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چکیده
 یبینک  پکیش  در تحصکیلی  فرسکودگی  و هیجکانی  تنظکیم  نقکش  بررسکی  هکدف  بکا  پژوهش این
 نظکر  از تحقیکق،  نکوع  گرفکت.  صورت اصفهان دانشگاه دانشجویان در تحصیلی کاری اهمال
 آمکاری  ةجامعک  بود. بستگیهم نوع از توصیفی ها،داده آوریجمع نظر از و کاربردی هدف
 از ککوکران  گیکری نمونکه  فرمکول  اساس بر که بود اصفهان دانشگاه دانشجویان شامل تحقیق
 ةنامک پرسکش  از شکدند.  انتخکاب  ایخوشکه  تصکادفی  گیرینمونه صورتبه نفر 211 هاآن بین

 ةنامکک پرسککش، و تحصککیلی فرسککودگی ةنامکک پرسککش، هیجککانی تنظککیم هککای دشککواری مقیککاس
 اس.پکی.اس.اس  آمکاریِ  افکزار نکرم  22نسکخة   از اسکتفاده  بکا  هاداده شد. استفاده کاری اهمال
 گکام  بکه  گام رگرسیونِ همچنین، و رابطه بررسی برای بستگیهم تحلیل روش از شد. تحلیل
 و هیجکانی  تنظکیم  داد، نشکان  بستگیهم تحلیل نتایج شد. استفاده متغیرها بینی پیش توان برای

 تحصکیلی  ککاری اهمکال  بکا  داریامعنک  ةرابطک  هیجانی آگاهی فقدان از دیر آن های زیرمقیاس
 و شکک  عکاطفی،  خسکتگی  یعنکی  ،تحصیلی فرسودگی مقیاس خرده سه هر ،همچنین .شتدا
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 بکین  داشکتند.  تحصکیلی  ککاری  اهمکال  با داریامعن ةرابط نیز تحصیلی خودکارآمدی و بدبینی
 تحلیکل  نتکایج  .آمکد  دست بهوارونه  ةرابط دانشجویان تحصیلی معدل و تحصیلی کاری اهمال

 و هیجکانی  شکفافیت  فقکدان  تحصکیلی،  خودکارآمکدی  های مؤلفه که داد نشان نیز رگرسیون
 ند.شتدا را تحصیلی کاریاهمال بینی پیش توانایی عاطفی خستگی

 .تحصیلی کاریاهمال تحصیلی، فرسودگی هیجانی، تنظیم :کلیدییهاواژه
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the prediction of academic procrastination by 

emotional regulation and academic burnout. Regarding data analysis, this research was 

a correlation-descriptive study with an applied objective. The statistical population of 

the study consisted of University of Isfahan students. Based on Cochran sampling 

formula, 200 students were selected by cluster random sampling. Difficulties in 

Emotion Regulation Scale, Academic Burnout Inventory, and Procrastination Scale 

were used as questionnaires. The data were analyzed using SPSS-22 statistical software. 

Correlation analysis was used to investigate the relationships and also stepwise 

regression was used to predict the variables. Results of correlation analysis showed that 

academic procrastination and its subscales (other than the lack of emotional awareness) 

had a significant relationship with academic procrastination. Moreover, all the three 

subscales of academic procrastination – i.e. emotional exhaustion, skepticism and 

pessimism, as well as academic self-efficacy – had a significant relationship with 

academic procrastination. A negative relationship was found between academic 

procrastination and the students' grade point average. The results of regression analysis 

also showed that academic self-efficacy, lack of emotional clarity and emotional 

exhaustion were able to predict academic procrastination.  

 Keywords: emotional regulation, academic burnout, academic procrastination 
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مقدمه
 افتکاده  تعویکق  بکه  ضروریدیر صورتبه که عملی انجام به اقدام توصیف برای 1کاری اهمال
 ککه  آیکد مکی  وجودبه فرد در کار آن تکمیل به مایل زمانی ،نهایتدر و رودمی کاربه ،است
 در ،واقکککعدر (.1334 ،2راثبلکککوم و )سکککولومون کنکککد نکککاراحتی احسکککاس هیجکککانی نظکککر از

 اتمکام  در ولکی  ؛دارد را ککاری  رساندن پایان به عزم یا فرض خود ذهن در فرد ،کاری اهمال
 (.1335 ،همککاران  و 9)سکنکال  خکورد مکی  شکست خود خواهدل و انتظار مورد زمان در آن
 هکای فعالیکت  تمکام  در کاریاهمال اینکه وجود با که معتقدند (2113) همکاران و 4اریوسرو

 فراوانکی  تحصکیلی  و آموزشکی  هکای فعالیت در کاریاهمال اما ؛دهد رخ است ممکن روزانه
 هیجانکات  دارد. تکأخیر  خکود  تحصکیلی  وظکایف  انجکام  در فرد اساس این بر که دارد بیشتری
 و هکا فرصکت  بکه  مکؤثر  پاسکخ  در هکا آن بکه  هکا، انسکان  ابعکاد  تکرین مهم از یکی عنوانبه بیشتر

 روانکی  سکالمت  در اساسکی  نقشکی  و (1331 ،5)الزاروس کنندمی کمک داده رخ مشکالت
 (.2111 ،6)پاروت شوندمی مخرب کامالا و خارج صحیح مسیر از هیجانات این گاهی دارد.
 اسکت.  بکوده  زمینکه  ایکن  در اصکلی  هاینگرانی از یکی هیجانات مدیریت و هاآن تنظیم ،لذا
 قکوی  عکاطفی  و هیجانی تغییرات با مقابله راهبردهای از ایمجموعه عنوانهب ،7هیجانی تنظیم
 ،شکروع  بکه  ککه  فراینکدهایی  بکه  هیجانی تنظیم (.2111 ،1تول و )گراتز شودمی گرفته نظر در
 تعریکف  گکردد مکی  بکاز  هیجانکات  بکه  مربوط فیزیکی هایفعالیت و هیجانات تغییر یا و حفظ
 اتهیجانک  ککه  رودمکی  ککار به زمانی یهیجان تنظیم (.2114 ،3نردیاسپ و )ایزنبر  است شده
 سیسکتم  بکه  فشکار  ایجکاد  طریکق  از تنظکیم  ایکن  و باشکند  فکردی  اهداف به دستیابی مانع جاری
 در (.2114 ،همککاران  و 11کسکما )هو شکود مکی  انجام هیجانی تنظیمات در تغییر برای عاطفی
 تغییکر  را هیجانکات  مکورد  در محققکان  دیدگاه هیجانات، تنظیم دربارۀ بحث گذشته هایدهه
 تحمکل  یکا  و تجربکه  را هیجانات ایمنفعالنه شکلبه افراد شود تصور آنکه جایبه است. داده
 و کننکد  تنظکیم  را خود هیجانات توانندمی هاآن که است داده نشان اخیر تحقیقات کنند،می
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 دهنککد انجککام گونککاگون فراینککدهای انککواع از اسککتفاده بککا و مختلککف دفعککات بککه را کککار ایککن
 ککار بکه  خکود  هیجانکات  تنظکیم  بکرای  ککه  راهبردهکایی  در افکراد  (.2119 ،1جکان  و )اینگلیش
 باشکد.  مکؤثر  مختلکف  هیجانی پیامدهای ایجاد بر تواندمی این و دارند تفاوت هم با برند، می

 تجربکه  منفعالنکه  شکلیبه را خود هیجانات  افراد تنها نه که است داده نشان گوناگون شواهد
 تغییکر  را هیجانکات  ایکن  تواننکد مکی  و است فعاالنه هیجانات این به هاآن پاسخ حتی کنندنمی
 اهکداف  بکا  را ناسکازگار  منفکی  هیجانات که مواردی در خصوصبه (.1331 ،2)گروس دهند
 کیفیکت  و شکدت  تغییکر  بکرای  هیجانی تنظیم راهبردهای از بیشتر کنند،می تجربه خود فردی
 تنظکیم  بکه  دسکتیابی  منظکور  بکه  (.2113 ،9)ککول  کنندمی استفاده هیجانی و عاطفی هایپاسخ
 بکا  انطبکاق  و هیجانکات  تغییکر  و پذیرش و در  توانایی باید افراد ،مناسب و درست هیجانی
 (.2114 ،4رومکر  و )گراتکز  کننکد  کسکب  را مختلکف  هکای موقعیت به پاسخ در دیگران رفتار
 در اجتمکاعی  مختلکف  هکای حیطکه  در افکراد  ککه  کندمی فراهم را امکان این هیجانات تنظیم
 و )گکراس  کننکد  عمکل  موفکق  ترصمیمانه روابط در خصوصبه و خود زندگی و کار محیط
 اجتمکاعی  هکای هزینکه  هیجانکات  سکرکوب  که دهدمی نشان تحقیقاتی شواهد (.1335 ،5مونز
 عملکرد در 7فرسودگی آن، مهم پیامدهای از یکی (.2119 ،همکاران و 6بوتلر) دارد زیادی
 هیجکانی  و ذهنکی  خسکتگی  از حکالتی  فرسکودگی  اسکت.  تحصیلی عملکرد ،جملهاز و فردی
 و زمکانی  محکدودیت  و فشکار  نقکش،  بکاریِ گران مانند مزمن استرس سندرم حاصل که است
 ،همککاران  و 1تانر )توپینن است محوله تکالیف و وظایف دادن انجام برای الزم منابع فقدان
 اسکت  کرده پیدا گسترش آموزشی هایبافت و هاموقعیت به خاص طوربه متغیر این (.2115
 فرسکودگی  (.2111 ،همککاران  و 11روآ - )سکالمال  اسکت  شده نامیده 3تحصیلی فرسودگی و

 بکدون  و بدبینانه حس داشتن تحصیلی، الزامات و تقاضاها ردلیلبه خستگی احساس تحصیلی
 ،واقعدر .دارد اشاره دانشجو یک عنوانبه شایستگی عدم احساس و درسی تکالیف به عالقه

 شکرایط  ککه  کننکد  تجربکه  دلیکل  ایکن  به را فرسودگی ۀپدید است ممکن دانشگاه دانشجویان
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 کککه حمککایتی هکای مکانیسککم و طلبکد مککی را تککالش از بکاالیی  سککطوح آنکان،  بککرای یکادگیری 
 تحقیقکات  نظر از سازد.نمی مهیا کند،می تسهیل را مشکالت با مؤثر آمدن کنار راهکارهای
 مکورد  کارهکای  انجکام  بکرای  کمتر ۀانگیز بیشتر، دیبت به تواندمی تحصیلی فرسودگی قبلی،
 همککاران،  و )حیکاتی  شکود  منجر هادانشگاه در تحصیل تر  از باالتری درصد و دوره نیاز

 ککه  داد نشکان  دانشکجویان  از نفر 914 روی (1936تبار)رستگار و عنایتی تحقیق نتایج (1391
 ةرابطک  تحصکیل  بکه  دانشکجویان  نگکرش  بکا  تحصکیلی  فرسکودگی  و تحصیلی کاریاهمال بین
 نگکرش  بکین  رابطکه  در میکانجی  نقکش  تحصیلی کاریاهمال ،همچنین .دارد وجود داریامعن

 بکا  دیگکری  تحقیکق  در ،همچنکین  اسکت.  داشکته  تحصیلی فرسودگی با تحصیل به دانشجویان
 ایِواسککطه نقککش بککا تحصککیلی فرسککودگی بککر تحصککیلی انگیککزش ثیرأتکک یعلّکک مککدل» عنککوان
 بینکی  پکیش  توانکایی  ککاری اهمال و انگیزشیبی که داد نشان نتایج ،«دانشجویان کاری اهمال

 بکین  ای واسکطه  نقکش  حکدی  تکا  تحصیلی کاریاهمال چنانچه ،دارند را تحصیلی فرسودگی
 آنجا از (.1934 همکاران، و برفرویی )برزگر است داشته تحصیلی فرسودگی و انگیزشی بی
 سکبب  تحصکیلی  فرسکودگی  مکورد  در مطالعکه  ککه  معتقدنکد  (2111) همککاران  و 1نیومن که
 آتکی  روابکط  بکر  شکود،  ممککن  دانشکجویان  رفتارهکای  از گسکترده  ایدامنه فهم به تا شود می

 نکام ثبکت  بکا  رابطه در دانشگاه یلک جذب قدرت بر و است گذارتأثیر دانشگاه با دانشجویان
 ککه  اندداده نشان ها،سازمان در قبلی هایپژوهش دارد. تأثیر جدید دانشجویان ۀآیند و حال

 ابتال یا باال ریسک و بهداشت کاهش شغل، تر  دیبت، همانند متعدد پیامدهای فرسودگی
 فرسککودگی دربککارۀ نتککایجی چنککین (.2115 همکککاران، و تککانر )تککوپینن دارد را افسککردگی بککه

 )نعکامی،  اسکت  شکده  انجام موضوع این در کمی مطالعات چهاگر است، صادق نیز تحصیلی
 تواندمی تحصیلی فرسودگی که دادند نشان پژوهشی در ،(2117) 2هاکنین و الوآه (.1913
 عوامکل  بررسکی  بکه  (2111) همککاران  و روآ -سکالمال  ،همچنکین  شکود.  منجکر  افسکردگی  به
 و فرسکودگی  بکا  9خودکارآمکدی  و ساستر دادند نشان و پرداخته فرسودگی ۀکنندبینی پیش

 حمایککت و خودکارآمککدی هککاآن دیککدگاه از د.نککدار داریامعنکک ةرابطکک 4تحصککیلی درگیککری
 ایکن  در ،همچنکین  بودنکد.  تحصیلی فرسودگی با مرتبط بیرونی و درونی متغیرهای اجتماعی
  شکته دا دانشجویان تحصیلی پیشرفت میزان بر منفی اثر فرسودگی که شد داده نشان پژوهش
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 بکر  ککه  اسکت  فرسکودگی  مهکم  پیامکدهای  از عملککرد،  و فکردی  دستاوردهای کاهش .است
 در (.2119 ،همککاران  و 1ح)نکو  دارد تحصکیل  یکا  ککار  در کفایتیبی احساس فرد آن اساس
 انگیکزش  درسکی،  موضکوعات  بکه  نسکبت  منفکی  و بدبینانه نگرش که شد داده نشان پژوهشی
 تحصکیلی  نفکس عکزت  با درس در نبودن موفق احساس و کندمی بینیپیش را پایین یادگیری
 ویژگکی  یک عنوانبه تحصیلی کاریاهمال (.2114 ،همکاران و 2)ساندرز است همراه پایین
 یکا  و باشکد  حقکارت  احسکاس  و موفقیکت  از تکرس  پایین، نفسبهاعتماد ةنتیج تواندمی فردی،
 اندداده نشان متعدد تحقیقات است. فرد در تحصیلی فرسودگی ایجاد حاصل گفت توانمی
 ،افسکردگی  و اضطراب و شکست از ترس یادگیری، راهبردهای با تحصیلی کاریاهمال که
 بررسکی  به که پژوهشی در (1931) همکاران و مطیعی .(1911 کرمی،) دارد داریامعن ةرابط
 شکهر  دبیرسکتانی  آمکوزان دانکش  در خودتنظیمی هایمؤلفه با تحصیلی کاریاهمال بین ةرابط
 هکدف،  بکه  نسکبت  بیرونی و درونی گذاریارزش هایمؤلفه که دادند نشان پرداختند، تهران

 تکالش  و مطالعکه  مکان و زمان مدیریت فراشناخت، دهی،نظم خود راهبردهای سازماندهی،
 ،همچنکین  هسکتند.  تحصکیلی  ککاری اهمال ۀکنندبینیپیش داریامعن طوربه تنظیمیخود برای
 (1932) تکوکلی  امکا  ؛نشد دیده کاریاهمال در تفاوتی پسران و دختران بین وهشژپ این در
 ،دارد وجکود  تفکاوت  ککاری اهمکال  میزان نظر از جنس دو در که داد نشان خود پژوهش در
 نشکان  هکم  متعکدد  هکای پکژوهش  ،همچنکین  داشتند. بیشتری کاریاهمال مردان که ایگونهبه
 ،9دورو و بکالکیس  ؛1913 )تمکدنی،  اسکت  زنکان  از بیشکتر  مکردان  در کاریاهمال که اندداده
 کککه داد نشککان دانشککجویان روی (1917) دهقککانی و چککاریحسککین تحقیککق نتککایج (.2113

 بکین  در ،همچنکین  .کننکد مکی  بینکی پکیش  را کاریاهمال منفی طورهب تنظیمیخود راهبردهای
 درونککی، ارزش خودکارآمککدی، هککایلفککهؤم کککه داد نشککان نتککایج تنظیمککیخککود هککایلفککهؤم

 .هسکتند  تحصکیلی  ککاری اهمال منفی کنندهبینیپیش شناختی راهبردهای و امتحان اضطراب
 منفکی  تکأثیر  فراگیکران  آتکی  و کنکونی  موفقیکت  بر و یادگیری میزان بر تحصیلی کاریاهمال
 هکای فرصکت  در یکادگیری  تکا  شکد  خواهد سبب تکالیف اتمام و شروع در تأخیر گذارد.می

 بککا همککواره و نامناسککب زمککان بککه را تکلیککف انجککام و مطالعککه فککرد و بککرود دسککت از مناسککب
 و کنکد مکی  ایجکاد  اخکتالل  یکادگیری  فرایند در لهئمس این که کند پیگیری زمانی محدودیت

                                                                                                                                        
1.  Noh  

2.  Saunders  

3.  Balkis & Duru  
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 فراینکد  و تککالیف  انجکام  در فراوان اشتباهات ارتکاب و استرس افزایش دقت، کاهش سبب
 در هکا دانشکگاه  ۀمشکاور  مراکز آمار به توجه با طرفی، از (.1932 )توکلی، شودمی یادگیری
 مراجعکه  ککه  دانشکجویان  از زیکادی  موارد مشاوره، مراکز به کننده مراجعه دانشجویان مورد
 هبک  ککه  دارنکد  تحصکیلی  فرسکودگی  در مشککل  ککه  شکود مکی  شامل را دانشجویانی کنندمی

 مشککل  ککه  دانشکجویانی  یا و دهدمی نشان را خود تحصیل از زدگیدل و خستگی صورت
 مراجعه پایانی امتحانات به نزدیک و تحصیلی سالنیم اواخر در معموالا و دارند کاریاهمال
 تککالیف  و انکد نبکرده  پکیش  مکنظم  را درسی تکالیف و اندنداشته تحصیلی ةبرنام که کنندمی

 در هکایی پکژوهش  انجام ،لذا کند.می بروز دلهره و اضطراب صورتهب معموالا و شدهمتراکم
 هکدف  ،رو ایکن  از اسکت.  زیکادی  اهمیکت  دارای آن در مکؤثر  متغیرهکای  بررسی و زمینه این

 ککاری اهمکال  بکا  تحصکیلی  فرسکودگی  و هیجکانی  تنظکیم  بکین  ةرابطک  بررسکی  حاضر پژوهش
 و هیجکانی  تنظکیم  ککه  شکود  بررسکی  تکا  بکود  اصکفهان  دانشکگاه  دانشکجویان  بین در تحصیلی
 بینککی پککیش توانککایی میککزان چککه بککه تحصککیلی فرسککودگی ،همچنککین و آن هککایزیرمقیککاس
 فرضکیة  دو حاضکر  تحقیکق  در دیگکر،  عبکارت  بکه  .دارند را دانشجویان تحصیلی کاری اهمال
 بککا تحصککیلی فرسککودگی و هیجککانی تنظککیم متغیرهککای بککین الککف( بککود: شککده مطککرح اصککلی
 فرسکودگی  و هیجکانی  تنظکیم  متغیرهای ب( دارد. وجود معنادار رابطة تحصیلی کاری اهمال
 دارند. را تحصیلی کاریاهمال بینیپیش توانایی تحصیلی

روش
گیرینمونهروشونمونهجامعه،پژوهش،نوع
 نکوع  از توصکیفی  هکا، داده آوریجمکع  نظکر  از و ککاربردی  هکدف  نظکر  از تحقیکق،  نکوع  این
 سکال  در اصکفهان  دانشکگاه  دانشکجویان  تمکام  شکامل  تحقیکق  آمکاری  ةجامعک  .بکود  بستگی هم

 از نفکر  91 روی مقکدماتی  مطالعة نمونة حجم تعیین منظور به که بود 1935 ک 1934 تحصیلی
 بسکتگی هکم  ضکریب  و گرفکت  صورت بودند، شده انتخاب تصادفی طوربه که نمونه اعضای
 نمونکه  حجکم  محاسکبة  فرمکول  از نهایکت، در و شکد  محاسکبه  مکال   و بینپیش متغیرهای بین
 شد. استفاده نمونه حجم تعیین برای (1،2111)بالند

 
 

                                                                                                                                        
1.  Bland 
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 ریکزش  از جلکوگیری  بکرای  پکژوهش  ایکن  در ککه  شکد  بکرآورد  نفر 176 نمونة حجم
 نفکر  211 تعکداد  اصکفهان،  دانشکگاه  کارشناسکی  دانشکجویان  تمکام  بکین  از هکا، نمونه احتمالی
 تصکادفی  ایخوشکه  گیکری نمونکه  روش بکه  حاضکر  پکژوهش  ةنمونک  اعضکای  عنوانبه دانشجو
 شناسکی، روان و تربیتکی  علکوم  ۀدانشکد شامل دانشکده 4 تصادف به ،ابتدا در شدند. انتخاب
 بکه  مراجعکه  بکا  سکپس  .ندشکد  انتخکاب  بکدنی تربیکت  و مهندسی و فنی انسانی، علوم و ادبیات
 تصکادف  بکه  الزم ةنمونک  دانشککده،  هکر  در دانشکجویان  تعداد نسبت به مذکور هایدانشکده
 تعکداد  گرفکت.  قکرار  دانشکجویان  اختیکار  در تکمیکل  برای پژوهش هاینامهپرسش و انتخاب
 میکانگین  و سکال  19/21 دختران سنی میانگین بودند. پسر نفر 15 و دختر هانمونه از نفر 115
 بود. سال 13/22پسران سنی

پژوهشابزار
 بکار اولین گراتز سوی از هیجانی تنظیم شاخص (:DERS) 1هیجانیتنظیمهایدشواریمقیاس
 امینیکان  سکوی  از و شکد  طراحکی  عکاطفی  تنظکیم  اخکتالالت  ارزیکابی  هکدف  با 2114 سال در
 دارای که است گزارشیخود شاخص یک مقیاس این است. شده ترجمه فارسی به (1911)
 در اخکتالل  گویکه(،  6) هیجکانی  هکای  پاسکخ  پکذیرش  عکدم  مقیاسخرده 6 و بوده عبارت 96
 هیجانی آگاهی فقدان گویه(، 6) تکانه کنترل در اختالل گویه(، 5) هدفمند رفتارهای انجام
 هیجانی شفافیت فقدان و گویه( 1) هیجانی تنظیم راهبردهای به محدود دسترسی گویه(، 6)
 گراتز .کردند ارزیابی همیشه( تقریباا تا هرگز )تقریباا ای گزینه 5 مقیاس یک در را گویه( 5)
 هایفرم روش از استفاده با را هیجانی تنظیم هایدشواری ةنامپرسش رواییِ (2114) رومر و
 ۀنمکر  با را آزمون ۀنمر بستگیهم (1911) امینان ایران در آوردند. دستهب 11/1 با برابر همتا
 داریامعنک  مثبکت  بسکتگی هکم  که داد نشان و کرد بررسی 2زاکرمن خواهیهیجان ةنامپرسش
 تنظکیم  ةنامپرسش مناسب روایی بیانگر که (p، 26/1=r، 53=n<15/1) دارد وجود هاآن بین

                                                                                                                                        
1.  Difficulties in Emotion Regulation Scale 

2.  zuckerman sensation seeking scale 
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 گکزارش  39/1 کرونباخ آلفای روش با را نامه پرسش نیا پایایی (2114) گراتز بود. هیجانی
 ترتیکب  بکه  را تنصکیف  و کرونبکاخ  آلفای از استفاده با پایایی نیز (1911) امینیان است. کرده
 از اسکتفاده  بکا  را پایکایی  نیکز  (1913) اقبکال  و حیکدری  آورد. دسکت  بکه  11/1 و 16/1 با برابر
 پایکایی  ۀدهنکد  نشکان  ککه  آوردنکد  دستبه 15/1 و 31/1 ترتیب به ،تنصیف و کرونباخ آلفای
 کرونبکاخ،  آلفکای  ضکریب  از استفاده با و حاضر پژوهش در است. نامه پرسش این قبول قابل
 آمد. دست به 32/1 نامه پرسش این پایایی

 فرسودگی مقیاس ۀشداصالح هنامپرسش این :1مسلشتحصیلیفرسودگیةنامپرسش
 و 2شککوفلی سککوی از دانشککجویان ةنمونکک در اسککتفاده بککرای کککه اسککت عمککومی فککرم ،مسککلش
 سکه  شکامل  و دارد پرسکش  15 ککل  در نامکه پرسش این است. شده اصالح (2112) همکاران
 خودکارآمکدی  و پرسکش  4 بدبینی و شک ،پرسش 5 با عاطفی خستگی است. مقیاسخرده
 از ایدرجکه  7 پیوسکتار  یکک  در هکا پرسکش  ةهمک  شود.می گیریاندازه پرسش 6 با تحصیلی
 و شکک  و عکاطفی  خسکتگی  در بکاال  هکای نمره شود.می گیریاندازه (6) همیشه تا (1هرگز)
 البتکه  ککه  سکت ا تحصکیلی  فرسکودگی  ۀدهنکد نشکان  خودکارآمکدی  در پکایین  ۀنمر و ،بدبینی

 فرسکودگی  مقیکاس  اصکلی  فکرم  در شکود. می گذارینمره معکوس صورتبه خودکارآمدی
 هکای نمونه در کرونباخ آلفای طریق از مقیاس این پایایی دانشجویان، ةنسخ مسلش تحصیلی
 عکاطفی  خسکتگی  ،اسپانیایی ةنمون در پایایی است. شده گزارش اسپانیایی و پرتغالی هلندی،
 خسکتگی  ،پرتغکالی  ةنمونک  در ،76/1 تحصکیلی  خودکارآمکدی  ،73/1 بکدبینی  و شک ،74/1

 هلنککدی ةنمونکک در و 63/1 تحصککیلی خودکارآمککدی ،12/1 بککدبینی و شککک ،73/1 عککاطفی
 آمکده  دسکت هب 67/1 تحصیلی خودکارآمدی و 16/1 بدبینی و شک ،11/1 عاطفی خستگی
 ةساخت محقق مقیاس و تحصیلی اشتیاق ةنامپرسش با مقیاس این زمانهم روایی ضریب بود.

 ؛2112 همککاران،  و )شکوفلی  بکود  مقیکاس  ایکن  مطلوب روایی ۀکنندتأیید تحصیلی موفقیت
 سککه بککرای 11/1 و 31/1 ،19/1 پایککایی حاضککر، پککژوهش در (.1931 همکککاران و رسککتمی
 آمد. دستبه تحصیلی خودکارآمدی و بدبینی و شک عاطفی، خستگی زیرمقیاس

 شده طراحی (1316) 4یال سوی از نامهپرسش این :3تحصیلیکاریاهمالةنامپرسش
 .اسکت  مکوافقم  ککامالا  تکا  مخالفم کامالا از درجه 5 لیکرت طیف با پرسش 21 دارای و است

                                                                                                                                        
1.  Mslach Burnout Inventory 

2.  Schaufeli 

3.  Procrastination Assessment Scale-Students  

4.  Lay 
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 چنکدین  نظکرات  از استفاده با نامه،پرسش این محتوایی روایی بررسی برای (1911) خسروی
 و اسکت  ککرده  اعمکال  هکا عبکارت  در ویرایشکی  ایکران  ةجامع و فرهنگ با متناسب متخصص
 ککرده  گکزارش  75/1 بکا  برابکر  کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با را نامهپرسش این پایایی
 آمد. دستبه 73/1 کرونباخ آلفای ضریب استفاده با پایایی حاضر، تحقیق در است.

 

 حاضر تحقیق در پژوهش ابزارهای پایایی و پژوهش متغیرهای توصیفی هایشاخص 8جدول

معیارنحرافاا یانگینممتغیرشاخص متغیر
آلفایضریب

 کرونباخ

 325/1 2/13 91/33 هیجانی تنظیم بین پیش
 142/1 3/4 24/16 هیجانی هایپاسخ پذیرش عدم

 711/1 3/9 97/15 هدفمند رفتارهای در اختالل
 111/1 2/4 51/16 تکانه کنترل در اختالل
 591/1 1/9 11/15 هیجانی آگاهی فقدان
 تنظیم راهبردهای به محدود دسترسی

 هیجانی
27/21 7/5 192/1 

 769/1 5/9 11/12 هیجانی شفافیت فقدان
 192/1 9/6 6/16 عاطفی خستگی
 311/1 5/6 31/12 بدبینی و شک

 114/1 1/6 16/21 تحصیلی خودکارآمدی
 734/1 3/3 71/51 کاریاهمال مال 
 

 ضکریب  از اسکتفاده  بکا  پایکایی  ،شکود مکی  مشکاهده  1 شکمارۀ  جدول در که گونههمان
 هیجککانی، تنظککیم متغیرهککای بککرای هککامولفککه تمککام در درونککی همسککانی یککا کرونبککاخ آلفککای
 .است مناسب تحصیلی کاریاهمال و تحصیلی فرسودگی

هایافته
 با تحصیلی فرسودگی و هیجانی تنظیم ةرابط آن در و بوده بستگیهم نوع از حاضر پژوهش
 بسکتگی هم آماری هایروش از هاداده تحلیل برای است. شده بررسی تحصیلی کاریاهمال
 بکودن  نرمکال  بکه  مربکوط  نتکایج  ،ابتکدا  در است. شده استفاده متغیرهچند رگرسیون و پیرسون
  است. شده گزارش 2 شمارۀ جدول در پژوهش متغیرهای
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 پژوهش متغیرهای بودن نرمال بررسی در اسمیرنف ک کولموگروف آزمون نتایج  2جدول

شاخصآزمونهیجانیتنظیمفرسودگیتحصیلیکاریتحصیلیاهمال
 Zمقدار  751/1 925/1 947/1
 سطح معناداری 691/1 /154 /151

 

 در آزمکون  مقکدار  اینکه به توجه با است، شده داده نشان 2 شمارۀ جدول در چنانچه
 دارای بررسکی  مکورد  هکای داده که گرفت نتیجه توانمی بنابراین، نیست، معنادار /.15 سطح
 هکای داده تحلیکل  بکرای  پارامتریکک  هکای آزمکون  از تکوان مکی  و هسکتند  بکودن  نرمال شرایط
 آزمون از استفاده با پژوهش هایداده تحلیل به مربوط نتایج ادامه، در کرد. استفاده پژوهش
 است. شده ارائه گامبهگام رگرسیون آزمون و پیرسون بستگیهم

 

 تحصیلی کاریاهمال متغیر با پژوهش متغیرهای بستگیهم  9جدول

 تعداد داریامعن آماره متغیر تعداد داریامعن آماره متغیر

 211 *** 271/1 هیجانی تنظیم
 شفافیت فقدان

 هیجانی
913/1 *** 211 

 های پاسخ پذیرش عدم
 هیجانی

 211 *** 919/1 عاطفی خستگی 211 ** 112/1

 رفتارهای در اختالل
 هدفمند

 211 *** 251/1 بدبینی و شک 211 * 176/1

 211 *** 227/1 تکانه کنترل در اختالل
 خودکارآمدی
 تحصیلی

949/1- *** 211 

 211 - -112/1 سن 211 - 116/1 هیجانی آگاهی فقدان

 به محدود دسترسی
 هیجانی تنظیم راهبردهای

 211 ** -179/1 تحصیلی معدل 211 ** 111/1

*p<0.05 **    p<0.01 ***p<0.001 

 

 اسکاس  بر پژوهش متغیرهای بین بستگیهم شودمی مشاهده 9 شمارۀ جدول در چنانچه
 فقکدان  جکز  به آن هایزیرمقیاس ةهم و هیجانی تنظیم است. شده داده نشان پیرسون بستگیهم

 مقیکاس خکرده  سکه  هکر  ،همچنین د.ندار تحصیلی کاریاهمال با داریامعن ةرابط هیجانی آگاهی
 بککا سککن ةرابطکک دارنککد. تحصککیلی کککاریاهمککال بککا داریامعنکک ةرابطکک نیککز تحصککیلی فرسککودگی
 بکا  داریامعنک  منفکی  ةرابطک  دانشکجویان  تحصیلی معدل اما ؛ستنی دارامعن تحصیلی کاری اهمال
 .شودمی تأیید پژوهش اول هایفرضیه ،نتیجهدر است. داده نشان تحصیلی کاری اهمال
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 بکر  تحصکیلی  ککاری اهمال بینیپیش برای گامبهگام رگرسیون آزمون نتایج ةادام در
 است. شده هئارا تحصیلی فرسودگی و هیجانی تنظیم متغیرهای اساس

 

 اسکاس  بکر  تحصکیلی  ککاری اهمکال  بینکی  پکیش  بکرای  واریانس تحلیل و چندگانه بستگی هم ضریب  4جدول
 تحصیلی فرسودگی هایمقیاسخرده و آن هایمقیاسخرده و هیجانی تنظیم متغیرهای

داریامعن F داریامعنتغییرR R2 Fمتغیرهاشاخص

1 
 خودکارآمدی
 تحصیلی

949/1 111/1 477/26 111/1 477/26 111/1 

2 
 خودکارآمدی
 فقدان تحصیلی
 هیجانی شفافیت

414/1 169/1 665/11 111/1 211/13 111/1 

9 

 خودکارآمدی
 فقدان تحصیلی
 هیجانی شفافیت
 عاطفی خستگی

494/1 111/1 4/6 115/1 191/15 111/1 

 

 اسکت.  شکده  ارائکه  4 شکمارۀ  جکدول  در گام به گام رگرسیون تحلیل از حاصل نتایج
 عکاطفیِ  خسکتگی  و هیجکانی  شکفافیت  فقکدان  تحصکیلی،  خودکارآمکدی  دهدمی نشان نتایج
 خودکارآمکدی  ککه  دهکد مکی  نشکان  هایافته دارند. را تحصیلی کاریاهمال بینیپیش تواناییِ
 ککاری اهمکال  تغییکرات  از 111/1 عامکل  ایکن  دارد. را بینکی پکیش  توانکایی  بیشکترین  تحصکیلی 
 تکوان  ،هیجکانی  شکفافیت  فقکدان  شکدن  اضافه با دوم ةمرحل در .کندمی بینیپیش را تحصیلی
 ککاری اهمکال  متغیکر  از درصکد 9/16 هکم  بکا  عامکل  دو این یعنی ؛رسدمی 169/1 به بینیپیش

 درصکد  5 بکه  نزدیکک  هیجانی شفافیت فقدان خالص سهم که کنندمی بینیپیش را تحصیلی
 ایکن  و رسدمی 111/1 به بینیپیش توان عاطفی خستگی شدن اضافه با سوم ةمرحل در است.
 بینکی پکیش  را تحصکیلی  ککاری اهمکال  واریکانس  از درصد1/11 مرحله این در هم با متغیر سه
 ککاری اهمال با رابطه و تبیین توان عدم دلیلبه گامبهگام رگرسیون در متغیرها سایر کنند.می

 اند.شده خارج رگرسیون از تحصیلی
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 متغیرهکای  بکه  اساس بر تحصیلی کاریاهمال بینیپیش برای گامبهگام ةچندگان رگرسیون ضریب  5جدول
 پژوهش

داریامعن B SEb Β T هاشاخصمتغیر

1 
 111/1 592/29 - 163/2 615/46 ثابت عدد

 خودکارآمدی
 تحصیلی

511/1- 137/1 949/1 146/5- 111/1 

2 

 111/1 511/16 - 611/2 247/49 ثابت عدد
 خودکارآمدی
 تحصیلی

915/1- 111/1 264/1 112/9- 111/1 

 111/1 266/9 227/1 131/1 646/1 هیجانی شفافیت فقدان

9 

 111/1 167/15 - 717/2 214/41 ثابت عدد
 خودکارآمدی
 تحصیلی

213/1- 111/1 131/1 651/2- 111/1 

 112/1 169/1 211/1 136/1 611/1 هیجانی شفافیت فقدان
 115/1 45/2 174/1 111/1 279/1 عاطفی خستگی

 

 تحصکیلی  خودکارآمکدی  بین ةرابط 5 شمارۀ جدول در آمده دستهب نتایج اساس بر
 بکا  عکاطفی  خستگی و هیجانی شفافیت فقدان بین ةرابط و است منفی تحصیلی کاریاهمال با

 فقکدان  بکه  واحکد  یکک  شکدن  اضکافه  بکا  ،دیگکر  عبکارت  به .است مثبت تحصیلی کاریاهمال
 تحصکیلی  کاریاهمال میزان به 174/1 و 211/1 ترتیببه عاطفی خستگی و هیجانی شفافیت
 میکزان  بکه  تحصکیلی  خودکارآمکدی  به واحد یک شدن اضافه با کهحالی در ،شودمی افزوده
 ومد ةفرضکی  گفکت  تکوان مکی  نتیجکه  در شکود.  مکی  کم تحصیلی کاریاهمال میزان از 131/1

 بینکی پیش توانایی تحصیلی فرسودگی و هیجانی تنظیم هایمؤلفه و است شده تأیید پژوهش
 دارند. را تحصیلی کاریاهمال متغیر

گیرینتیجهوبحث
 توانکایی  بکه  تکوان مکی  ،جملکه آن از ککه  دارنکد  نقش تحصیلی کاریاهمال در متنوعی عوامل
 ککه  شکد  داده نشان حاضر پژوهش در کرد. اشاره تحصیلی فرسودگی میزان و هیجان تنظیم
 بکا  داریامعنک  ةرابط تحصیلی فرسودگی هایمولفه ،همچنین و آن هایمؤلفه و هیجانی تنظیم
 شفافیت فقدان تحصیلی، خودکارآمدی ،هامولفه این بین از اما ؛دارند تحصیلی کاریاهمال
 بکا  سکن  ةرابط هستند. دارا را تحصیلی کاریاهمال بینیپیش توان ،عاطفی خستگی و هیجانی
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 دستهب دارامعن و معکوس آن با تحصیلی معدل ةرابط اما نبود؛ دارامعن تحصیلی کاریاهمال
 نتکایج  ،همچنکین  اسکت.  بکوده  (1931) همککاران  و مطیعکی  هاییافته با سوهم نتایج این .آمد

 کککاریاهمککال بککین کککه داد نشککان دانشککجویان روی (1936) تباررسککتگار و عنککایتی تحقیککق
 .دارد وجکود  داریامعن ةرابط تحصیل به دانشجویان نگرش با تحصیلی فرسودگی و تحصیلی
 بکا  تحصکیل  بکه  دانشجویان نگرش بین ةرابط در میانجی نقش تحصیلی کاریاهمال ،همچنین
 است. داشته تحصیلی فرسودگی
 توانکایی  ککاری اهمکال  و انگیزشکی بکی  ککه  اسکت  آمکده  نشکان  نتایج دیگر تحقیق در
 نقکش  حکدی  تکا  تحصکیلی  ککاری اهمکال  چنانچکه  دارنکد،  را تحصکیلی  فرسکودگی  بینکی  پیش
 همککاران،  و برفرویکی  )برزگکر  است داشته تحصیلی فرسودگی و انگیزشیبی بین ای واسطه
 بککا هیجککانی خسککتگی کککه دادنککد نشککان خککود پککژوهش در (2114)1وبککر و مککاربر  (.1934
 دارد. داریامعن ةرابط تحصیلی هایاسترس

 ةواسککط بککه افککراد ،هیجککانی تنظککیم در کککه معتقدنککد (2111) همکککاران و 2کوتینهککو
 تنظکیم  در دشکواری  و گذارنکد می تأثیر هیجاناتشان بر خود هیجانات تجربه و بیان چگونگی
 فکرد  بکه  هیجانکات  تنظکیم  اسکت.  هیجانی تنظیم هایقابلیت و هاتوانایی کمبود ةنتیج ،هیجانی
 را هیجانکات  بکروز  چگونگی و زمان خود، هیجانات بر تأثیر هایراه بتواند تا کندمی کمک
 بلککه  ؛نیسکت  هکا هیجان سرکوب هیجانی تنظیم ،واقعدر (.2119 جان، و )اینگلیش کند بیان
 بکه  باشکد.  داشکته  قکرار  هیجکانی  برانگیختگکی  از ساکن و آرام حالت در همیشه نباید شخص
 ای مقابلککه راهبردهککای تمککام ۀبردارنککددر هیجککانی تنظککیم (2111) همکککاران و 9لیهککی اعتقککاد
 چکه هکر  کننکد.  مکی  اتخکاذ  ناخواسکته  و شکدید  هیجانکات  بکا  مواجهه در افراد که است انطباقی
 بکا  مواجهکه  در تکا  بکود  خواهکد  قکادر  باشکد،  بیشتر خود هیجانات تنظیم برای فرد هایتوانایی
  بکه  اسکت،  روبکه رو مختلفکی  تحصیلی تکالیف با که شرایطی در جملهاز ،آوراسترس شرایط
 بکه  ،نتیجکه در کنکد.  ریکزی برنامکه  درسکتی به هاآن موقعبه تکمیل برای و کند برخورد درستی
 انجکام  را هاآن درستیبه و موقعبه تحصیلی، وظایف انجام از رفتن طفره و کاریاهمال جای
 ناشکی  اسکترس  برابر در کند مدیریت را خود هیجانات نباشد قادر اگر که حالی در ،دهدمی
 موقکع بکه  انجکام  و کنکد می پا  را لهئمسصورت مختلف، دروس و دانشگاهی تکالیف انبوه از
 شکود  بیشکتر  فرد استرس هم باز زمان گذشت با تا شودمی سبب که اندازدمی تعویق به را هاآن

                                                                                                                                        
1.  Murberg & Bru  

2.  Coutinho 

3.  Leahy  



813... در فرسودگیتحصیلی و هیجانیتنظیم نقش

 

 .شود افزوده فرد کاریاهمال شدت بر و رود طفره خود تکالیف انجام از قبل از بیشتر و
 دهقکانی  و چکاری حسکین  پژوهش نتایج ،پژوهش این در آمده دستهب نتایج با همسو

 را ککاری اهمکال  منفی طورهب تنظیمیخود راهبردهای که داد نشان دانشجویان روی (1917)
 (2111) همککاران  و آرو کک  السکالم  و (2117) هکاکنین  و الآهو همچنین، .کنندمی بینیپیش
 وجکود  تحصکیلی  کاریاهمال و تحصیلی فرسودگی بین داریامعن ةرابط که اندداده نشان نیز
 هکای اسکترس  بکا  تحصکیلی  فرسکودگی  ککه  کننکد مکی  ادعا (2114) 1همکاران و اوبودر دارد.
 مکورد  در نگرانکی  و منکدی ددددکه  تحصکیل،  بکا  همکراه  ککردن  ککار  طوالنی ساعات فراوان،
 عکدم  از ککم  رضکایت  کنتکرل،  پایین سطوح آینده، به نسبت تردید و شک درسی، های نمره
 در دوستان و همساالن از حمایت دریافت پایین سطح و کاری و شخصی زندگی بین تعادل
 منفکی  طکور به تحصیلی فرسودگی که اندداده نشان مختلف مطالعات ،همچنین است. ارتباط
 همککاران،  و سکاالنوا  ؛2117 همککاران،  و )برسکو  اسکت  بستههم تحصیلی عملکرد و تعهد با

 احسککاس مککرور بککه باشککد، روهروبکک فراوانککی هککایاسککترس بککا دانشککجو کککههنگککامی (.2111
 نکوعی  دچکار  و کنکد مکی  خکود  هکای توانکایی  و آینکده  بکه  نسکبت  بکدبینی  و شک فرسودگی،
 تککالیف  انجکام  بکرای  را ککافی  ۀانگیز تا شودمی سبب حاالت این .شودمی عاطفی خستگی
 تککالیف  موقکع به تحویل از و اندازد تعویق به را هاآن انجام مرتباا و باشد نداشته خود درسی
 صکورتی  در مقابکل،  در .شکود  تحصیلی کاریاهمال دچار ،دیگر عبارت به و رود طفره خود
 بیشکتری  توانکایی  و کفایکت  احسکاس  باشکد،  باالتر فرد در تحصیلی خودکارآمدی میزان که
 ایکن  صکورت  ایکن  در .کنکد نمکی  ارزیکابی  ناتوان را خود تحصیلی وظایف برابر در و کندمی

 ورزد.نمی اهمال هاآن انجام در و دهدمی انجام موقعبه را تکالیف
 عملککرد  بر تحصیلی کاریاهمال که است داده نشان گوناگون تحقیقات که آنجا از
 ککاری اهمکال  بکین  ةرابطک  بررسکی  دارد، زیکادی  تکأثیر  دانشجویان یادگیری میزان و تحصیلی
 و شکناخت  بکه  توانکد مکی  آتکی  تحقیقات در زمینه این در اثرگذار متغیرهای سایر با تحصیلی
 داد نشکان  (1936) آخونکدی  تحقیکق  مثال، برای باشد. کننده کمک بسیار مشکل این درمان
 دانشجویان در تحصیلی کاریاهمال کاهش بر (PCI) 2شناختیروان ةسرمای ةمداخل مدل که
 است. داشته مثبت ثیرأت

 اشاره جنسیت متغیر گریِتعدیل نقش به توانمی حاضر، پژوهش هایمحدودیت از

                                                                                                                                        
1.  Boudreau 

2.  PCI: Psychological Capital Intervention 
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 در است، نبوده جنسیت متغیر اساس بر هاتحلیل و اندشده پژوهش جنس دو هر که داشت
 اشاره زنان به نسبت مردان در بیشتر کاریاهمال میزان به هاپژوهش از بسیاری در کهحالی
 متغیر صورتبه جنسیت امکان صورت در آتی تحقیقات در شودمی پیشنهاد که است شده
 نفر 211 نمونة تعداد با پژوهش این همچنین، باشد. نداشته گریتعدیل نقش تا شود کنترل
 هاینمونه حجم با آتی تحقیقات در شودمی پیشنهاد که است بوده رگرسیونی تحلیل با و

 نشان متعدد تحقیقات زیرا گیرد؛ صورت ساختاری معادالت تحلیل صورتبه و بیشتر
 حاضر پژوهش نتایج دارند. نقش تحصیلی کاریاهمال در زیادی متغیرهای که اند داده
 کاریاهمال بینیپیش توانایی تحصیلی، فرسودگی و هیجانی تنظیم متغیرهای که داد نشان

 برگزاری با هادانشگاه مشاوره مراکز شودمی پیشنهاد که دارند را دانشجویان تحصیلی
 کاهش و تحصیلی فرسودگی کاهش به هیجانی تنظیم آموزش و مناسب هایکارگاه
 باشد. مثبت دانشجویان تحصیلی عملکرد طریق این از تا کنند اقدام تحصیلی کاریاهمال
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