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Abstract
Introduction: Academic burnout is one of the factors which lead to the students' academic
failure. This study is conducted with the aim at investigating the academic burnout and its
relationship with cognitive emotion regulation strategies and academic resilience students of
Shahrekord University of Medical Sciences.
Methods: This study has descriptive and correlational type. The statistical population of this
study consists of all educating students in 2016-17 in Shahrekord University of Medical
Sciences; and 389 samples are selected according to Cochran formula and stratified sampling
method. Samuels Academic Resilience Inventory Garnefski's cognitive emotion regulation
questionnaire and academic burnout questionnaire by Salmela-Aro et al. are utilized for data
collection. Descriptive and inferential statistics indices (Pearson correlation coefficient and
multiple stepwise regression analysis) through SPSS-24 software are used for data analysis.
Results: Our studies showed that there is a negative and meaningful relation between positive
emotions regulation strategies and resilience with academic burnout (P < 0.01) and contrarily,
there is a positive and meaningful relation between the negative emotions regulation
strategies and academic burnout (P < 0.01). Moreover only the positive strategies of emotion
regulation succeeded to predict 18 percent of variance of academic burnout.
Conclusions: Academic burnout is considered among one of key components of academic
failure in students. Then we need to know the factors that reduce academic burnout.
Academic resilience and strategies of cognitive regulation play key role in this area.
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چکیده
مقدمه :فرسودگی تحصیلی یکی از عواملی است که باعث افت تحصیلی دانشجویان می شود .پژوهش حاضر با هدف بررسی
فرسودگی تحصیلی و رابطه آن با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی شهرکرد
انجام شده است.
روش کار :روش پژوهش حاضر ،توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مشغول به
تحصیل در سال  1395-96در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بود که تعداد  389نفر بر اساس فرمول کوکران و به روش
نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب گردید .به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه تاب آوری تحصیلی ساموئلز ،راهبردهای
تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران و فرسودگی تحصیلی سالمال-آرو و همکاران استفاده گردید .برای تجزیه و
تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی ( ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش
گام به گام) با بهره گیری از نرم افزار  spss-24استفاده شد.
یافته ها :نتایج پژوهش نشان داد بین راهبردهای مثبت تنظیم هیجان و تاب آوری تحصیلی با فرسودگی تحصیلی رابطه
منفی و معناداری وجود دارد ( )P > 0/01و راهبردهای منفی تنظیم هیجان با فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری
وجود داشت ( .)P > 0/01همچنین فقط راهبردهای مثبت تنظیم هیجان توانست  18درصد از واریانس فرسودگی تحصیلی
را پیش بینی کنند.

نتیجه گیری :فرسودگی تحصیلی به عنوان یکی از سازه های مهم در افت تحصیلی دانشجویان شناخته شده است ،لذا
شناسایی عواملی که منجر به کاهش فرسودگی تحصیلی می شود ،ضروری است .تاب آوری تحصیلی و راهبردهای تنظیم
شناختی نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند.

مقدمه
در جامعه ما دانشجویان از دو منظر شایان توجه و اهمیت بیشتری
هستند؛ اول آنکه در گستره عمر خود ،پرتوان ترین و آماده ترین
دوران را سپری می کنند و دوم آنکه از بین جوانان به لحاظ
توانمندی ذهنی و استعدادهای تحصیلی ،دانشجویان گروهی
برگزیده هستند؛ از همین رو انتظار میرود دانشجویان الگوهای
موفقیت در جوامع باشند ،اما در برخی موارد آن ها در موقعیت های
تحصیل با چالش هایی مواجه میشوند ؛ چالش هایی که اگر منفی
قلمداد شوند توانمندیها ی دانشجویان را کاهش می دهند که اگر
این چالش های منفی تکرار شوند ،پدیده ای به نام فرسودگی
تحصیلی رخ میدهد [ . ]1هیس معتقد است هنگامی که فرد در
معرض فشار روانی طوالنی و مداوم محیط قرار میگیرد  ،اگر قادر
به تطبیق خود نباشد ،دچار فرسودگی میشود [ . ]2متاسفانه بحث
فرسودگی در دانشگاه ها طی سال های گذشته افزایش یافته است و
پیامدهای منفی بسیاری چون افت تحصیلی و غیره را به دنبال
داشته است .از آنجا که آموزش و یادگیری به خصوص در رشته های
گروه علوم پزشکی که ماهیت آن ها به گونه ای است که دانشجویان

این رشته ها عالوه بر استرس آموزش نظری ،تحت تأثیر استرس های
دیگری از جمله استرس حضور در بیمارستان ها قرار دارند،
فرسودگی در آنان اتفاق می افتد [ .]3فرسودگی به موقعیت ها و
بافت های آموزشی گسترش پیداکرده است و از آن با عنوان
فرسودگی تحصیلی نام برده میشود [ . ]4فرسودگی در زمینه مدرسه
و تحصیل تنها در دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است [ ]5و
شامل خستگی تحصیلی ،نگرش بدبینانه نسبت به مدرسه و احساس
بیکفایتی دانش آموز است و باعث است رس ،انگیزش نامطلوب و در
نهایت افت تحصیلی دانش آموز میشود [ . ]6فرسودگی تحصیلی به
گونه ای زیان آور بر تعهد شناختی ،عالقه مندی ب ه مطالب درسی،
مشارکت در فعالیت های کالسی ،احساس معنی در امور تحصیلی و
احساس توانایی در یادگیری مطالب درسی تأثیر میگذارد و میزان
این متغیر ناخواسته طی دوران دانشجویی افزایش می یابد [ .]7در
ضمن فرسودگی تحصیلی نتیجه قرار گرفتن در معرض عوامل تنش
زای محیط تحصیلی است .این فرسودگی به سرعت ظاهر نمیشود
بلکه در طوالنی مدت در افراد و در رابطه با تحصیالتشان ظهور

* نویسنده مسئول :حسنعلی ویسکرمی ،گروه روانشناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران .ایمیل:
hveiskarami86@yahoo.com

نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ،دوره  ،11شماره  ،1بهار 1317
می یابد و به عنوان یک ویژگی مثبت متبلور میشود [ . ]11افرادی
که دارای تاب آوری هستند ،اغلب با ایجاد هیجانات مثبت پس از
روی ارویی فشارزا به حالت طبیعی بازمی گردند .افراد تاب آور بدون
اینکه سالمت روان آن ها کاهش می یابد و دچار بیماری روانی شوند،
رویدادهای فشارزا را پشت سر میگذارند [ . ]20دانشجویان دارای
تاب آوری تحصیلی ،کسانی هستند که انگیزه پیشرفت باالیی را در
خود نگه می دارند و عملکرد بهینه خود را با وجود وقایع تنش زای
محیطی و با شرایطی که آن ها را در موضع عملکرد ضعیف تحصیلی
و حتی ترک تحصیل قرار میدهد  ،حفظ میکند [ . ]21همچنین
پژوهشگران به این نتیجه دست یافتند که رابطه منفی و معناداری
و بین تاب آوری و فرسودگی تحصیلی وجود دارد [ ]22و آموزش
تاب آوری باعث کاهش فرسودگی تحصیلی در بین یادگیرندگان
میشود [ . ]14همچنین میکاییلی منیع و همکاران نیز رابطه بین
راهبردهای تنظیم هیجان و فرسودگی تحصیلی را معنادار گزارش
کردند [ . ]23با توجه به بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش اهمیت
فرسودگی تحصیلی به عنوان یک مداخله گر مهم در افت تحصیلی
در دانشجویان علوم پزشکی میباشد و لزوم توجه و پرداختن به آن
را یادآور میشود  ،لذا هدف پژوهش حاضر ،بررسی فرسودگی
تحصیلی و رابطه آن با راهبردهای تنظیم شن اختی هیجان و
تاب آوری تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی شهرکرد میباشد.

می یابد و اگر دانشجویان در همان وضعیت به تحصیل خود ادامه
دهند ،این فرسودگی به صورت پایدار و دائمی باقی خواهد ماند
[ .]8یکی از عواملی که با فرسودگی تحصیلی رابطه دارد،
راهبردهای تنظیم شناختی هیجان میباشد [ . ]9تنظیم هیجان،
فرایندی است که از طریق آن ،افراد هوشیارانه تعیین میکنند که
چه هیجانی داشته باشند و چه وقت آن ها را تجربه و ابراز کنند .به
این صورت افرادی که مدام خود را سرزنش میکنند و هر اتفاق
کوچکی را فاجعه آمیز می پندارند در یک سمت طیف قرار می گیرند
و در مقابل ،افرادی که پذیرش باالیی دارند ،مثبت اندیش هستند
و دیگران را سرزنش نمی کنند در سمت دیگر طیف می باشند [.]10
مفهوم تنظیم هیجان مفهومی است بسیار گسترده و فرایندهای
تنظیمی بی شماری را دربرمی گیرد .ممکن است عالوه بر
فرایندهای هشیار و یا ناهشیار شناختی ،حیطه وسیعی از
فرایندهای جسمی ،اجتماعی و رفتاری را هم شامل گردد .در این
پژوهش ما فقط به جنبه های شناختی تنظیم هیجان می پردازیم
که با هدف مدیریت هیجان ها برای افزایش سازگاری و تطابق به
کار می روند [ . ]11در برخی از نوشته ها دو واژه ،تنظیم شناختی
هیجان و تطابق شناختی گاهی به جای یکدیگر به کاررفته اند و هر
دو به عنوان مسیر شناختی مدیریت اطالعاتی که فرد را از لحاظ
هیجانی برانگیخته می کنند ،تعریف میشوند  .تنظیم هیجان از
طریق شناخت به طور جدایی ناپذیری با زندگی انسان آمیخته است
و او را یاری می کند تا مثالً زمانی که با حوادث فشارزا یا
تهدیدکننده روبه رو شد ،هیجان ها یا احساساتش را مدیریت یا
تنظیم کند و روی آن ها تسلط داشته باشد و در هیجاناتش غرق
نشود [ . ]12وجود تشابهات هیجانی بین انسان ها باعث میشود که
الگویی که هر فرد برای تنظیم هیجاناتش استفاده می کند ،نتایج
هیجانی متفاوتی به دنبال داشته باشد .راهبردهای شناختی تنظیم
هیجان در دو دسته کلی مثبت و منفی طبقه بندی میشوند؛
راهبردهای مثبت شامل تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر
برنامه ریزی  ،ارزیابی مجدد مثبت ،دیدگاه وسیع تر پذیرش،
راهبردهای منفی شامل مالمت خویش ،مالمت دیگران ،فاجعه
انگاری و نشخوار فکری یا تمرکز بر تفکر هستند [.]13
تاب آوری در محیط ت حصیل و برخورد موفقیت آمیز با موانع و
چالش های تحصیلی باعث کاهش فرسودگی تحصیلی میشود [.]14
تاب آوری سازه ای با ابعاد تحصیلی ،رفتاری و هیجانی است [.]15
تاب آوری تحصیلی توانایی مقابله مؤثر با فشار ،استرس و مشکالت
در فعالیت های تحصیلی تعریف شده است [ .]16تاب آوری که
مقاومت در برابر استرس است و رشد پس ضربه ای نیز نامیده شده
است ،در امتداد یک پیوستار با درجات متفاوت در برابر آسیب های
روان شناختی قرار میگیرد [ . ]17برحسب این تعریف ،تاب آوری،
جان سالم به دربردن از استرس ها و نامالیمت های زندگی است
[ ]18و با رشد مثبت ،انطباق پذیری و رسیدن به سطحی از تعادل
پس از به وجود آمدن اختالل در وضعیت تعادلی پیشین ،مطابقت
میکند [ . ]19تاب آوری به عنوان قابلیت تطابق انسان در مواجهه با
بالیا یا فشارهای جانکاه ،غلبه یافتن و حتی تقویت شدن به وسیله
آ ن تجارب اطالق میشود  .این خصیصه با توانایی درونی شخص و
مهارت های اجتماعی و تعامل با محیط حمایت میشود و توسعه

روش کار
پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی میباشد  .جامعه آماری
پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در
سال تحصیلی  1395-96بود .تعداد  389نفر از جامعه آماری
پژوهش با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی
طبقه ای نسبی به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید .معیار ورود به
مطالعه مشغول به تحصیل بودن در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
و رضایت کامل به شرکت در پژوهش بود و معیار خروج آزمودنیها
عدم رضایت برای شرکت در پژوهش بود .ابزار جمع آوری داده ها
شامل پرسشنامه فرسودگی تحصیلی سالمال -آرو و همکاران
( ،) 2009راهبردهای تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران
( )2006و تاب آوری تحصیلی ساموئلز ( ) 2004بود .پرسشنامه
فرسودگی تحصیلی در سال  2009توسط سالمال -آرو و همکاران
تدوین شد .این پرسشنامه از  9گویه و  3عامل تشکیل شده است.
عامل اول خستگی مفرط از فعالیت های مدرس مرکب از  4گویه،
عامل دوم بی عالقگی نسبت به محتوای مدرسه مرکب از  3گویه و
عامل سوم احساس ناکارآمدی در مدرسه مرکب از  2گویه میباشند.
گویه ها بر اساس یک طیف  6درجه ای لیکرت از کامالً موافق تا
کامالً مخالف تدوین گردیده است .سالمال -آرو و همکاران آلفای
کرونباخ این پرسشنامه را برای خستگی مفرط از فعالیت های مدرسه
 ،0/8بی عالقگی نسبت به محتوای مدرسه  0/8و برای احساس
ناکارآمدی در مدرسه  0/67گزارش نمودند [ . ]20در پژوهش حاضر
پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/86به دست
آم د .پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان توسط
گارنفسکی و همکاران ( ) 2006طراحی شده است .نسخه اصلی آن
شامل  9خرده مقیاس و  36سؤال بود .این پرسشنامه بر اساس یک
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طیف  5درجه ای لیکرت [همیشه ،اغلب اوقات ،معموالً ،گاهی،
هرگز] تدوین شده است .راهبردهای منفی عبارت ان د از :سرزنش
خود ،سرزنش دیگران ،نشخوار ذهنی ،فاجعه آمیز پنداری و
راهبردهای مثبت عبارت اند از :پذیرش ،توجه مجدد بر برنامه ریزی،
توجه مجدد مثبت و باز ارزیابی مثبت و اتخاذ دیدگاه .سازندگان
اعتبار آن را از طریق آلفای کرونباخ برای راهبردهای مثبت ،0/91
راهبردهای منفی  0/87و کل پرسشنامه  0/93گزارش کردند [.]23
همچنین در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ برای راهبردهای مثبت  ،0/82راه بردهای منفی
 0/76و کل پرسشنامه  0/84به دست آمد .برای سنجش تاب آوری
از پرسشنامه ساموئلز که در سال  2004ساخته شد ،استفاده شد و
در مطالعه وی مناسب بودن آن تائید شد .سپس با گسترش مطالعه
در سال  2009به چاپ رسید .نسخه نهایی این پرسشنامه شامل
 40سؤال است که از شرکت کنندگان خواسته میشود تا میزان
تاب آوری تحصیلی خود را بر روی یک مقیاس  5درجه ای لیکرت از
کامالً مخالفم تا کامالً موافقم درجه بندی کنند و شامل سه بعد
مهارت های ارتباطی ،جهت گیری آینده مسئله محور و مثبت نگر
می باشد [ ]24و در ایران این پرسشنامه رواسازی شده و روایی و
پایایی آن توسط سلطانی نژاد و همکاران تائید شده است [ . ]25در
پژوهش پایایی پ رسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/84
به دست آمد .پس از کسب مجوز الزم از دانشگاه علوم پزشکی
شهرکرد با رعایت مالحظات اخالقی و هماهنگی با اساتید و
دانشجویان محترم ضمن توضیح اهداف پژوهش و آماده کردن آنان
از لحاظ روحی و روانی و اطمینان به آنان در خصوص محرمانه
ماندن اطالعات نزد پژوهشگر ،پرسشنامه ها در بین شرکت کنندگان
پژوهش توزیع گردید و زمان  20دقیقه برای تکمیل پرسشنامه ها
در اختیار آنان قرار داده شد .بعد از جمع آوری پرسشنامه ها داده ها
با استفاده از نرم افزار  SPSS-24مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند
و عالوه بر ارائه شاخص ها ی توصیفی از ضریب همبستگی پیرسون
و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد.

یافتهها
بر اساس یافتههای پژوهش میانگین سنی افراد شرکتکننده در پژوهش
 23/55 ± 4/41بود .در جدول  1میانگین و انحراف معیار متغیرهای
پژوهش ارائه گردیده است.
با توجه به نتایج جدول  1میانگین راهبردهای مثبت ،45/18
راهبردهای منفی تنظیم هیجان  ،58/83تابآوری تحصیلی  101/98و
فرسودگی تحصیلی  35/1میباشد .همچنین برای بررسی نرمال بودن
دادهها از چولگی و کشیدگی استفاده شد .زمانی که چولگی و کشیدگی
متغیرهای پژوهش بین  2تا  -2قرار گرفته باشند ،دادهها دارای توزیع
نرمال میباشند و استفاده از ضریب همبستگی پیرسون بالمانع میباشد.
نتایج ضریب همبستگی پیرسون در جدول  2ارائه شده است.
بر اساس نتایج جدول  2بین راهبردهای مثبت تنظیم هیجان و
فرسودگی تحصیلی رابطه منفی و معنادار (،)R = -0/42 ،P > 0/01
تاب آوری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی رابطه منفی و معنادار (0/01
>  )R = -0/36 ،Pو بین راهبردهای منفی تنظیم هیجان و فرسودگی
تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (.)R = 0/24 ،P > 0/01
بهمنظور اینکه کدام یک از متغیرهای پژوهش توانایی پیشبینی
فرسودگی تحصیلی را بهصورت معنادار دارند از تحلیل رگرسیون
چندگانه به روش گامبهگام استفاده شد که نتایج آن در جدول  3ارائه
گردیده است.
نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گامبهگام نشان داد که تنها در
گام اول راهبردهای مثبت تنظیم هیجان توانایی پیشبینی فرسودگی
تحصیلی را دارد و  18درصد از فرسودگی تحصیلی را پیشبینی
میکنند و همچنین ضرایب استاندارد و غیراستاندارد تحلیل رگرسیون
چندگانه به روش گامبهگام در جدول  3ارائه شده است .این ضرایب
نشان میدهد که راهبردهای مثبت تنظیم هیجان (= 7/53 ،β = 0/42
 )tمیتواند بهطور معناداری واریانس فرسودگی تحصیلی را تبیین کنند
و با افزایش یک انحراف استاندارد تغییر در راهبردهای مثبت تنظیم
هیجان  0/42مقدار فرسودگی تحصیلی کاهش مییابد.

جدول  :1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

راهبردهای مثبت تنظیم هیجان

45/18

9/45

0/65

0/46

راهبردهای منفی تنظیم هیجان

58/83

8/30

-0/34

-0/62

تابآوری تحصیلی

101/98

14/33

0/31

0/18

فرسودگی تحصیلی

35/1

7/72

0/36

0/13

جدول  :2ضرایب همبستگی بین فرسودگی تحصیلی ،تابآوری تحصیلی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
متغیرهای پژوهش

راهبردهای مثبت تنظیم هیجان

تابآوری تحصیلی

راهبردهای منفی تنظیم هیجان

فرسودگی تحصیلی

-0/42

0/24

-0/36

سطح معناداری

0/001

0/001

0/001

جدول  :3نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گامبهگام برای پیشبینی فرسودگی تحصیلی از روی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تابآوری
تحصیلی
گام
گام اول

متغیر
راهبردهای مثبت تنظیم هیجان

R
0/42

R2
0/18
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F
14/62

sig
0/001

B
0/28

β
-0/42

t
-7/53

P
0/001
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بحث
و توان تحمل آن ها در برابر مشکالت سبب چشم انداز مثبت و
خوش بینی آن ها به زندگی میشود ؛ لذا ازآنجاکه خوش بینی یکی از
ویژگیهای افراد تاب آور است ،باعث میشود که این دانشجویان با
وجود قرار گرفتن در محیط ها ی پرخطر و آسیب زا ،روان شان آسیبی
نبیند و با مسائل و مشکالت زندگی به دید مثبت و همراه با
خوش بینی نگاه کنند و در نتیجه فرسودگی تحصیلی در آنان کاهش
می یابد [ . ]14افرادی که تاب آوری باالیی دارند ،در شرایط استرس زا
سازگاری بهتری از خود نشان می دهند که این امر موجب افزایش
کارایی و احساس رضایت فردی از کاری که در آن مشغول هستند،
میشود  .دانشجویان دارای تاب آوری ضعیف در برقراری ارتباط با
د وستان ،دانشگاه و اساتید توانایی زیادی نداشته و به دلیل تجارب
ناکافی ،توانایی خود را منفی ارزیابی کرده که باعث کاهش اعتماد
به نفس آن ها در شرایط استرس آور امتحان ،تحصیل و انتظارات
والدین میشود و در نهایت از نظر تحصیلی ناکارآمد میگردند  .پس
در نتیجه کاهش تاب اوری در دانشجویان علوم پزشکی که با شرایط
استرس زایی در بیمارستان ها مواجه هستند باعث کاهش تاب آوری
میشود [.]32

هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه بین راهبردهای تنظیم شناختی
هیجان و تاب آوری تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بود .طبق نتایج تحقیق رابطه مثبت
و معناداری بین تنظیم هیجان منفی و فرسودگی وجود دارد اما بین
راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیحان و تاب آوری با فرسودگی
تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد ( )P > 0/01این یافته
با نتایج پژوهش میکائیلی و همکاران [ ]9مؤمنی و همکاران [،]22
یعقوبی و بختیاری [ ]14و مونتا [ ]26هماهنگ و همسو است.
پژوهش های اندکی در زمینه تنظیم هیجان و فرسودگی تحصیلی
صورت گرفته است و اکثراً رابطه تنظیم هیجان ر با عملکرد تحصیلی
را بررسی کرده اند .در واقع استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان
مثبت مانند کنترل عواطف ،دلسرد نشدن ،منظم بودن و پشتکار
می تواند عملکرد فرد در حوزه های مختلف از جمله موقعیت های
تحصیلی را پیشبینی نماید .برخی از این یادگیرندگان ممکن است
که حتی از تواناییهای هوشی باال برخوردار نباشند [ . ]27تنظیم
هیجان در محیط کالس درس می تواند مانع دلزدگی ،ناامیدی،
کسالت و خستگی دانشجویان گردد و در نتیجه از فرسودگی
تحصیلی پیشگیری نماید .در نتیجه استفاده از راهبردهای منفی و
عدم ثبات هیجانی با عملکرد تحصیلی ضعیف رابطه دارد [ . ]28به
نظر میرسد که عدم تنظیم هیجان ها اضطراب ،تنیدگی و فرسودگی
را در موقعیت های استرس آور مانند امتحانات دانشگاه را افزایش
داده و به عملکرد تحصیلی ضعیف منجر میگردد [ . ]9همچنین
تروی و موس معتقدند افرادی که تنظیم هیجانی -شناختی باالیی
دارند ،در مقایسه با آن هایی توانایی تنظیم شناختی -هیجانی
پایینی دارند به احتمال بیشتری در بربر منابع تندیگی مقاومت
میکنند و فرسودگی کمتری را تجربه میکنند [ .]29همچنین با
توجه به رابطه منفی و معنادار تاب آوری و فرسودگی تحصیلی
می توان به این نکته اشاره کرد .افراد تاب آور دارای قدرت ذاتی
هستند که باعث با انگیزه شدن برای مقابله با مشکالت میشوند
[ . ]30در واقع افراد تاب آور توانایی غلبه و تسلط بربر موقعیت های
دشوار زندگی را دارند [ ]14و این ویژگی باعث میشود که آن ها
خود را با شرایط استرس زا سازگار نمایند و از این طریق باعث
افزایش کارایی و کاهش فرسودگی تحصیلی شوند .افزایش تاب آوری
در باعث افزایش احساس اعتماد به نقش و کارآمدی در دانشجویان
شده و به آن ها اجازه می دهد با موفقیت چالش های زندگی را پشت
سربگذارد [ . ]31دانشجویان تاب آور احساس ناامیدی و تنهایی
کمتری دارند و از این مهارت برخوردارند که به یک مشکل به عنوان
مسئله ای که می توانند آن را به کندوکاو کنند ،تغییر دهند ،تحمل
کنند و یا به روش های دیگر حل کنند ،نگاه میکنند  .همین موضوع

نتیجهگیری
استفاده از راهبردهای تنظیم شناختی هیجان نقش مهمی در پیشبینی
فرسودگی تحصیلی دارد .بهطوریکه استفاده از راهبردهای مثبت
تنظیم شناختی هیجان باعث کاهش فرسودگی تحصیلی و استفاده از
راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان باعث افزایش فرسودگی
تحصیلی میشود و همچنین آموزش تابآوری به دانشجویان باعث
کاهش فرسودگی تحصیلی میشود.

سپاسگزاری
پژوهشگران از همکاری مسئولین دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و
تمامی دانشجویانی که در این پژوهش شرکت کردند ،کمال تشکر و
قدردانی را دارند.

تأییدیه اخالقی
این پژوهش در حیطه پژوهشهای نیازمند دریافت تأییدیه اخالقی نبود.

تعارض منافع
تعارض منافعی بین نویسندگان مقاله وجود ندارد.
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