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Abstract
Introduction: Since health in students provides health in the community, the present study aimed 
was done to the role of emotional dysregulation, academic procrastination, and family flexibility in 
predicting academic burnout in female students during the second period in high school.
Methods: The research design was descriptive-correlational. The statistical population of the study 
included second-period female high school students in Zabol city in 2019-2020. They selected 191 
members by multi-stage cluster sampling. Research tools included questionnaires on burnout birso 
(2007), emotional dysregulation Gratz and Roemer (2004),  academic procrastination Solomon & 
Roth Bloom (1984), and family flexibility Elson (1999). Finally, the obtained data were analyzed 
using SPSS software version 23 and statistical tests of correlation and regression analysis.
Results: The results showed that there was a between emotion maladaptation and academic burnout 
correlation coefficient of 0.42 and between procrastination and academic burnout correlation 
coefficient of 0.22, which were significant at the level (P <0.001). But no significant correlation was 
found between flexibility and academic burnout.
Conclusions: It can be concluded that emotion dysregulation and procrastination can both predict 
changes in academic burnout, so it is recommended that relevant education officials pay attention to 
this important issue.
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چکیده
مقدمــه: از آنجایــی کــه ســامت در دانــش آمــوزان تامیــن کننــده ســامت در جامعــه اســت، بنابرایــن پژوهــش حاضــر بــا هــدف نقــش 
بدتنظیمــی هیجانــی، اهمالــکاری تحصیلــی و انعطــاف پذیــری خانــواده در پیــش بینــی فرســودگی تحصیلــی دانــش آمــوزان دختــر دوره 

دوم مقطــع متوســطه انچــام شــد.
روش کار: روش پژوهــش از نــوع توصیفــی- همبســتگی بــود. جامعــه آمــاری پژوهــش شــامل دانــش آمــوزان دختــر دوره دوم مقطــع 
متوســطه شــهر زابــل در ســال 1399-1398 بودنــد کــه بــه روش نمونــه گیــری خوشــه ای چنــد مرحلــه ای تعــداد  191 نفــر از میــان 
آنهــا انتخــاب شــد، ابزارهــای پژوهــش شــامل پرسشــنامه هــای فرســودگی تحصیلــی برســو )2007(، دشــواری در تنظیــم هیجــان گراتــز 
و روئمــر )2004(، اهمــال کاری تحصیلــی ســولومون و راث بلــوم در ســال )1984( و انعطــاف پذیــری خانــواده الســون )1999( بــود. نهایتــًا 
ــه کمــک آزمــون هــای آمــاری همبســتگی و تحلیــل رگرســیون   ــزار SPSS  نســخه 23 و ب ــرم اف ــا اســتفاده از ن داده هــای حاصــل ب

تجزیــه و تحلیــل شــد.
یافتــه هــا: نتایــج نشــان داد کــه بیــن بدتنظیمــی هیجــان و فرســودگی تحصیلــی ضریــب همبســتگی 0/42 و بیــن اهمــال کاری و 
فرســودگی تحصیلــی ضریــب همبســتگی 0/22 وجــود دارد کــه در ســطح )P<0/001( معنــادار هســتند. امــا بیــن انعطــاف پذیــری بــا 

فرســودگی تحصیلــی همبســتگی معنــاداری یافــت نشــد.
نتیجــه گیــری: مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه بدتنظیمــی هیجــان و اهمــال کاری هــردو بــا هــم مــی تواننــد تغییــرات فرســودگی 
تحصیلــی را پیــش بینــی کننــد، بنابرایــن توصیــه مــی شــود کــه مســئولین مربوطــه در آمــوزش و پــرورش بــه ایــن مهــم توجــه نماینــد.

کلیدواژه ها: فرسودگی تحصیلی، تنظیم هیجان، اهمال کاری، انعطاف خانواده.

مقدمه
فرســودگی تحصیلــی در واقــع بــه بدبینــی تحصیلــی، خســتگی ناشــی از 

تقاضاهــای تحصیلــی اشــاره دارد کــه مــی توانــد از عوامــل بازدارنــده در 

موفقیــت تحصیلــی و از چالــش هــای عمــده تحصیلــی دانــش آمــوزان 

ــرای  ــزه و اشــتیاق خــود را ب ــه موجــب مــی شــود آن هــا انگی باشــد ک

ادامــه تحصیــل از دســت دهنــد )1(. بــه عبــارت دیگــر، فرســودگی یــک 

ــا حــس  حالــت منفــی خســتگی فیزیکــی، هیجانــی و ذهنــی همــراه ب

ــور  ــف در ام ــس ضع ــه ح ــر ب ــه منج ــت ک ــت از کار اس ــق شکس عمی

درســی و تحصیلــی فــرد مــی شــود و فــرد را از احســاس پیرشفــت بــاز 

مــی دارد )2(. دانــش آموزانــی کــه فرســودگی تحصیلــی دارنــد معمــوال 

عالمئــی ماننــد بــی عالقگــی نســبت بــه مطالــب درســی، عــدم متایــل بــه 

حضــور مســتمر در کالس، عــدم مشــارکت در فعالیتهــای کالســی، غیبــت 

هــای مکــرر و احســاس بــی معنایــی و بــی کفایتــی در فراگیــری مطالــب 

درســی را تجربــه مــی کننــد )3(. فرســودگی تحصیلــی موضوعــی جــدی و 

آکادمیــک اســت و بــه عنــوان مانعــی بــرای پیرشفــت تحصیلی محســوب 
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ــی  ــی در زندگ ــای منف ــرس و پیامده ــش اس ــا افزای ــرا ب ــود؛ زی ــی ش م

تحصیلــی دانــش آمــوزان، موجــب کاهــش کیفیــت و کمیــت عملکــرد 

تحصیلــی مــی شــود )4(. نتایــج برخــی یافتــه هــا حاکــی از آن اســت کــه 

فراگیرانــی کــه از فرســودگی تحصیلــی رنــج مــی برنــد، موفقیــت کمــری 

ــی  ــورت کل ــه ص ــد )5(. ب ــی کنن ــب م ــود کس ــان خ ــه همتای ــبت ب نس

ــران  ــری فراگی ــر روی یادگی ــی ب ــج بســیار منف ــی نتای فرســودگی تحصیل

ــایر  ــناختی و س ــای ش ــری راهربده ــرای بکارگی ــا ب ــی آن ه ــز توانای و نی

ــگام مطالعــه در محیــط آموزشــی و حتــی  راهربدهــای آموزشــی در هن

ســایر موقعیــت هــا همچــون خانــه دارد، بنابرایــن توجــه و پرداخــن بــه 

ــا ایــن رسی از مشــکالت الزم و رضوری اســت )6(. ــه ب آن جهــت مقابل

یکــی از متغیرهــای تأثیرگــذار بــر فرســودگی تحصیلــی دشــواری در 

ــق  ــه از طری ــرا ک ــت، چ ــی اس ــی هیجان ــا بدتنظیم ــان ی ــم هیج تنظی

تنظیــم هیجــان فــرد مــی توانــد هیجــان هــا و عواطــف خــود را تعدیــل 

ــت  ــت را تقوی ــوارد مثب ــد و م ــش ده ــی را کاه ــات منف ــد، احساس منای

کنــد و در نتیجــه باعــث کاهــش فرســودگی و افزایــش بهزیســتی شــود 

ــی  ــه دچــار بدتنظیمــی هیجــان شــود، توانای ــردی ک )7(؛ و بالعکــس ف

ــا  ــات ب ــره ای از احساس ــت گس ــخگویی و مدیری ــایی، پاس او در شناس

مشــکل مواجهــه خواهــد بــود )8(. تنظیــم هیجان بــه فرآیندهــای درونی 

و بیرونــی مســئوالنه بــرای پــردازش، ارزیابــی و شناســایی واکنــش هــای 

هیجانــی اشــاره دارد، بررســی متــون روان شــناختی نشــان مــی دهــد کــه 

نظــم جویــی هیجــان، عامــل مهمــی در داشــن عملکــرد موفــق اســت 

)6(. نتایــج پژوهــش هــا نیــز نشــان داده اســت کــه کاهــش دشــواری در 

تنظیــم هیجــان باعــث بهبــود روان شــناختی والدیــن و نوجوانــان خواهد 

شــد )8(. همچنیــن، نتایــج برخــی پژوهش هــای دیگر حاکی از آن اســت 

کــه نوجوانانــی کــه دچــار بــد تنظیمــی هیجــان هســتند گرایش بیشــری 

بــه آســیب هــای اجتامعــی خواهنــد داشــت و احساســات شــدیدی بــه 

ماننــد عــدم ســازماندهی رفتــاری و در نتیجــه فرســودگی از خــود نشــان 

مــی دهــد )9(. در پژوهشــی کــه زریــن و اکــرب زاده )1399( بــه بررســی 

فرســودگی تحصیلــی و رابطــه آن بــا راهربدهــای تنظیــم شــناختی هیجان 

و تــاب آوری تحصیلــی دانشــجویان پرداختــه شــده اســت، نتایــج حاکــی 

از آن اســت کــه راهربدهــای تنظیــم هیجــان نقــش مهمــی را در زمینــه 

فرســودگی تحصیلــی ایفــا مــی کننــد )10(. 

یکــی دیگــر از عواملــی کــه بــر فرســودگی تحصیلــی دانــش آمــوزان نقش 

ــم در  ــل مزاح ــوان عام ــه عن ــه ب ــت ک ــی اس ــامل کاری تحصیل دارد، اه

عملکــرد تحصیلــی شــناخته شــده اســت )11(. ایــن متغیــر، مــی توانــد 

نتیجــه اعتــامد بــه نفــس پاییــن، تــرس از موفقیــت و احســاس حقــارت 

ــودگی  ــاد فرس ــل ایج ــی حاص ــور کل ــه ط ــت ب ــوان گف ــی ت ــد و م باش

تحصیلــی در فــرد باشــد )12(. اهــامل کاری رفتــاری ناپســند و ناراحــت 

کننــده اســت کــه پیامدهــای ناخوشــایندی دارد و هرگــز منــی تــوان بــا 

تأخیــر در انجــام کارهــا، بــه تصــور و گــامن بهــر انجــام دادن آنهــا دفــاع 

ــه عنــوان فقــدان خــود تنظیمــی و  ــر ب کــرد )13(. همچنیــن ایــن متغی

متایــل در بــه تأخیــر انداخــن آنچــه بــرای رســیدن بــه یک هــدف رضوری 

اســت توصیــف مــی شــود )14(. نتایــج پژوهــش نشــان داده اســت کــه 

فرســودگی تحصیلــی را مــی تــوان نوعــی شکســت در خــود نظــم دهــی 

ــش  ــال هســتند دان ــه آن مبت ــش آمــوزان ب ــه نیمــی از دان تلقــی کــرد ک

آمــوزی کــه دچــار ایــن مشــکل مــی باشــد در نهایــت دچــار شــناخت 

معیــوب، ناکامــی و اهــامل کاری خواهــد شــد )15(. 

جــو خانــواده کانــون اصلــی ظهــور عواطــف انســانی و روابــط صمیامنــه 

میــان افــراد اســت. وجــود انعطــاف در خانــواده، رفتارهــای دانــش 

ــامل  ــط  و اع ــر رواب ــادی ب ــر زی ــد و تأثی ــی کن ــی م ــوزان را اجتامع آم

بعــدی خواهــد گذاشــت )16(. منظــور از جــو عاطفــی خانــواده، نحــوه 

ارتبــاط و شــیوه برخــورد خانــواده بــا هــم اســت. نظــر افــراد خانــواده 

نســبت بــه هــم، احساســات و عالقــه آن هــا بــه یکدیگــر و همــکاری یــا 

رقابــت آن هــا، چگونگــی انعطــاف و نحــوه ارتبــاط آن هــا را نشــان مــی 

دهــد )17(. خانــواده از روش هــای مســتقیم و غیــر مســتقیم در جهــت 

اجتامعــی کــردن و شــکل دادن مســیر عاطفــی فرزنــدان اســتفاده مــی 

کنــد کــه یکــی از روش هــای غیــر مســتقیم از طریــق تأثیر بــر عواطف و 

هیجــان فرزنــدان مــی باشــد )18(. بــه بیانــی دیگــر مــی تــوان گفــت کــه 

انعطــاف در خانــواده، نقــش تعییــن کننده ای در رشــد شــخصیت، شــکل 

گیــری روابــط بیــن فــردی و کنــرل هیجانــات فــرد در دوره نوجوانــی و 

بزرگســالی دارد )19(. پــس محیــط هــای خانوادگــی منســجم و انعطــاف 

ــت بخــش،  ــط بیــن فــردی رضای پذیــری در ســازگاری شــناختی، رواب

تنظیــم عواطــف و رشــد مهــارت هــای تحصیلــی دانــش آمــوزان نقــش 

چشــمگیری دارد )20(. همچنیــن جــو عاطفــی خانــواده، نحــوه ارتبــاط 

و طــرز برخــورد خانــواده بــا هــم، نظــر افــراد خانــواده نســبت بــه هــم، 

ــا  ــت آن ه ــکاری و رقاب ــر و هم ــا یکدیگ ــا ب ــه آن ه ــات و عالق احساس

در رشــد مهــارت هــای تحصیلــی و بالعکــس در تضعیــف مهــارت هــای 

تحصیلــی دانــش آمــوزان و در نتیجــه فرســودگی تحصیلــی آن هــا مؤثــر 

اســت )19(. باســکو و همــکاران )2015( بــه نقــل از ســلیمی در مطالعــه 

ــش  ــی دان ــازگاری آموزش ــر س ــی ب ــط خانوادگ ــر رواب ــوان تأثی ــا عن ای ب

آمــوزان پایــه اول مشــخص کردنــد کــه وجــود روابــط بیــن والدینــی نــا 

ــا فرســودگی تحصیلــی دانــش آمــوزان و  ایمــن بــه طــور غیرمســتقیم ب

پــردازش منفــی اطالعــات در وقایــع اســرس زا رابطــه دارد )21(. 

ــیار  ــوزان بس ــش آم ــی در دان ــودگی تحصیل ــه فرس ــن ب ــت پرداخ اهمی

ــوز و  ــش آم ــه نقــش خــود دان رضوری اســت، مخصوصــاً اینکــه هــم ب

هــم خانــواده هــای آنهــا توجــه شــود، بنابرایــن از آنجایــی کــه تــا کنــون 

پژوهشــی کــه در آن متغیرهــای موجــود بــه صــورت جامــع مورد بررســی 

قــرار بگیــرد انجــام نشــده اســت و حتــی پژوهــش هــای گذشــته هــم بــه 



نشریه روان پرستاری، دوره 10، شماره 4، مهر و آبان 1401

36

بررســی برخــی از جنبــه هــای فرســودگی تحصیلــی پرداختــه اند، کــه این 

موضــوع یــک خــالء پژوهشــی محســوب مــی شــود، از ایــن رو پژوهــش 

ــا هــدف نقــش بدتنظیمــی هیجانــی، اهاملــکاری تحصیلــی و  حــارض ب

ــواده در پیــش بینــی فرســودگی تحصیلــی دانــش  انعطــاف پذیــری خان

آمــوزان دخــر دوره دوم مقطــع متوســطه انچــام شــد.

روش کار
روش پژوهشــی از نــوع توصیفی-همبســتگی بــود. جامعــه آمــاری 

پژوهــش شــامل دانــش آمــوزان دخــر دوره دوم مقطــع متوســطه شــهر 

زابــل در ســال 1399-1398 بودنــد کــه بــه روش منونــه گیــری خوشــه ای 

چنــد مرحلــه ای تعــداد  191  نفــر از آنهــا انتخــاب شــد )بدیــن صــورت 

کــه بعــد از مجــوز از آمــوزش پــرورش شهرســتان زابــل، ابتــدا چنــد ناحیــه 

شــهر انتخــاب شــد و بعــد از هــر ناحیــه یــک مدرســه و نهایتــاً از هــر 

ــد از کســب  ــی انتخــاب شــد(. بع ــه طــور تصادف ــک کالس ب مدرســه ی

رضایــت رشکــت کننــدگان جهــت رشکــت در پژوهــش پرسشــنامه هــای 

پژوهــش در اختیــار آن هــا قــرار داده شــد. بــه رشکــت کننــدگان گفتــه 

شــد کــه هــر زمانــی ســوالی داشــتند مــی تواننــد از پژوهشــگران ســوال 

بپرســند همچنیــن جهــت رعایــت اخــالق پژوهــش از آنهــا خواســته شــد 

چنانچــه کــه رضایــت کامــل نداشــتند هــر زمــان کــه بخواهند مــی توانند 

بــا میــل خــود از همــکاری رصف نظــر کننــد. همچنیــن بــه آنهــا اطمینان 

داده شــد کــه اطالعــات آنهــا محرمانــه بــوده و اطالعــات شــخصی آنهــا 

در اختیــار هیــچ کــس قــرار منــی گیــرد. مقالــه حــارض متامــی مالحظــات 

اخالقــی مــورد نظــر در پژوهــش هــای علمــی را رعایــت و از معاونــت 

پژوهــش و برنامــه ریــزی شهرســتان زابــل مجوزهــای الزم جهــت انجــام 

و اجــرای پژوهــش بــا کــد 4900/200776/542 را کســب منــوده اســت.

ــت در  ــت رشک ــل جه ــت کام ــامل: 1- رضای ــه ش ــه منون ــار ورود ب معی

پژوهــش 2- دانــش آمــوز دخــر دوره دوم مقطــع متوســطه بــودن. 

معیارهــاي خــروج از منونــه شــامل؛ 1-داشــن هــر گونــه مشــکل از 

جملــه مشــکالت شــدید روان شــناختی همچــون اختــالل یادگیــري و 2 

داشــن مشــکالت جســامنی تشــخیص داده شــده بــا خوداظهــاری خــود 

رشکــت کننــده بــود. نهایتــاً داده هــای حاصــل بــا اســتفاده از نــرم افــزار 

SPSS  نســخه 23 و بــه کمــک آزمــون هــای آمــاری همبســتگی و تحلیــل 

ــل شــد. ــه و تحلی رگرســیون تجزی

اســتفاده گردیــد.  ابزارهــای ذیــل  از  جهــت جمــع آوری داده هــا 

ــن پرسشــنامه را برســو و همــکاران  ــی، ای پرسشــنامه فرســودگی تحصیل

ــه  ــاس ک ــرده مقی ــه خ ــوال و س ــه دارای 15 س ــد، ک ــاخته ان )2007( س

شــامل؛ خســتگی تحصیلــی، بــی عالقگی تحصیلــی و ناکارآمــدی تحصیلی 

اســت. همــه ســوال هــا در یــک پیوســتار لیکــرت از کامــال مخالــف تــا 

کامــال موافــق طراحــی شــده اســت. پايايي پرسشــنامه براي خــرده مقياس 

ــدی 0/75  ــود کارآم ــی 0/82 و خ ــک و بدبین ــی 0/70، ش خستگي عاطف

ــی  ــز روای ــان نی ــی و حامتی ــش کرم ــد )22(. در پژوه ــوده ان ــزارش من گ

ــد )5(.  ــزارش ش ــاخ آن 0/88 گ ــای کرونب ــی و آلف ــنامه بررس پرسش

ــم  ــرای ســنجش دشــواری تنظی ــم هیجــان، ب پرسشــنامه دشــواری تنظی

هیجــان از مقیــاس معرفــی شــده توســط گراتز و رومئــر )2004( اســتفاده 

شــد. ایــن پرسشــنامه شــامل 36 گویــه و 6 خــرده مقیــاس اســت. خــرده 

مقیــاس هــای ایــن پرسشــنامه شــامل، عــدم پذیرش پاســخ هــای هیجانی، 

دشــواری دســت زدن بــه رفتــار هدفمنــد، دشــواری کنــرل تکانــه، فقــدان 

ــم هیجــان و  ــه راهربدهــای تنظی آگاهــی هیجــان، دسرســی محــدود ب

ــا 0/93  ــر ب ــی براب ــی کل ــی درون ــدان شــفافیت هیجــان اســت. پایای فق

اســت و بــرای هــر خــرده مقیــاس بــه ترتیــب بیــان شــده، 0/85، 0/89، 

0/86، 0/80، 0/88 و 0/84 اســت )23(. براســاس بررســی پایایــی درونــی 

کــه توســط علــوی انجــام شــده همســانی درونــی کل 0/86 گــزارش شــده 

ــم هیجــان  ــده تنظی ــر باشــد نشــان دهن ــرد باالت اســت. هرچــه منــره ف

پاییــن خواهــد بــود )24(. در پژوهــش ســپهری نــژاد و حامتیــان )1397( 

ــه دســت  ــاخ آن 0/79 ب ــای کرونب ــی پرسشــنامه بررســی و آلف ــز روای نی

آمــد )25(.

ــن پرسشــنامه را ســولومون و راث  ــی، ای پرسشــنامه اهــامل کاری تحصیل

ــت  ــه  اس ــاس دارای 27 گوی ــن مقی ــاختند، ای ــال )1984( س ــوم در س بل

کــه 3 مؤلفــه را مــورد بررســی قــرار می دهــد: مؤلفــه اول، آمــاده شــدن 

بــرای امتحانــات؛ شــامل 8 ســؤال اســت. مؤلفــه دوم، آمــاده شــدن 

بــرای تکالیــف مــی باشــد و شــامل 11 گویــه مــی باشــد و مؤلفــه ســوم، 

آمــاده شــدن بــرای مقالــه هــای پایان تــرم مــی باشــد کــه شــامل 8 گویــه          

مــی باشــد. نحــوه پاســخ دهی بــه گویــه هــا بــه ایــن صــورت اســت کــه 

پاســخ دهنــدگان میــزان موافقــت خــود را بــا هــر گویــه بــا انتخــاب یکــی 

ــات«،  ــر اوق ــی«، »اک ــدرت«، »گهگاه ــه ن ــز«، »ب ــای »هرگ ــه ه از گزین

ــه  ــه »هرگــز« منــره 1، »ب ــه گزین ــد کــه ب و »همیشــه« نشــان مــی دهن

نــدرت« منــره 2، »گهگاهــی« منــره 3، »اکــر اوقــات« منــره 4، »همیشــه« 

منــره 5، تعلــق مــی گیــرد. همچنیــن در ایــن مقیــاس گویه هــای »2 – 4 

– 6 – 11 – 13 – 15 – 16 – 21 – 23 – 25« بــه صــورت معکــوس منــره 

گــذاری می شــوند )26(. در پژوهــش رســولی و همــکاران رضیــب پایایــی 

پرسشــنامه بــه روش آلفــای کرونبــاخ 0/91 بدســت آمــده اســت )26(. 

پرسشــنامه انعطاف پذیــری خانــواده، ایــن پرسشــنامه بــا الهــام از ترکیبــی 

ــنامه دارای  ــن پرسش ــد. ای ــاخته ش ــواده س ــاره خان ــون )1999( درب الس

16 ســوال مــی باشــد و توســط فرزنــدان خانــواده پاســخ داده می شــود 

تــا از طریــق پاســخ هــای آنهــا، میــزان انعطاف پذیــری موجــود در جــو 

خانــواده مشــخص گــردد. پرسشــنامه شــامل 16 ســوال اســت و جــواب 

ســواالت بــه صــورت طیــف لیکرتــی اســت و بــه شــکل؛ کامــالً موافقــم، 

ــده اند.  ــه ش ــم  ارای ــالً مخالف ــم و کام ــدارم، مخالف ــری ن ــم، نظ موافق
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ــد. حداکــر منــره  ــا 1 منــره را در برمی گیرن ــه ترتیــب از 5 ت جواب هــا ب

ــن  ــن پرسشــنامه 80 و حداقــل 16 اســت. باالتری ــل اکتســاب در ای قاب

ــب،  ــه ترتی ــنامه ب ــن پرسش ــده در ای ــب ش ــرات کس ــن من و پایین تری

ــر از منــره 52(  ــاالی منــرات )باالت ــاً 50 درصــد ب 72 و 30  اســت. ضمن

ــن منــرات  ــاال و 50 درصــد پایی ــری ب ــوان ســطح انعطاف پذی تحــت عن

)پایین تــر از منــره 52( نیــز تحــت عنــوان ســطح انعطاف پذیــری پاییــن 

تعریــف مــی شــود )27(.

یافته ها
ــد کــه 63  ــه مــورد مطالعــه شــامل 191 دانــش آمــوز دخــر بودن منون

نفــر یعنــی 33 درصــد 16 ســاله، 60 نفــر یعنــی 31/4 درصــد 17 ســاله 

ــن و انحــراف  ــد. میانگی ــی 35/6 درصــد 18 ســاله بودن ــر یعن و 68 نف

اســتاندارد متغیرهــای پژوهــش در جــدول 1 آمــده اســت.

جدول1. میانگین و انحراف استانداردمتغیرهای پژوهش

انحراف استانداردمیانگینمتغیرهای پژوهش

41/2811/74فرسودگی تحصیلی

54/546/36انعطاف پذیری

102/8020/82بدتنظیمی هیجان

84/979/03اهامل کاری

هیجان، اهامل کاری با فرسودگی تحصیلی( در جدول 2 آمده است.رضایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش )انعطاف پذیری، بدتنظیمی 

جدول 2. منره کلی رضیب همبستگی بین انعطاف پذیری، بدتنظیمی هیجان، اهامل کاری با فرسودگی تحصیلی

سطح معناداريرضيب همبستگيمتغیرها

0/130/07انعطاف پذیری

0/420/001بدتنظیمی هیجان

0/220/003اهامل کاری

ــان و  ــی هیج ــن بدتنظیم ــه بی ــد ک ــی ده ــان م ــدول 3 نش ــج ج نتای

ــامل کاری و  ــن اه ــتگی 0/42، بی ــب همبس ــی رضی ــودگی تحصیل فرس

فرســودگی تحصیلــی رضیــب همبســتگی 0/22 وجــود دارد کــه در 

ــا  ــری ب ــاف پذی ــن انعط ــا بی ــتند. ام ــادار هس ــطح )P>0/001( معن س

ــاداری یافــت نشــد. بــرای پیــش  فرســودگی تحصیلــی همبســتگی معن

ــامل  ــان و اه ــی هیج ــاس بدتنظیم ــر اس ــی ب ــودگی تحصیل ــی فرس بین

کاری از تحلیــل رگرســیون بــه شــیوه همزمــان اســتفاده شــد کــه همــراه 

ــده اســت.  ــل رگرســیون در جــدول 3 آم ــج تحلی ــا خالصــه نتای ب

جدول3. نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر اساس متغیرهای بدتنظیمی هیجان و اهامل کاری

سطح معني داريBβTمتغري پيش بنيخالصه مدلمتغري مالك

فرسودگی تحصیلی

R=0/42
R2 =0/18
F=20/56
P>0/001

بدتنظیمی هیجان

اهامل کاری

0/22

0/09

0/39

0/13

5/52

1/03

0/001

0/03

ــامل کاری  ــان و اه ــی هیج ــای بدتنظیم ــدول 3 متغیره ــاس ج ــر اس ب

ــی را  ــودگی تحصیل ــس فرس ــد از واریان ــد 18 درص ــی توانن ــم م ــا ه ب

ــادار اســت  ــدل رگرســیونی معن ــن اســاس م ــر ای ــد. ب ــی کنن ــش بین پی

ــب  ــا رضی ــان ب ــی هیج ــه بدتنظیم ــت ک ــر اس ــل ذک )P>0/001(. قاب

تاثیــر 0/39 تــوان پیــش بینــی بیشــری بــرای فرســودگی تحصیلــی دارد.

بحث 
پژوهــش حــارض بــا هــدف پیــش بینــی فرســودگی تحصیلــی بــر اســاس 

انعطــاف پذیــری  بدتنظیمــی هیجانــی، اهــامل کاری تحصیلــی و 

ــش  ــل از پژوه ــج حاص ــد. نتای ــام ش ــوزان انج ــش آم ــواده در دان خان

نشــان داد بیــن بدتنظیمــی هیجــان و فرســودگی تحصیلــی رابطــه 

ــج پژوهــش هــای  ــا نتای ــج همســو ب ــن نتای ــاداری وجــود دارد. ای معن

حامتیــان و ســپهری نــژاد )6(؛ بانفــورد و همــکاران )9( و زریــن و 

ــی  ــت از آنجای ــوان گف ــی ت ــج م ــن نتای ــود. در تبیی ــرب زاده )10( ب اک

ــاز،  ــد آغ ــوان فرآین ــه عن ــان ب ــم هیج ــری تنظی ــی نظ ــق مبان ــه طب ک

حفــظ، تعدیــل یــا تغییــر در بــروز، شــدت یــا تــداوم احســاس درونــی و 

هیجــان مرتبــط بــا فرآیندهــای اجتامعــی، روانــی و فیزیکــی محســوب 

ــکل  ــا مش ــربده را ب ــط نام ــان رشای ــی در هیج ــد تنظیم ــود و ب می-ش
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مواجهــه مــی ســازد، بنابرایــن در چنیــن حالتــی بــرای دانــش آمــوزان 

فرســودگی مرتبــط بــا امــور آموزشــی مــی توانــد مقدمــه ای از عالمــت 

مشــکالت دیگــر باشــد. گــروس )2015( بــر ایــن بــاور اســت کــه تنظیــم 

هیجــان نقــش بســیار کلیــدی در تحــول بهنجــار و ســالمت افــراد دارد و 

ناتوانــی در تنظیــم هیجــان مــی توانــد بــه عنــوان یــک عامــل مهــم در 

ایجــاد مشــکالت روانشــناختی )همچــون مشــکالت مرتبــط بــا تحصیــل( 

محســوب شــود)28(.

همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه بیــن اهــامل کاری تحصیلی و فرســودگی 

ــا  ــو ب ــه همس ــن نتیج ــه ای ــود دارد ک ــاداری وج ــه معن ــی رابط تحصیل

ــکاران  ــولی و هم ــی )15( و رس ــان و کیان ــای مهدی ــش ه ــج پژوه نتای

)26( بــود. همچنیــن، محمــد پــور و رحمتــی نیــز در پژوهشــی کــه بــا 

هــدف پیــش بینــی نقــش ســازگاری اجتامعــی، اهــامل کاری تحصیلــی 

و امیــد تحصیلــی بــر فرســودگی تحصیلــی دانــش آمــوزان انجــام شــد، 

نتایــج حاکــی از آن بــود کــه بیــن فرســودگی تحصیلــی و اهــامل کاری 

ــی  ــج بایســتی گفــت از آنجای ــن نتای رابطــه وجــود دارد )29(. در تبیی

کــه دانــش آموزانــی کــه بــه نوعــی متایــل بــه تعویــق انداخــن تاخیــر 

ارادی در انجــام تکالیــف درســی خــود دارنــد و یــا بــه نوعــی در برنامــه 

ــکان  ــن ام ــد، ای ــی دهن ــح م ــی را ترجی ــی خیال ــود ب ــزی دروس خ ری

ــه  ــا باشــد؛ چراک ــی در آن ه ــل فرســودگی تحصیل ــه دلی وجــود دارد ب

دانــش آموزانــی کــه فرســودگی تحصیلــی دارنــد معمــوال عالمئــی ماننــد 

ــور  ــه حض ــل ب ــدم متای ــی، ع ــب درس ــه مطال ــبت ب ــی نس ــی عالقگ ب

ــت  ــت هــای کالســی، غیب مســتمر در کالس، عــدم مشــارکت در فعالی

هــای مکــرر و احســاس بــی معنایــی و بــی کفایتــی در فراگیــری 

ــی  ــای م ــن رفتاره ــه چنی ــد )2( ک ــی کنن ــه م ــب درســی را تجرب مطال

ــر ارادی ناشــی شــده از  ــی تاخی ــد ناشــی از اهــامل کاری تحصیل توانن

انجــام تکالیــف تحصیلــی باشــد.

ــواده  در پژوهــش حــارض همچنیــن رابطــه بیــن انعطــاف پذیــری خان

ــج حاکــی  ــرار گرفــت کــه نتای ــی مــورد بررســی ق و فرســودگی تحصیل

ــن نتیجــه ای  ــه چنی ــود. ک ــر ب ــن دو متغیی ــن ای ــاداری بی از عــدم معن

غیــر قابــل پیــش بینــی بــود؛ چــرا کــه در پژوهــش هــای گذشــته رابطــه 

بیــن ایــن دو متغییــر تاییــد شــده بــود ولــی در ایــن پژوهــش چنیــن 

نشــد کــه مــی توانــد بــه دالیــل مختلفــی از جملــه رشایــط حاکــم بــر 

موقعیــت پاســخگویی بــه پرسشــنامه هــا، موقعیــت جغرافیایــی منونــه 

مــورد هــدف و غیــره باشــد. 

پژوهــش حــارض نیــز ماننــد هــر پژوهــش دیگــر بــا یکــری از 

محدودیــت هــا روبــرو بــود، از جملــه فراگیــری شــیوع کرونــا در کشــور 

در اواخــر اجــرای طــرح حــارض کــه کار گــردآوری پرسشــنامه هــا را بــا 

ــا  ــه پژوهــش ت دشــواری مواجهــه ســاخت و موجــب شــد مقــدار منون

حــدودی ریــزش پیــدا کنــد. از جملــه محدودیــت هــای دیگــر پژوهــش 

ــود  ــنجی ب ــای خودس ــتفاده از ابزاره ــی و اس ــه روش شناس ــوط ب مرب

کــه مــی توانســت بــه شــیوه هــای دیگــر مــورد ارزیابــی قــرار بگیــرد. 

بنابرایــن پیشــنهاد مــی گــردد کــه پژوهشــگران در پژوهــش هــای آتــی 

ــه  ــد ک ــرار دهن ــورد بررســی ق ــه بیشــری م ــا منون ــه هــدف را ب جامع

قابلیــت تعمیــم بیشــری پیــدا کنــد. همچنیــن پیشــنهاد مــی شــود در 

پژوهــش هــای آتــی از طــرح هــای آزمایشــی جهــت بررســی اثربخشــی 

متغییرهــا اســتفاده گــردد.
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