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 چکیده 

که  دارند،وظایف تحصيلی   انجام در ناتوانی و احساس ناکارآمدي تحصيلی خود دوران در دانشجویان از بسياري

آن   است.   واقعيت از فرارنتيجه  تحصيلی  فرسودگی  علوم  و  دانشجویان  تحصيلی  فرسودگی  با  مختلفی  متغيرهاي 

تعيين ارتباط  . بنابراین  پزشکی مرتبط هست که از جمله می توان به تنظيم شناختی هيجان و هوش شخصی اشاره کرد

تحصيلی و تعيين نقش متغير هاي تنظيم شناختی هيجان و هوش  تنظيم شناختی هيجان و هوش شخصی با فرسودگی  

است بوده  مطالعه  این  اصلی  هدف  پزشکی  علوم  دانشجویان  تحصيلی  فرسودگی  بينی   پيش  در  براي   .شخصی  

به    96-97نفر از دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی اردبيل در سال تحصيلی    120دسترسی به این هدف  

پرسشنامه   به صورت گروهی وسه  و هوش شخصی  هيجان  تنظيم شناختی  در محل تحصيل  فرسودگی تحصيلی، 

پاسخ  دادند. در ضمن روش مطالعه همبستگی بوده و براي تحليل داده ها از ضریب همبستگی پيرسون و رگرسيون 

معنی    27/0هيجان همبستگی  . نتایج مطالعه  نشان داد که بين هوش شخصی با تنظيم شناختی  چند متغيره استفاده شد

که معنی دار است وجود دارد.    -2۴/0دار وجود دارد. همچنين بين هوش شخصی با فرسودگی تحصيلی همبستگی

نيز معنی دار است) با فرسودگی تحصيلی  تنظيم شناختی هيجان  نتایج تحليل  (.  -27/0در ضمن همبستگی  همچنين 

م دو  هر  که   دهد  می  نشان  متغيره   چند  بينی  رگرسيون  پيش  توانایی  هوش شخصی  و  هيجان  شناختی  تنظيم  تغير 

فرسودگی تحصيلی دانشجویان پزشکی و پيرا پزشکی را دارند. اما سهم تنظيم شناختی هيجان بيشتر از متغير هوش  

سبب شناسی و تامين سالمت روانی دانشجویان علوم  این نتایج تلویحات مهمی در زمينه پيش گيري،    .شخصی است

 . ارددپزشکی 

علوم پزشکی    ؛هوش شخصی ؛تنظيم شناختی هيجان؛ فرسودگی تحصيلیکلیدی:  واژگان  
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 مقدمه
مخصوصا زمانی که دوره    می کنند.  تجربه را استرس باالیی از سطح  تحصيلی، دوران در دانشجویان از بسياري  

 از ناشی با استرس مقابله به موفق اثربخش، روشهاي از استفاده با  هاي تحصيلی طوالنی باشد. برخی از دانشجویان  

احساس ناکارآمدي   شروع موضوع باعث نيستند. این مقابله به قادر برخی که درحالی می شوند، تحصيلی انتظارات

 عالقه دادن دست از منفی، انتقادي نگرش ذهنی، و ابعاد جسمی در را یفوظا انجام در ناتوانی احساس و شده

 استفاده و واقعيت از فرار موجب که دارد. نتيجه اي دنبال به را توانایيها مورد در افزایش شك و مطالعه به نسبت

 ، 1)استيو   تحصيلی می شود عوامل، زمينه ساز فرسودگی می شود؛ این موقعيت با مقابله براي رفتارهاي اجتنابی از

تواند منجر از درماندگی است که می  هيجانی  –فرسودگی نوعی الگویی شناختی    (.1396؛ به نقل از کيامرثی،  2003

  زیادي طالعات  (. م2015،  2)اسکافيل، مارتينز، پينتو، ساالنوا و بيکر   کاهش انگيزه پيشرفت گردد   به درماندگی ذهنی،

داده  می  که اند  نشان  بين  فرسودگی  در  و  آموزشی  بافت  در  دهد  دانشجویانتواند  رخ  لی   هم  و  پيوگ  ، 3)شين، 

 در توجه حفظ در ناتوانی نشانه هایی مانند معموالً می برند، رنج  تحصيلی فرسودگی از که دانشجویانی  (.2013

 در ناتوانی احساس و کالسی کارهاي در احساس معنادار فقدان کالسی، فعاليتهاي در شرکت عدم درس، کالس

  (.1396 ،ي و دستور  آذر یفتح ادیب، می دهند) نشان را آموزشی مواد یادگيري

  شاد، ارسنگ جنگ   فیشر)   برآورد شده است درصد 3/10-8/76از    نشيوع فرسودگی تحصيلی در مطالعات پيشي

ز دانشجویان  ادرصد  1/2۴ ،(1393ي )نوروز و شیآسا ،ینيحس ،ينوروز  فرد،یفیشردر مطالعه (. 1396ی، راللهيخ و

استفاده براي سنجش فرسودگی    باال دانشگاه علوم پزشکی قم داراي فرسودگی تحصيلی   ابزار مورد  بودند. تفاوت 

علت    توان گفت به  از طرفی، می.  دمطالعات تأثيرگذار باش  ندر ای   شده  تواند بر ميزان شيوع گزارش  تحصيلی می

مت در  سغيتفاوت  مشنيرهاي  دیگر  و  دانشگاهی  رشته  شرکتخص،  دانشجویان  دموگرافيك؛  ای  ات  در    ن کننده 

( در پژوهشی  139۴)  موسوي و گلشنی  قافله باشی،  .اند  مطالعات، سطوح متفاوتی از فرسودگی تحصيلی را نشان داده

گرن کمال  دانشجویان  که  دادند  دارند.شان  بيشتري  تحصيلی  فرسودگی  اعتقاد1990)  ۴نومن   ا،   مبحث که دارد ( 

موضوع   بررسی براي که است باور این بر  وي هاست.در دانشگاه  پژوهش قابل مباحث ترینمهم  از یکی فرسودگی

 دانشجویان ارتباط تحصيلی الف( فرسودگی از: اندها عبارت آن  ترینمهم  که دارد وجود مختلفی دالیل  فرسودگی

دانشگاه را تحصيلی ب( دهد،می قرار تأثير تحت دانشکده و با   اشتياق و عالقه ميزان تواندمی فرسودگی 

 
1. Steve 

1. Schaufeli, Martinez, Pinto, Salanova & Bakker 

2. Shin, Puig & Lee 

3. Neumann 



 براي اساسی و مهم ابزار یك تواندتحصيلی می فرسودگی ج(  دهد، قرار تأثير  تحت  را ادامه تحصيل به دانشجویان

 .  باشد تحصيل دوران در تحصيلی عملکرد گوناگون، مانند اعمال فهم

شـناخت    ع  عوامل بـا  ميـزان  شـناخت  تحصيلـی،  فرسـودگی  بـر  عملکـرد  الموثـر  دانشـجویان،  اشـتياق  و  قـه 

افزایـش ع  بـراي  با دانشـگاه و دانشـکده و نگرش منفی دانشـجویان را شـناخت و  ارتباط آنان  قـه و  التحصيلـی و 

  هایی   پدیده  از  یکی  تحصيلی  گیفرسود  .ي تحصيـل و اشـتغال زایـی گام موثـري برداشـت   رغبـت آنـان بـه ادامـه

  هاي   دهه   در   دانشجویان،   و  آموزان   دانش   روانی  بهداشت  و   تحصيلی  کارایی   بر  آن   منفی  تاثيرات   دليل  به   که   است

با  .  است  گرفته   قرار  بسياري  توجه  مورد  اخير شخصی  هوش  و  هيجان  تنظيم  متغيرهاي  ارتباط  تعيين  با  همچنين 

از ابزار آموزش براي ارتقاي توانمندي تنظيم هيجان و هوش شخصی براي پيشگيري     ، می توانفرسودگی تحصيلی

 از فرسودگی تحصيلی و بهبود وضعيت تحصيلی دانشجویان علوم پزشکی استفاده کرد.

از   یکی  که  هست  مرتبط  پزشکی  علوم  دانشجویان  تحصيلی  فرسودگی  با  مختلفی  شناختی    آنهامتغيرهاي  تنظيم 

کند چه هيجانی، در  هيجان اشاره به فرآیندهایی دارد که فرد از طریق آن مشخص میشناختی  تنظيم    هيجان است.

راهبردهاي شناختی تنظيم هيجان در دو (.  2012،  1)اسزسيگيل، بوسزنی و بازینسکا  چه زمانی و چگونه تجربه شود

طبقه منفی  و  مثبت  کلی  میدسته  مثبت را  .شوندبندي  مجدد  تمرکز  شامل  مثبت  بر  2هبردهاي  مجدد  تمرکز   ،

، مالمت  7، و راهبردهاي منفی شامل مالمت خویش 6و پذیرش   5پذیري ، دیدگاه  ۴، ارزیابی مجدد مثبت3ریزي برنامه

فاجعه 8دیگران  فکري   9انگاري ،  نشخوار  اسپينهوون   هستند  10و  و  کرایج  الگوي   (.2002،  11)گرنفسکی،  در  مشکل 

زمينهواکنش و  روانی  مشکالت  از  بسياري  دليل  هيجان  تنظيم  یا  هيجانی  اختاللهاي  درون ساز  مانند  هاي  ریزي 

اختالل و  اجتماعی  انزواي  اضطراب،  برون افسردگی،  استهاي  بزهکاري  و  پرخاشگرانه  رفتارهاي  مانند  از  ریزي   .

راهبردهاي شناختی تنظيم هيجان متمرکز بر برنامه    توجه به ،  تحصيلیبراي افزایش سالمت جسمانی، روانی و  طرفی  

هاي قبلی نقش هيجانات و شخصيت بر تحليل  . در پژوهشریزي/ تمرکز مثبت و ارزیابی مجدد مثبت ضروري است

نشان می    نيز  شواهد زیادي  (.  7201،  1؛ چاي و لی 2017،  12رفتگی آموزشی مشخص شده است )لی، چوي و چاي 

 
1. Szczygieł, Buczny & Bazinska 

2. positive refocusing 

3. refocus on planning 

4. positive reappraisal 

5. putting into perspective 

6. acceptance 

7. self-blame 

8. blaming others 

9. catastrophizing 

10. focus on thought/rumination 

11. Granefski, Kraaij & Spinhoven 

12. Lee, Choi & Chae 



است مرتبط  زندگی  مختلف  هاي  حوزه  در  موفقيت  عدم  یا  موفقيت  با  هيجانی  تنظيم  که  مالو،    دهند  )شاته، 

(. تنظيم 1396  علی بيگی،  و   به نقل از آهو خوش ؛  2008و همکاران،    3؛ جاکوبسن2،2007تورستنسون، بوالر و روک 

افراد می توانند بر اینکه چه هيجانی داشته باشند و چگونه آنها را تجربه و ابراز  هيجان فرایندي است که از طریق آن  

بگذارند تأثير  تامپسون1998  ،۴)گروس   کنند،  رابطه،  این  در  منزله  199۴)5(.  به  هيجان  تنظيم  که  است  معتقد  نيز   )

واکنشهاي عاطفی فرد را در مسير تحقق یافتن  فرایندهاي درونی و بيرونی است که مسئوليت کنترل، ارزیابی و تغيير  

( در پژوهش خود نتيجه گرفت که  1396  آهو خوش و علی بيگی،  به نقل از؛  2009بروس )  اهداف او بر عهده دارد.

عدم کنترل بر هيجانات منفی و   ،مال گرایی،  استرس بيش از اندازهعوامل متعددي مانند عدم حمایت اجتماعی، ک

ميکائيلی، رجبی، عباسی، و زمانلو)    پژوهشویژگی هاي شخصيتی افراد می توانند باعث فرسودگی تحصيلی شوند.  

بررسی ارتباط تنظيم هيجان و عواطف مثبت و منفی با عملکرد و فرسودگی تحصيلی دانشجویان نشان    براي    (1393

عواطف مثبت بيشتر و فرسودگی تحصيلی تفاوت معناداري دارند، در واقع تنظيم  داد که دو گروه در تنظيم هيجان،  

هيجان و عواطف مثبت دختران بيشتر و فرسودگی تحصيلی آن ها کمتر از پسران بود. اما دو گروه در عواطف منفی  

   .و عملکرد تحصيلی تفاوت معناداري نداشتند

نشان داد که برنامه ي درمانی آموزش متمرکز بر هيجان (  1393)نریمانی، عالی ساري نصيرلو و موسی زاده  پژوهش  

کاهش   به  منجر  که  صورت  این  به  دارد؛  تاثير  منفی  و  مثبت  عواطف  و  تحصيلی  فرسودگی  بر  تکانه  کنترل  و 

نتایج فرسودگی تحصيلی و عواطف منفی و افزایش عواطف مثبت دانش آموزان داراي ناتوانی یادگيري می شود.  

نشان داد که از ميان پنج بعد شخصيت، برون گرایی و باز بودن به تجربه با فرسودگی  (  2013)  6و ارال   مطالعه کليك

دارد. مثبت  ي  رابطه  تحصيلی  فرسودگی  با  روانجوري  و  دارد  منفی  ي  رابطه  گمز  تحصيلی  پژوهش    و   نتایج 

تحصيلی به وسيله استرس تحصيلی،  نشان می دهد که فرسودگی  (،  1395؛ به نقل از عطادخت،  201۴)همکارانش  

به وسيله فشار بينی است    همساالنالدین و  و  استرس ادراک شده  عليزاده    ژوهشپنتایج  .و کمال گرایی قابل پيش 

( نصير  سلطان  حسينی  سادات  و  توحيدي  نفس  (1395عصار،  عزت  که  داد  تحصيلی    همه  ، نشان  فرسودگی  ابعاد 

عزت نفس و ناگویی خلقی    اساسی  هاي این پژوهش موید نقشیافته  کند.  را به طور منفی پيش بينی میدانشجویان  

تحصيلی   فرسودگی  دانشجویان    بطوریکه.  بوددر  تحصيلی  پيشرفت  براي  مانعی  تحصيلی  می فرسودگی  مسحوب 

نشان داد  به منظور ارزیابی عامل هاي موثر بر فرسودگی تحصيلی،  نيز    (1396آهوخوش و علی بيگی )  پژوهش  .شود

 
1 . Chae  & Lee 

2. Schutte & Malou & Thorsteinsson & Bhullar & Rooke 
3. Jakobs & et al 

4. Gross 

5. Thompson 

6. Celik  & Oral 



احتمال برآورد فرسودگی تحصيلی دانشجویان را تحت تاثير   ،هار متغير معدل، رشته، نوبت تحصيلی و جنسچ  که

نشان داد که عوامل انگيزشی و شخصيتی   (1396تقوایی نيا، هاشمی، نيکدل و شهریاري )  نتایج مطالعه .دنقرار می ده

ایفا می کنند که  نيز مشخص کرد  (  1396جمالی و کيامنش )  پژوهش  .در بروز فرسودگی تحصيلی نقش مهمی را 

تحصيلی   پيشرفت  بر  را  خود  منفی  اثر  پيامد،  انتظار  و  جو  خودنظم  یادگيري  بر  منفی  تاثير  با  تحصيلی  فرسودگی 

افزایش می دهد و هدف هاي پيشرفت نيز از طریق یادگيري خودنظم جو و انتظار پيامد، اثر مثبت خود را بر پيشرفت  

 .ی دهد تحصيلی افزایش م 

گاردنر اعتقاد داشت که هوش    . متغير دیگري که با فرسودگی تحصيلی دانشجویان ارتباط دارد هوش شخصی است

. هوش شخصی به عنوان  2و هوش بين شخصی   1شخصی دو نوع می باشد که عبارت هستند از هوش درون شخصی

استفاده از این اطالعات براي هدایت رفتارهاي  توانایی استدالل در مورد شخصيت و اطالعات مرتبط با شخصيت و  

هوش شخصی عبارت است از توانایی تفکر در    .(2012،  3فرد، به طور کلی  هدایت زندگی تعریف شده است)مایر 

)مایر،    مورد شخصيت و موضوعات مربوط به شخصيت، که باعث تقویت تفکر، طرح و تجربه هاي زندگی می شود

 گسترده اي از منطق و استدالل، جهت درک و برنامه ریزي در زندگی فرد است  هوش شخصی شامل طيف  (.2008

دارد  و رابطه  زندگی  مهارتهاي  پنتر  با  ا2015  ،۴)مایر، کروس،  چندگانه  هوش  تواند  (.  می  شخصی  هوش  جمله  ز 

کند)پياو، ایشاک، کار، خالقيت و حل مشکالت مربوط به جامعه اي که در آن زندگی می کنيد، پيش بينی  انگيزه  

 (. 5،201۴پی و کدیر  یاکوب،

باشد با اختالل خودشيفتگی، ضداجتماعی، اضطراب اجتماعی و مرزي منفی و معنی دار می   رابطه هوش شخصی 

پر  پی  دانش1997،  6)مك کالين و  دانشجویان مهارت هاي  (.  به سایر  نسبت  باال  از هوش شخصی  برخوردار  جویان 

( 201۴)  پياو و همکاران   (. 2015،  7داشتند و از اضطراب اجتماعی پایين برخوردار بودند )دي آنا سازگاري بيشتري  

گزارش دادند هوش شخصی درون فردي پيش بين کننده خالقيت است و عملکرد تحصيلی فرد را می توان پيش  

کراچنگ ونگ  کرد.  ونو    و  بينی  یافتن2016)  8چين  و  خواندن  در  خالقيت  با  شخصی  هوش  براي    (  مناسب  راه 

دارد.  رابطه  خواندن  متغيرهاي    یادگيري  با  تحصيلی  فرسودگی  که  هست  آن  نمایانگر  پژوهشی  سوابق  بندي  جمع 

وري وخود کارآمدي ارتباط دارد و حتی آموزش تنظيم هيجان به کاهش فرسودگی تحصيلی  آمختلفی چون تاب  

 
1. Intrapersonal Intelligence 

2. Interpersonal Intelligence 

3. Mayer 

4. Carous, Panter 

5. Piaw, Ishak, Yaacob, Pee & Kadir 

6. McCallum & Piper 

7. Diana  

8. Vongkrahchang & Chin Wonno 



فرسودگی تحصيلی را مورد بررسی قرار دهد به چشم نمی  منجر می شود. اما پژوهشی که ارتباط هوش شخصی با  

خورد و مطالعه حاضر دنبال دستيابی بر  ارتباط هوش شخصی و تنظيم هيجان با فرسودگی تحصيلی در دانشجویان  

با توجه به سوابق پژوهشی مذکور سوال اصلی مطالعه حاضر این بود که بين تنظيم شناختی هيجان   علوم پزشکی بود.

خصی با فرسودگی تحصيلی دانشجویان علوم پزشکی ارتباطی وجود دارد؟آیا با تنظيم شناختی هيجان و  و هوش ش

 هوش شخصی می توان فرسودگی تحصيلی دانشچویان را پيش بينی کرد؟ 
 

 روش 
 پژوهش حاضر توصيفی از نوع همبستگی بود. 

  پرستاري دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبيل که در سال دانشجویان رشته هاي پزشکی و  جامعه آماري این مطالعه را  

هستند،     96-97تحصيلی تحصيل  دهند)مشغول  می  که    (. 500تشکيل  مطالعه  نوع  به  توجه  با  مذکور  جامعه  از 

در این    نفر با روش نمونه گيري تصادفی ساده انتخاب شدند.  120همبستگی است و دورشته تحصيلی مطرح  است  

 ه می شود:یل سه پرسشنامه مورد استفاده ارائبطوریکه در ذ شنامه استفاده شد.مطالعه از روش پرس

  فرسودگی  نامهسشپر از بار اولين براي(  1396ی،؛ به نقل از کيامرث8138)نعامی :1تحصیلی  فرسودگی پرسشنامه

  عالقگی  بی تحصيلی، خستگی یعنی تحصيلی فرسودگی حيطه  سه پرسشنامه اینکرد.   استفاده  دانشجویان تحصيلی

 5  ليکرت بندي درجه روش با که دارد ماده 15 مذکور پرسشنامه.  نجدی سم را حصيلیت   ناکارآمدي و تحصيلی

  با  را پرسشنامه این پایایی(  1388)  نعامی    .می شود بندي درجه افراد توسط موافق کامالً تا مخالف کامالً اي درجه

 ناکارآمدي   و 83/0  تحصيلی عالقگی بی ،79/0   ی لتحصي  تگیسخ براي کرونباخ آلفاي روش از تفادهسا

سته همب طریق از  را تحصيلی فرسودگی نامهشپرس اعتبار ضرایبهمچنين  ت.  اس کرده گزارش  75/0   تحصيلی

  رستم اوغلی و موسی زاده  به نقل از نریمانی، ؛ 137۴) شهري ري پوالديی، دانشجوی  هاي فشارزا پرسشنامهبا  کردن 

در مطالعه حاضر نيز پایایی آن با استفاده از    .(P=  001/0) است   آورده دست به  ۴2/0تا    38/0از    اي ( در دامنه 1395،

  محاسبه شد. 7۴/0ضریب آلفاي کرونباخ 

( 2002)و همکاران  گارنسفکیي تنظيم شناختی هيجان توسط  پرسشنامههیجان:   پرسشنامه ی تنظیم شناختی

هاي منفی مورد  اي شناختی افراد پس از تجربه کردن وقایع یا موقعيتشناسایی راهبردهاي مقابله طراحی شده جهت  

  اسيخرده مق  9سوال و    36پرسشنامه از    نیا  خرده مقياس شامل  9سوال و    36گيرد.این پرسشنامه از  استفاده قرار می 

،  3)سواالت    ي(، نشخوارگر 18،  27،  36،  9)سواالت    گرانی(، سرزنش د28،  19،  10،  1شامل سرزنش خود)سواالت 

(، تمرکز مجدد 16،  25،  3۴،  7)سواالت    دگاهی(، اتخاذ د26،  35،  17،  8)سواالت    ي پندار  ز ي(، فاجعه آم30،  21،  12

 
1. Academic Burnout Inventory 



(،  29،  20،  11،  2)سواالت    رشی(، پذ33،  2۴،  15،  6مجدد مثبت)سواالت    یابی(، ارز 31،  22،  13،  ۴مثبت)سواالت  

برنامه بر  مجدد  گذار 32،  23،  1۴،  5)سواالت    يزیرتمرکز  نمره  روش  با  و  اغلب)5)شهيهم  ي(  مرتبا)۴(،   ،)3 ،)

هرگز)2)یگاه تشک1(،  است.  لي(  درونی    شده  ثبات  از  شناختی  مقابله  راهبردهاي  که  داد  نشان  بازآزمایی  پایایی 

پایایی بازآزمایی و  تایيد شده است.    80/0ها با ضرایب آلفاي کرونباخ  ند و همسانی درونی غالب مقياسبرخوردار

قرار گرفت تایيد  مورد  بخش  هيجان در حد رضایت  تنظيم شناختی  پرسشنامه  بزازیان،  )بشارت    همسانی درونی  و 

(. نسخه عربی آن در کشورهاي عربستان، کویت و قطر در بررسی ساختار نه عاملی آن نشان داده شده است  139۴

داري وجود داري که نشان دهنده  که بين پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی با پرسشنامه تنظيم شناختی هيجان رابطه معنی

هاي رومانيایی  (. همچنين بر روي نمونه2016،  1العطيه، و الرشيدي روایی همگرایی پرسشنامه است)ميگریا، التزمن،  

در پژوهش حاضر ضریب    (.2017،  2گزارش شده است)بروکمن، سياروچی، پارکر و کاشدان   59/0آلفاي کرونباخ  

 محاسبه گردید.8۴/0 آن ثبات درونی)آلفاي کرونباخ(

( طراحی  2013فرم کوتاه پرسشنامه هوش شخصی توسط مایر و همکاران )  فرم کوتاه پرسشنامه هوش شخصی: 

شکل دادن    -گزینه اي دارد که از دو خرده مقياس تشکيل یافته است که عبارتند از: الف  ۴سوال    12شده است و  

به    می باشد یعنی فرد وقعی نمره می گيرد که  IQراهنماي انتخاب. سواالت پرسشنامه همانند تست    -مدل ها،  ب

. براي بررسی روایی پرسشنامه، از روایی  ردگيدر غير این صورت نمره نمی  داده باشد  سوال مورد نظر پاسخ صحيح  

با فرم بلند پرسشنامه، روایی همزمان پرسشنامه مناسب ارزیابی شد.    87/0همزمان استفاده شد و به علت همبستگی  

  81/0و    8۴/0سازي و باز آزمایی استفاده شد که ميزان آنها به ترتيب   براي بررسی پایایی پرسشنامه از روش دو نيمه  

( براي بررسی  1395در مطالعه نریمانی و غفاري )  به دست آمد. که نشان از مطلوب بودن پایایی پرسشنامه می باشد.

يز پایایی آن با  بدست آمد و در مطالعه حاضر ن  88/0پایایی پرسشنامه از روش بازآزمایی استفاده شد که ميزان آن  

. به دست آمد 68/0  استفاده از آلفاي کرونباخ

اجرا: تحقي روش  در  کنندگان  شرکت  رضایت  کسب  و  نظر  مورد  نمونه  به  دسترسی  از  پرسشنامه  بعد  ابتدا  ق 

تحصيلی تکميل   ،فرسودگی  دانشجویان  توسط  شخصی  هوش  پرسشنامه  سوم  مرحله  در  و  هيجان  شناختی  تنظيم 

به   ذکر است که جمع آوري داده ها به صورت گروهی و در محل تحصيل آنها و توسط کارشناس  گردید. الزم 

مچنين با توجه به ماهيت موضوع مورد مطالعه و اهداف  ه   ارشد پژوهشگري که آموزش دیده است صورت گرفت.

ده است.براي  این تحقيق که دنبال کشف ارتباط بين متغيرهاي پيش بين و مالک است از روش همبستگی استفاده ش

با توجه به پيوسته بودن متغيرها و فاصله اي بودن مقياس مورد استفاده از ضریب همبستگی پيرسون داده ها    تحليل

 
1. Megreya, Latzman, Al-Attiyah & Alrashidi 

2. Brockman, Ciarrochi, Parker & Kashdan 



همچنين براي تحليل داده هاي مربوط به فرضيه سوم از رگرسيون چند متغيره با شيوه ورود استفاده شده    استفاده شد.

 است.

 

 یافته ها
درصد در ترم ششم مشغول به    29باالي    در ترم چهارم و پنجم واز دانشجویان  درصد    20نتایج مطالعه نشان داد که  

 درصد متاهل می باشند.   5/7مجرد هستند و تنها درصد از دانشجویان شرکت کننده در مطالعه،    5/92تحصيل هستند.  

درصد هيچ سابقه مردودي گزارش    95مردودي دارند و    درصد دانشجویان سابقه   5یافته ها  نمایانگر آن است تنها  

مورد سابقه مشروطی    2دانشجوي شرکت کننده در مطالعه تنها    200یافته ها نشان می دهد که در ميان  .  کنندنمی  

  در معدل تحصيلی گزارش می شود. 8/16 در سن و 6/21 در دانشجویان ميانگين و دارند.

 

میانگین و انحراف معیار دانشجویان رشته های پزشکی و پیرا پزشکی در فرسودگی تحصیلی)مولفه   (.1) جدول

 های آن( و تنظیم شناختی هیجان و هوش شخصی

 فراوانی انحراف معیار  میانگین  رشته  متغیر

 

 بی عالقگی تحصیلی 
 

9000/9 پزشکی   9۴272/۴  60 

6667/8 پيراپزشکی  39512/5  60 

2833/9 مجموع  18917/5  120 

 

 خستگی تحصیلی 

9000/13 پزشکی   ۴69۴9/6  60 

۴833/13 پيراپزشکی  90۴90/6  60 

6917/13 مجموع  66585/6  120 

 

 ناکارآمدی تحصیلی 

8333/21 پزشکی   8۴739/۴  60 

0333/22 پيراپزشکی  7722۴/6  60 

9333/21 مجموع  86506/5  120 

 

 تنظیم شناختی هیجان 

0333/110 پزشکی   532۴2/16  60 

۴333/109 پيراپزشکی  16393/15  60 

7333/109 مجموع  79902/15  120 

 

 هوش شخصی 

7333/6 پزشکی   33869/1  60 

7667/5 پيراپزشکی  8۴۴52/1  60 

2500/6 مجموع  67658/1  120 

 

 فرسودگی تحصیلی 

5667/۴7 پزشکی   86926/9  60 

1833/۴۴ پيراپزشکی  09969/11  60 

8750/۴5 مجموع  59536/10  120 

 



متغيرهاي هوش شخصی و تنظيم شناختی هيجان و    نشان می دهد ميانگين نمرات دانشجویان پزشکی در  1جدول  

است  پزشکی  پيرا  دانشجویان  از  باالتر  تحصيلی  دانشجویان    .فرسودگی  نمرات  تحصيلی  ناکارآمدي  مولفه  در  اما 

   می باشد. مقایسهپزشکی پایين تر از گروه 

همبستگی متغیرهای تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون(. 2)جدول   

هوش   آزمون  متغیر

 شخصی 

تنظیم شناختی  

 هیجان

فرسودگی  

 تحصیلی 
 

 هوش شخصی 
 **0/2۴- **0/27 1 همبستگی 

داريمعنی   - 003/0  008/0  

 

 تنظيم شناختی هيجان 
 **0/27- 1 **0/27 همبستگی 

003/0 معنی داري  - 002/0  

 

 فرسودگی تحصيلی
 1 **0/27- **0/2۴- همبستگی 

008/0 معنی داري  002/0  - 

 

با تنظيم شناختی هيجان همبستگی  2جدول   وجود    يمعنی دار (  27/0  مثبت )  نشان می دهد که بين هوش شخصی 

در  .  معنی دار است وجود داردکه    (-2۴/0منفی )  همچنين بين هوش شخصی با فرسودگی تحصيلی همبستگی  دارد.

 . (-27/0)می باشد ضمن همبستگی تنظيم شناختی هيجان با فرسودگی تحصيلی نيز معنی دار 

هوش شخصی و  براساسنتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیری فرسودگی تحصیلی (. 3جدول )

 تنظیم شناختی هیجان 

 SS DF MS F 2R Sig منبع تغییرات 

260/1۴10 رگرسيون  2 130/705  90۴/6  325/0  001/0 

865/119۴8 باقی مانده   117 127/102     

125/13359 کل   119     

، از تحليل رگرسيون چند  فرسودگی تحصيلی دانشجویان مشاهده می شود، براي پيش بينی    3همانطور که در جدول  

تعيين   با ضریب  و  معنادار است  استفاده شده  نشان داد که مدل  نتایج  استفاده شد.  تأثير    32/0متغيره  قادر است که 

 (.  >001/0Pکند)متغيرهاي وابسته را در پيش بينی متغير مالک تببين 

 . خالصه نتایج مربوط به ضرایب تعیین و ضرایب رگرسیون4جدول

 SE Beta B t P متغیر پیش بین 

736/6 مقدار ثابت   116/22  283/3  001/0  

061/0 تنظيم شناختی هيجان   227/0  152/0  ۴96/2  01۴/0  

57۴/0 هوش شخصی   179/0  130/1  968/1  050/0  



متغير تنظيم شناختی هيجان و    بطوریك هر دو  گرسيون چند متغيره را نشان می دهد.تحليل رخالصه نتایج    ۴جدول  

پيهوش   و  پزشکی  دانشجویان  تحصيلی  فرسودگی  بينی  پيش  توانایی  تنظيم  شخصی  سهم  اما  دارند.  را  پزشکی  را 

   .شناختی هيجان بيشتر از متغير هوش شخصی است

 
 بحث و نتیجه گیری 

در   تحصيلی  فرسودگی  و  هيجان  شناختی  تنظيم  و  شخصی  هوش  متغير  سه  ارتباط  بررسی  هدف  با  مطالعه  این 

دانشجویان علوم پزشکی و نقش متغيرهاي هوش شخصی و تنظيم شناختی هيجان در پيش بينی فرسودگی تحصيلی  

گرفت.   صورت  دانشجویان  تنظيم  این  با  شخصی  هوش  بين  که  داد  نشان  مطالعه   همبستگی  نتایج  هيجان  شناختی 

وجود  معنی داري    منفی  همچنين بين هوش شخصی با فرسودگی تحصيلی همبستگی  وجود دارد.  يمعنی دار  مثبت

 فرسودگی تحصيلی نيز به طور منفی معنی دار بود. در ضمن همبستگی تنظيم شناختی هيجان با دارد.

م شناختی هيجان و هوش شخصی توانایی پيش بينی  هر دو متغير تنظي  سيون نشان داد که نين نتایج تحليل رگرهمچ 

اما سهم تنظيم شناختی هيجان بيشتر از متغير هوش    فرسودگی تحصيلی دانشجویان پزشکی و پيرا پزشکی را دارند.

بررسی ارتباط  که به    (1393هاي قبلی چون مطالعه ميکائيلی و همکاران )  با نتایج پژوهش  ها  این یافته .بودشخصی  

که بين    اندن داده  پرداخته  و نشاتنظيم هيجان و عواطف مثبت و منفی با عملکرد و فرسودگی تحصيلی دانشجویان  

  نگ است. ماهه  ،تنظيم هيجان و عواطف مثبت و منفی با عملکرد و فرسودگی تحصيلی رابطه معناداري وجود دارد

هاهمچنين   نتایج    يیافته  با  مطالعه  ميلگرام پژوهش  این  و  استاف2017)  1تامير  و  لوئيد  لوماس،  دونی،  بيلينگز،   ،)2 

 و   فر  ییتمنا  ،یصدوق(،  1395(، عليزاده عصار )139۴(، قافله باسی و همکاران )1393)نریمانی و همکاران  (،  201۴)

 ( همخوانی دارد. 1397نژاد )حاتميان و سپهري ( و 1396ي )ناصر

در تبيين ارتباط تنظيم شناختی هيجان و نقش آن در پيش بينی فرسودگی تحصيلی می توان چنين استدالل کرد که  

فنون شناختی تشکيل دهنده تنظيم هيجان    مهارتهاي تنظيم هيجان چون درک هيجانها در ک موقعيت و تعدیل آن و

ناکارآمدي   و  تحصيلی  خستگی  کاهش  تبه  فرسودگی  هاي  مولفه  از  که  شود. تحصيلی  می  منجر  است  حصيلی 

ت دیگر،  هوش  ازسوي  نظر  از  هوشمند  افراد  که  هست  این  نشانگر  شخصی،  هوش  حوزه  در  شده  انجام  حقيقات 

به شناختی که از شخصيت خوددارند سعی می  با توجه  طور که هستند قبول داشته  کنند خودشان را همان شخصی، 

ها خيلی واقعی و  آنداند و خود مفهومی کمبودي که داشته باشند، باز هم خودشان را ارزشمند می   باشند. هر نقص و

می  همچنين   منطقی  آن باشد.  آرمانی  خود  و  واقعی  خود  نمی بين  مشاهده  زیادي  تفاوت  باعث ها  حس  این  شود. 
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ها با دیگران و با خود  شود که روابط آنمی این هم به نوبه خود باعث  شود  که عزت نفس باالیی داشته باشند کهمی

و با شرایط پيش امده بهبود پيدا کند و به راحتی با اطرافيان رابطه برقرار کنند و ارتباط بهتري با اطرافيان داشته باشند  

موقعيت  و در  از خود  مناسبی  دهند    هيجان  نشان  مختلف  همکاران،  هاي  و  از  دانش(.  2010)مایر  برخوردار  جویان 

پایين  هو اجتماعی  اضطراب  از  و  دارند  بيشتري  سازگاري  هاي  مهارت  دانشجویان  سایر  به  نسبت  باال  شخصی  ش 

( گزارش دادند هوش شخصی درون فردي پيش بين کننده 201۴) پياو و همکاران (.2015برخوردار هستند )دي آنا، 

کراچنگ ونگ  کرد.  بينی  پيش  توان  می  را  فرد  تحصيلی  عملکرد  و  است  )  و  خالقيت  ونو  هوش  2016چين   )

از آنجایی که هر مطالعه اي با    .شخصی با خالقيت در خواندن و یافتن راه مناسب براي یادگيري خواندن رابطه دارد

جنس و جمع آوري داده ها در قالب گروههاي بزرگ از    عدم کنترل رشته تحصيلی ومحدودیت هاي مواجه است، 

ي داده ها در قالب گروه هاي کوچك،  جمع آور با توجه به نتایج مطالعه حاضر،    .بودهاي مطالعه حاضر    محدودیت

جنس  کنترل   و  تحصيلی  رشته  همچنين  نوع  شود.  می  پيشنهاد  بعدي  مطالعات  شناختی  در  تنظيم  نفش  به  توجه  با 

به  هيجان  تنظيم  روشهاي  گروهی  آموزش  به  پزشکی  علوم  دانشجویان  تحصيلی  فرسودگی  بينی  پيش  در    هيجان 

با متغير فرسودگی تحصيلی ارتباط دارد و    دانشجویان علوم پزشکی اقدام شود. از آنجایی که  متغير هوش شخصی 

پيشنهاد می شود اقدام به آموزش هوش شخصی براي دانشجویان    ،پيش بينی کننده متغير فرسودگی تحصيلی است
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On the relationship between cognitive regulation of emotion and personal intelligence with academic 

burnout of Ardabil Islamic Azad University medical students  

 

Azin Narimani 1, Reza Kazemi2, Mohammad Narimani3  

 

Abstact  

Many students feel inadequate during their school hours and consequently feel unable to fulfill their 
academic duties which results in evading academic reality and academic burnout. Various variables are 
associated with academic burnout of medical students including the cognitive regulation of emotion and 
personal intelligence. Therefore, the aim of this study was to determine the relationship between 
cognitive regulation of emotion and personal intelligence with academic burnout and determine the role 
of cognitive regulation of emotions and personal intelligence in predicting academic burnout among 
medical students. To this end, 120 medical students of Islamic Azad University of Ardabil filled in three 
questionnaires during 2017-2018 academic year: academic burnout, cognitive regulation of emotion, 
and personal intelligence. In addition, for data analysis in this correlational study, Pearson correlation 
and multiple regression were employed. The results revealed that there was a correlation between 
personal intelligence and cognitive regulation of emotion (r=0.27). There was also a significant 
correlation between personal intelligence and academic burnout (r=-0.24). In addition, the correlation 
between cognitive regulation of emotion and academic burnout was significant (r=-0.27). Also, the 
results of multivariate regression analysis showed that both cognitive regulation of emotion and 
personal intelligence can predict the academic burnout of medical and paramedical students. But the 
contribution of cognitive regulation is more than personal intelligence. These results have important 
implications in the prevention, etiology, and provision of mental health conditions for students.      

   

 

Keywords: Academic burnout, cognitive regulation of emotion, personal intelligence, medical sciences 

 

 

 
1 Department of Medicine, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran  

2 Psychology Department, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran 

3 Corrsponding author:  Psychology Department, Islamic Azad University, Ardabil Branch-university of mohaghegh 

ardabili, narimani@uma.ac.ir 



 

 

 
 

 


