی شوند، رویدادهای فشارزا را پشت  سر می گذارند 
)واف35 و همکاران، 2008(. الستر و کیمنون36 معتقدند ظرفیت 
باالی تاب آوری در افراد باعث می شود تا آن ها نحوه استدالل و 
نگرش متفاوتی در مواجهه با موانع و چالش های تحصیلی، شغلی 
و دیگر موقعیت های زندگی اتخاذ کنند و در این صورت با عملکرد 
بهتر و فرسودگی کمتری مواجه شوند )الستر و کیمنون، 2009؛ 

به نقل از صدوقی، تمنایی فر و ناصری، 1396(. 

همچنین این نتیجه حمایت کننده نظریه شناختی اجتماعی 
میزان  بودن  باال  که  چرا  است،  بک  شناختی  نظریه  و  بندورا 
تاب آوری تحصیلی در دانش آموزان باعث احساس اعتماد به نفس 
و داشتن باورهای خودکارآمدی باال شده و به آن ها اجازه می دهد 

با موفقیت چالش های زندگی و تحصیلی را پشت سر بگذارند.

31. Kraaij, Pruymboom, Garnefski
32. Aldao
33. Parker & Salmela-Aro
34. Pinquart
35. Waugh
36. Allistre & Kimnon

جدول 3. نتایج تحلیل رگرسیون ورود هم زمان متغیرهای تنظیم هیجان و تاب آوری تحصیلی جهت پیش بینی فرسودگی تحصیلی

βBetatpخطای استانداردRR2متغیر پیش بینمتغیر مالک

فرسودگی تحصیلی
تنظیم هیجان

0/590/371
0/053-0/21-0/31-3/720/001

4/230/001-0/39-0/184-0/041تاب آوری تحصیلی
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تحصیلی  پیشرفت  در  بسزایی  تأثیر  عامل  این  درنهایت 
دارای  دانش آموزان  که  حالی  در  داشت،  خواهد  دانش آموزان 
تاب  آوری ضعیف، به دلیل تجارب ناکافی، توانایی خود را منفی 
ارزیابی می کنند که باعث کاهش خودکارآمدی و اعتماد به نفس در 
موقعیت های مختلف تحصیلی می شود و این مسئله به نوبه خود، 

فرسودگی دانش آموز و بی عالقگی او به تحصیل را همراه دارد.

در این پژوهش محدودیت هایی مطرح بودند که از آن جمله 
می توان به اینکه شرکت کنندگان در این پژوهش دانش آموزان 
دختر پایه دهم دوره دوم متوسطه بوده اند؛ بنابراین در تعمیم 
داده ها به دانش آموزان پسر و سایر مقاطع تحصیلی باید جانب 

احتیاط رعایت شود، اشاره کرد.

همچنین گستره اجرای این پژوهش محدود به مدارس دولتی 
شهر شبستر بوده است و موضوع در مناطق روستایی شهرستان 
و نیز مدارس غیر دولتی بررسی نشده است. در این پژوهش به 
استفاده شد، درنتیجه ممکن  از پرسش نامه  منظور زمینه یابی 
است برخی از افراد از ارائه پاسخ واقعی خودداری کرده و پاسخ 
غیر واقعی داده باشند و نیز این پژوهش در نمونه ای محدود انجام 

یافته و نتایج آن قابل تعمیم به کل جامعه نیست.

با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می شود، نظر به اینکه 
در این پژوهش شرکت کنندگان فقط از دو رشته تحصیلی انسانی 
و تجربی بوده اند؛ بنابراین پژوهش های بعدی در سایر رشته های 

تحصیلی و نیز روی پایه ها و مقاطع تحصیلی دیگر انجام یابد.

با توجه به محدود بودن حجم نمونه در این پژوهش، پیشنهاد 
می شود در سایر پژوهش ها سعی شود با نمونه های بزرگ تری، 
پژوهش صورت گیرد و دست اندرکاران آموزش و پرورش، آموزش 
هیجان و تنظیم هیجان و تاب آوری را همانند بسیاری از کشورهای 
توسعه یافته در زمره اهداف و برنامه های کاربردی خود قرار دهند.

با  تاب آوری  و  هیجان  تنظیم  دقیق تر  نقش  بررسی  برای 
زمینه  پژوهش هایی در  پیشنهاد می شود،  فرسودگی تحصیلی 
نقش مؤلفه های تنظیم هیجان و تاب آوری با فرسودگی تحصیلی 
انجام شود و همچنین به منظور شناخت تأثیرات آسیب زای این 
مؤلفه ها، دو متغیر تنظیم هیجان و تاب آوری در نمونه های بالینی 

بررسی شود.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

اصــول اخالقــی تمامــًا در ایــن مقالــه رعایــت شــده اســت. 
شــرکت کننــدگان اجــازه داشــتند هــر زمــان کــه مایــل بودنــد 
از پژوهــش خــارج شــوند. همچنیــن همــه شــرکت کننــدگان 
ــه  در جریــان رونــد پژوهــش بودنــد. اطالعــات آن هــا محرمان

نگــه داشــته شــد.

حامي مالي

ــازمان های  ــی از س ــک مال ــه کم ــچ گون ــق هی ــن تحقی ای
تأمیــن مالــی در بخش هــای عمومــی ، تجــاری یــا غیرانتفاعــی 

دریافــت نکــرد.

مشارکت نویسندگان

 تمــام نویســندگان در طراحــی، اجــرا و نــگارش همــه 
داشــته اند.  مشــارکت  حاضــر  پژوهــش  بخش هــای 

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.
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