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 ارتباط بین راهبردهای تنظیم هیجانی با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان دختر

 2، سهیال جعفری قلعه بیگ1شادی عرب نژاد

 چکیده 

هدف از پژوهش حاضر بررسي ارتباط بین راهبردهای تنظیم هیجاني با فرسودگي تحصیلي در بین دانش آموزان دختر بود. روش 

جامعه آماری اين پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره اول مقطع متوسطه گي است. پژوهش حاضر توصیفي از نوع همبست

گیری نفر دانش آموز از طريق نمونه 120از بین جامعه آماری مذکور، بودند.  1394-95مدارس شهر بجنورد در سال تحصیلي 

( 2003ی راهبردهای تنظیم هیجاني گراس و جان )هاآوری اطالعات از پرسشنامهای انتخاب شدند. برای جمعای چندمرحلهخوشه

های ضريب همبستگي ها از آزموناستفاده شد. جهت تجزيه و تحلیل داده (2005آرو و ناآناتن ) -سالمالو فرسودگي تحصیلي 

مجدد به عنوان پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام استفاده شد. نتايج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که بین ارزيابي 

يک راهبرد تنظیم هیجاني مثبت با فرسودگي تحصیلي ارتباط منفي و معناداری وجود دارد و بین فرونشاني به عنوان يک راهبرد 

تنظیم هیجاني منفي با فرسودگي تحصیلي ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. نتايج تحلیل رگرسیون نشان داد که ارزيابي مجدد 

قادر به پیش بیني فرسودگي تحصیلي و فرونشاني به صورت بصورت مثبت قادر به پیش بیني و تبیین معنادار به بصورت منفي 

 فرسودگي تحصیلي دانش آموزان دختر بودند. 

 فرسودگي تحصیلي، راهبردهای تنظیم هیجاني، ارزيابي مجدد، فرونشاني.ها: کلیدواژه

                                                           
، 55093729974ی مسئول( شماره تماس: . کارشناسي ارشد روانشناسي تربیتي، گروه مشاوره، آموزش و پرورش بجنورد )نويسنده 1

 arabnejad1395@gmail.comرايانامه:

 ، رايانامه:9152596557. کارشناسي ارشد روانشناسي تربیتي، گروه روانشناسي و علوم تربیتي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد، شماره تماس:  2

soheila.jafari21@gmail.com 



 [دوّمین همایش مّلی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 95اردیبهشت  23 ] 

2 

 

 مقدمه 

های مطلوب و کارآمد برای حذف اين عوامل تحصیلي دانش آموزان و تدارک شیوه توجه بر عوامل خطر بر عملکرد و پیشرفت

يکي از وظايف مهم مسئولین آموزش و پرورش، مديران و معلمان مقاطع مختلف تحصیلي است )براون، ترامني، هوکسها، تیالندر، 

، در میان دانش آموزان مدارس، به صورت (. فرسودگي تحصیلي به عنوان يکي از اين عوامل به طور مرسوم2008، 1فان و لینت

احساس خستگي ناشي از تقاضاها و الزامات تحصیل، داشتن يک حس بدبینانه و بدون عالقه به تکالیف درسي فرد و احساس عدم 

(. فرسودگي تحصیلي با عاليمي 2007، 2شود )زانگ و چامشايستگي به عنوان يک دانش آموز با کارآمدی پايین تعريف مي

های های درس، مشارکت نکردن در فعالیتاشتیاقي نسبت به مطالب درسي، ناتواني در ادامه حضور مستمر در کالسبي چون

های درسي و احساس ناتواني در فراگیری مطالب درسي و در نهايت اُفت تحصیلي همراه معنايي در فعالیتکالسي، احساس بي

 (. 2013، 3است )بالکیس

شود، زيرا با افزايش استرس و پیامدهای منفي در زندگي ان مانعي برای پیشرفت تحصیلي محسوب ميفرسودگي تحصیلي به عنو

، 4شود )بکوويچ، زيونیچ، ماکسیونیچ و ماکسیونیچآموزان، موجب کاهش کیفیت و کمیت عملکرد تحصیلي ميتحصیلي دانش

عوامل تأثیرگذار احتمالي بر فرسودگي تحصیلي دانش  (. بنابراين شناخت عوامل تاثیرگذار بر آنها ضروری است. يکي از2012

آموزان، راهبردهای تنظیم هیجاني است. تنظیم هیجاني، شامل استفاده از راهبردهای رفتاری و شناختي برای تغییر در مدت زمان يا 

زا، از ادهای استرس( و مشخص شده است که افراد در مواجهه با رويد2007، 5ی يک هیجان است )گراس و تامپسونشدت تجربه

ها (. نتايج پژوهش2012، 6کنند )ترویی هیجاني خود استفاده ميراهبردهای تنظیم هیجان متفاوتي برای اصالح يا تعديل تجربه

(. درو، درو و 2004، 7بیانگر ارتباط بین راهبردهای تنظیم هیجاني با عملکرد و موفقیت تحصیلي است )زينس، ويسبرگ و وانگ

دانشجو انجام دادند، به اين نتیجه دست يافتند که بین خودتنظیمي هیجاني و  383( در پژوهشي که در بین 2014) 8باالکیس

خودکنترلي عاطفي با فرسودگي تحصیلي ارتباط و همبستگي معناداری وجود داشته و خودتنظیمي هیجاني به همراه خودکنترلي 

( در تحقیقي به اين 2012) 9لي دانشجويان را دارند. تروگولو و مدرانوعاطفي بصورت معکوس توانايي پیش بیني فرسودگي تحصی

نتیجه دست يافتند که به ترتیب بین راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم هیجاني با رضايت تحصیلي ارتباط و همبستگي مثبت 

ني به ترتیب به صورت مستقیم و معکوس قادر به و منفي معناداری وجود داشته و راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم هیجا

 بیني رضايت تحصیلي دانشجويان هستند. پیش

                                                           
1. Brown, Tramyne, Hoxha, Telander, Fan & Lent  
2. Zang & Cham  
3. Balkis 
4. Backović, Zivojinović, Maksimović & Maksimović  
5. Gross & Thompson  
6. Troy  
7. Zins, Weissberg & Wang  
8. Duru, Duru & Blakis  
9. Trógolo & Medrano  
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با توجه به آنچه گفته شد، توجه به فرسودگي تحصیلي دانش آموزان از سوی مسئوالن آموزش و پرورش، اهمیت به سزايي دارد؛ 

تواند به سالمت ن تاثیر داشته باشد، بلکه افزايش آن ميتواند در سرنوشت علمي دانش آموزازيرا فرسودگي تحصیلي نه تنها مي

ای های مختلفي در دوران تحصیل و يا پس از آن در زندگي شخصي و حرفهروحي دانش آموزان آسیب رساند و آنان را با ناکامي

انجام شود تا ضمن  مواجه کند. بنابراين، ضروری است که اين موضوع مورد توجه قرار گیرد و بر روی آن تحقیقات فراواني

تواند بستر و ای که ميهای مقابله با فرسودگي تحصیلي دانش آموزان نیز مد نظر قرار گیرد؛ مقولهشناسايي عوامل موثر بر آن، راه

های آموزشي و تحصیلي را به خوبي فراهم آورد. از اين رو، بنا بر اهمیت موضوع، پژوهش حاضر نیز به مسیر تحقق اهداف نظام

 ي رابطه راهبردهای تنظیم هیجاني و فرسودگي تحصیلي دانش آموزان پرداخته است.بررس

 روش 

تحقیق حاضر مقطعي از نوع همبستگي است. در اين پژوهش راهبردهای تنظیم هیجاني؛ ارزيابي مجدد و  نوع و طرح پژوهش:

 در نظر گرفته شدند.بین و فرسودگي تحصیلي به عنوان متغیر مالک فرونشاني به عنوان متغیرهای پیش

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره اول مقطع متوسطه  گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه با عنايت به  1394-95)هفتم، هشتم و نهم( شهر بجنورد که در چهار ماهه اول سال تحصیلي 

نفر برای بیان چگونگي  50های همبستگي، حداقل حجم نمونه تغیرهای موجود و با توجه به اينکه در پژوهشطرح مطالعه، تعداد م

های ای انتخاب شدند. مالکای چندمرحلهنفر برآورد شد که به صورت خوشه 120(، 1385رابطه ضمني ضرورت دارد )دالور، 

ه اول مقطع دبیرستان شهرستان بجنورد، رضايت کامل برای شرکت ورود به نمونه؛ جنسیت دختر، مشغول به تحصیل بودن در دور

 در پژوهش و عدم مصرف دارو برای هر گونه اختالل روانپزشکي يا پزشکي تعريف گرديد.

 ابزار پژوهش

( بر اسااس مقیااس فرساودگي 2005) 1آرو و ناآناتن -اين پرسشنامه در اصل توسط سالمالفرسودگی تحصیلی: ی پرسشنامه

( از طارف 6( تاا همیشاه )0ای از هرگاز )گويه است که در يک طیف هفات درجاه 15ساخته شده است. پرسشنامه دارای  2برگن

( هنجارياابي 1391شود. اين پرسشنامه در داخل کشور ما توسط بادری، مصارآبادی، پلنگاي و فتحاي )گذاری ميآموز نمرهدانش

دهنده اين بود که الگوی تک عاملي برازش قابل قبولي ( نشان1391اران )شد. نتايج تحلیل عاملي تأيیدی در پژوهش بدری و همک

ها دارد. ضريب آلفای کرونباخ نیز نشان داد که پرسشنامه فرسودگي تحصیلي از پايايي قابل قبولي برخوردار اسات. بااالخره با داده

تحصیلي، باا درگیاری انگیازش ياادگیری کلاي و های فرسودگي نتايج اين پژوهش نشان داد که به لحاظ روايي همزمان بین مولفه

(. پايايي پرسشنامه فرسودگي تحصیلي در پژوهش حاضر 1391داری وجود دارد )بدری و همکاران، های آن رابطه معنيزيرمقیاس

 به دست آمد.  88/0با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ 

                                                           
1. Salmela-Aro & Näätänen  
2. Bergen 
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 10فوق از  پرسشنامه( تهیه شده است. 2003) 1اس و جانتوسط گر پرسشنامهاين  راهبردهای تنظیم هیجانی:ی پرسشنامه

ها بر اساس باشد. پاسخگويه( مي 4گويه( و فرونشاني ) 6ارزيابي مجدد ) پرسشنامهگويه تشکیل شده است که دارای دو خرده 

در ارزيابي مجدد بیانگر  باشد. کسب نمره باالتر( مي7( تا کامالً موافق )1ای(، از کامالً مخالف )لیکرت )هفت درجه پرسشنامه

تر در فرونشاني بیانگر وجود ارزيابي مجدد باال به عنوان يک راهبرد مثبت تنظیم هیجاني در افراد شرکت کننده و کسب نمره پايین

وجود فرونشاني کمتر به عنوان يک راهبرد تنظیم هیجاني منفي در افراد شرکت کننده است و بر عکس. ضريب آلفای کرونباخ 

گزارش شده است  69/0 پرسشنامهماه برای کل  3و اعتبار بازآزمايي بعد از  73/0و برای فرونشاني  79/0ارزيابي مجدد  برای

( هنجاريابي شده است. 1391ايل بیگي و حسن زاده )(. اين مقیاس در فرهنگ ايراني توسط قاسم پور، 2003 )گراس و جان،

( و 81/0تا  60/0( بر اساس همساني دروني )با دامنه آلفای کرونباخ 1391کاران )اعتبار اين مقیاس در پژوهش قاسم پور و هم

( و r=13/0روايي اين پرسشنامه از طريق تحلیل مولفه اصلي با استفاده از چرخش واريماکس، همبستگي بین دو خرده مقیاس )

های راهبردهای تنظیم هیجاني؛ مقیاس(. پايايي خرده1391روايي مالکي مطلوب گزارش شده است )قاسم پور و همکاران، 

 به دست آمد. 76/0و  84/0ارزيابي مجدد و فرونشاني در پژوهش حاضر با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ به ترتیب 

های الزم با مسئوالن آموزش و پرورش شهرستان بجنورد بدين شکل بود که بعد از هماهنگي ءی اجراشیوه ی اجراء:شیوه

نه مورد نظر در دوره اول مقطع دبیرستان انتخاب شدند. پس از انتخاب مدارس با مسئوالن و مديران مدارس مورد نظر مدارس دخترا

های مورد نظر در بین آنها ها پرسشنامههای الزم صورت گرفته و نمونه های مورد نظر انتخاب شدند. پس از انتخاب نمونههماهنگي

کنندگان بود، به ابهام و در تمام مراحل اجرايي، پژوهشگر در تعامل نزديک با شرکتتوزيع و به صورت فردی تکمیل شدند. 

داد. برای رعايت اصول اخالقي و به منظور جلب همکاری شرکت کنندگان، پیش از اجرای آزمون های احتمالي پاسخ اشکال

کنندگان داده شد؛ و پس از جلب اشد به شرکتاطالعاتي درباره موضوع و هدف پژوهش تا آنجا که در نتايج پژوهش تأثیرگذار نب

ها به هیچ عنوان بصورت فردی مورد تجزيه و تحلیل قرار نخواهد گرفت و کنندگان، در مورد اينکه اطالعات آناطمینان شرکت

مونه پژوهش توانند از پژوهش خارج گردند، وارد نکنند و هر زمان که خواستند ميها مختار خواهند بود که در پژوهش شرکتآن

شدند. الزم به ذکر است که به شرکت کنندگان توضیح داده شد که الزم نیست نام يا اسم رمز )جز در مواردی که شرکت 

  کنندگان خواستار اطالع از نتیجه پژوهش بودند( خود را بنويسند.

ون و تحلیل رگرسیون گام به ها از روش ضريب همبستگي پیرسجهت تجزيه و تحلیل داده ها:روش تجزیه و تحلیل و داده

 استفاده شد.  21نسخه SPSS گام با استفاده از بسته نرم افزاری

 نتایج 

 بود.  44/3و  91/13میانگین و انحراف معیار سني دانش آموزان به ترتیب برابر 

 های توصیفییافته
                                                           
1. John 
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 دگی تحصیلیهای توصیفی و ضریب همبستگی بین راهبردهای تنظیم هیجانی با فرسو. مشخصه1جدول 

 های آماریشاخص

 متغیرها
 ضریب همبستگی )سطح معناداری( انحراف معیار میانگین فراوانی

 - 681/7 133/49 120 فرسودگی تحصیلی

 (001/0) 393/0 229/4 145/17 120 فرونشانی

 (001/0) -364/0 800/5 169/31 120 ارزیابی مجدد

ن يک راهبرد تنظیم هیجاني ناسازگارانه با فرسودگي تحصیلي در بین دانش آموزان ، بین فرونشاني به عنوا1بر اساس نتايج جدول 

(. همچنین بین ارزيابي P<001/0؛ r=393/0دختر دوره اول مقطع دبیرستان ارتباط و همبستگي مثبت و معناداری وجود دارد )

دانش آموزان دختر دوره اول مقطع دبیرستان مجدد به عنوان يک راهبرد تنظیم هیجاني سازگارانه با فرسودگي تحصیلي در بین 

 (.P<001/0؛ r= -364/0ارتباط و همبستگي منفي و معناداری وجود دارد )

 های استنباطییافته

برای استقالل خطاها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج  1واتسن -برای استفاده از مدل رگرسیون پیش فرض مربوط به آزمون دوربین

 بوده است، که نشان از مستقل بودن خطاها دارد. 83/1واتسن  -زمون دوربینمقدار آنشان داد که 

 : خالصه مدل رگرسیون به روش گام به گام برای پیش بینی فرسودگی تحصیلی2جدول 

 t (sig) (2Adjust Rمجذور آر تطبیق یافته ) (2Rمجذور آر ) (Rآر ) مدل )گام ها(

1 421/0 177/0 169/0 548/3 (001/0) 

2 439/0 243/0 229/0 061/3- (003/0) 

  -276/0و ارزيابي مجدد= 320/0( برای فرونشاني=βارزيابي مجدد/ مقدار بتا ) گام دوم:فرونشاني،  گام اول:

شده است که اين به اين معناست که راهبردهای  229/0( در دو گام برابر با 2Adjust R، میزان آر تطبیق يافته )2بر اساس جدول 

درصد از واريانس )تغییرات( متغیر فرسودگي تحصیلي را در  23جاني؛ ارزيابي مجدد و فرونشاني در دو گام توأماً، حدود تنظیم هی

و  β=320/0اند. شايان ذکر است که مقدار بتا برای متغیر فرونشاني بیني کردهدانش آموزان دختر دوره اول مقطع دبیرستان پیش

بود. اين نتايج بدين معني که فرونشاني بصورت مثبت و معنادار نقش و سهم بیشتری  β= -276/0ا برای متغیر ارزيابي مجدد برابر ب

 در پیش بیني فرسودگي تحصیلي دانش آموزان دختر دوره اول مقطع دبیرستان دارد. 

 گیری بحث و نتیجه

با فرسودگي تحصیلي در بین دانش هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش راهبردهای تنظیم هیجاني )ارزيابي مجدد و فرونشاني( 

آموزان دختر دوره اول مقطع متوسطه شهر بجنورد بود. بر اساس نتايج به دست آمده مشخص شد که بین راهبرد تنظیم هیجاني 

                                                           
1. Durbin- Watson  
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ارزيابي مجدد با فرسودگي تحصیلي در بین دانش آموزان ارتباط و همبستگي منفي و معناداری وجود دارد و ارزيابي مجدد به 

بیني فرسودگي تحصیلي دانش آموزان يک راهبرد سازگارانه تنظیم هیجاني به صورت منفي و معنادار قادر به تبیین و پیش عنوان

است. از سوی ديگر بین فرونشاني به عنوان يک راهبرد غیرانطباقي تنظیم هیجاني با فرسودگي تحصیلي ارتباط و همبستگي مثبت و 

-بیني مثبت و معنادار فرسودگي تحصیلي دانش آموزان بود. بر اين اساس ميادر به تبیین و پیشمعناداری وجود داشته و فرونشاني ق

توان گفت که بین راهبرد تنظیم هیجاني فرونشاني با فرسودگي تحصیلي دانش آموزان يک رابطه خطي وجود دارد، بدين صورت 

-تر استفاده کنند، فرسودگي تحصیلي آنها نیز افزايش پیدا ميکه هر چه دانش آموزان از راهبردهای تنظیم هیجاني غیرانطباقي بیش

( بود. درو و همکاران 2012( و تروگولو و مدرانو )2014های درو و همکاران )جهت با نتايج پژوهشکند. اين نتايج همسو و هم

د داشته و خودتنظیمي و ( دريافتند که بین خودتنظیمي هیجاني و خودکنترلي عاطفي با فرسودگي تحصیلي ارتباط وجو2014)

( در 2012خودکنترلي هیجاني بصورت منفي توانايي پیش بیني فرسودگي تحصیلي دانشجويان را دارند. تروگولو و مدرانو )

تحقیقي به اين نتیجه دست يافتند که به ترتیب بین راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم هیجاني با رضايت تحصیلي ارتباط و 

مثبت و منفي وجود داشته و راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم هیجاني به ترتیب به صورت مستقیم و معکوس همبستگي 

 بیني رضايت تحصیلي دانشجويان هستند. قادر به پیش

يابي مجدد به توان چنین گفت که استفاده از راهبردهای انطباقي تنظیم هیجاني همچون ارزدر تبیین نتايج حاصل از اين پژوهش مي

های های مختلف از جمله موقعیتتواند عملکرد فرد در حوزههمراه کنترل صحیح عواطف، دلسرد نشدن، منظم بودن و پشتکار مي

های هوشي باال برخوردار بیني نمايد، هر چند که برخي از يادگیرندگان ممکن است حتي از تواناييآموزشي و تحصیلي را پیش

(. استفاده از راهبردهای سازگارانه تنظیم هیجاني در محیط کالس 2003، 1پرومازيک و مگ دوگال -ورونباشند )فرنهام، چام

تواند مانع دلزدگي، ناامیدی، کسالت و خستگي آنها کردد و در نتیجه از فرسودگي تحصیلي درس توسط دانش آموزان مي

تواند به احساس خوداثربخشي تصوری باال در افراد از ارانه ميپیشگیری نمايد. همچنین استفاده از راهبردهای تنظیم هیجاني سازگ

کند. اش در انجام امور داللت ميجمله دانش آموزان منجر گردند. خوداثربخشي تصوری به باورهای شخص در ارتباط با توانايي

شوند و از کساني که سطح يکوشند، بیشتر موفق مدانش آموزاني که دارای خوداثربخشي تصوری سطح بااليي هستند، بیشتر مي

دهند و خستگي و فرسودگي تحصیلي کمتری را تجربه تر است، پشتکار بیشتری از خود نشان ميشان پايینخوداثربخشي تصوری

ای همچون های بارز راهبردهای تنظیم هیجاني منفي و ناسازگارانهکنند. از سوی ديگر عدم ثبات هیجاني باال که از ويژگيمي

رسد ناتواني در تنظیم هیجاني به صورت (. به نظر مي2007است با عملکرد تحصیلي ضعیف ارتباط دارد )زانگ و چام،  فرونشاني

مثبت و سازگارانه و استفاده از راهبردهای تنظیم هیجاني غیرانطباقي همچون فرونشاني؛ تنیدگي، فشار رواني و فرسودگي را در 

گردد درسه را افزايش داده و به عدم پیشرفت تحصیلي و عملکرد تحصیلي ضعیف منجر ميهای پر استرس مانند امتحانات مموقعیت

(. عالوه بر موارد فوق، استفاده از راهبردهای تنظیم هیجاني منفي و ناسازگارانه از سوی دانش آموزان 2014)درو و همکاران، 

                                                           
1. Furnham, Chamorro-Premuzic & McDougall  
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ن فرسودگي تحصیلي برای آنهاست )زينس و همکاران، شود که نتیجه آموجب از بین رفتن انرژی و تحلیل منابع فردی آنها مي

2004  .) 

در مجموع نتايج پژوهش حاضر بیانگر ارتباط مثبت و معنادار بین فرونشاني با فرسودگي تحصیلي و ارتباط منفي و معنادار بین 

طح نظری، رابطه بین راهبردهای ارزيابي مجدد با فرسودگي تحصیلي در بین دانش آموزان دختر دوره اول مقطع دبیرستان بود. در س

های تنظیم هیجاني؛ ارزيابي مجدد و فرونشاني با فرسودگي تحصیلي در دانش آموزان دختر دوره اول مقطع متوسطه که در پژوهش

ب رسد که راهبردهای تنظیم هیجاني ناسازگارانه و سازگارانه به ترتیپیشین مورد بررسي قرار نگرفته بود، مشخص شد. به نظر مي

های تحصیلي و آموزشي نقش داشته باشند، که مشخص ای در ايجاد و عدم ايجاد مشکالت و کژکاریتوانند پتانسیل بالقوهمي

تواند های بیشتر در اين زمینه ميباشند. بنابراين پژوهشهای درگیر در اين امر، نیازمند واکاوی و تحلیل بیشتر ميشدن مکانیسم

ا افزايش دهد. در سطح عملي، پژوهش حاضر پیامدهای بالیني در زمینه کمک به متخصصان، مشاوران دانش مربوط به اين حیطه ر

 های آن را در پي دارد.و روانشناشسان مدرسه در درمان فرسودگي تحصیلي و کاهش نشانه

به نقش علي متغیرها در  همبستگي بود، بنابراين -هايي نیز بود. طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفيپژوهش حاضر دارای محدوديت

آن پرداخته نشد. همچنین، نمونه مورد بررسي در اين پژوهش از يک جمعیت محدود دانش آموزی انتخاب شده است، بنابراين 

 ها بايد با احتیاط صورت پذيريد.   تعمیم يافته

 منابع 
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