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 چکیده
پژوهش تنظیم  حاضر  هدف  رابطه  شناختی هیجان با   بررسی 

 مقطع متوسطهدختر  آموزان  انشراب در دتحصیلی و اضطفرسودگی
  جامعه آماریبود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. 

در سال    بوشهردوره متوسطه شهر    دخترآموزان  کلیه دانش  شامل

ستفاده از فرمول  که با ا  بود  داده  تشکیل  را  1399-1398تحصیلی 

روش  آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. دانش 400کوکران تعداد  

ای بود. جهت  ای چندمرحلهگیری در اين پژوهش از نوع خوشهنمونه
 تنظیم یمقیاس و روا پايا شامل پرسشنامه  ها سهگردآوری داده

اضطراب   گراس و جان، پرسشنامه نوجوان و کودك برای هیجان

و فرسودگی تحصیلی برسو، ساالنووا و اسچافلی مورد  بک و استر 

ها با استفاده از ضريب همبستگی  تحلیل دادهاستفاده قرار گرفت.  
ها نشان داد  پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد. يافته

راب در  تحصیلی و اضطدر تنظیم شناختی هیجان با فرسودگی که  

اساس   رابطه معناداری وجود دارد. بر آموزان مقطع متوسطهدانش

تنظیم   راهبردهای که گرفت نتیجه توانیم پژوهش اين هایيافته
در فرسودگی تحیلی هایهنشان شناختی هیجان  و   اضطرابی 

شناختی   تنظیم راهبردهای به توجه بنابراين، هستند.تاثیرگذار 

 
Abstract 

The aim of this study is to investigate the 

relationship between cognitive emotion 

regulation and burnout education and anxiety in 

female high school students. The research 

method is descriptive-correlational. The 

statistical population consists of all female high 

school students in Bushehr in the academic year 

1398-1399 that using the Cochran's formula, 400 

students were selected as a sample. The sampling 

method in this study was multi-stage cluster type. 

Three data scales were used to collect data, 

including the emotion regulation questionnaire 

for children and adolescents, Gross and John, the 

Beck and Esther Anxiety Questionnaire, and the 

Bresso, Salanova, and Schaffley academic 

burnout questionnaires. Data were analyzed 

using Pearson correlation coefficient and 

multiple regression analysis. Findings shows that 

there is a significant relationship between 

cognitive regulation of emotion and education 

burnout and anxiety in high school students. 

Based on the findings of this study, it can be 

concluded that cognitive emotion regulation 

strategies are effective factors in anxiety 

symptoms and analytical burnout. Therefore, 
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 درمان و اضطرابی هاینشانه بهتر بهبودبه   تواندمی هیجان

 .شود فرسودگی تحصیلی کارآمدتر

هیجان،    :های کلیدیواژه شناختی  -فرسودگیتنظیم 

 .آموزاندانش  تحصیلی، اضطراب،
 

paying attention to cognitive emotion regulation 

strategies can lead to better improvement of 

anxiety symptoms and more effective treatment 

of education burnout, too. 

Keywords: Cognitive emotion regulation, 
burnout education, anxiety , students. 
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 مقدمه
 را  1تحصیلی فرسودگی زا،عوامل تنش با فرد سازگاری قدرت کاهش و است انسان زندگی پرتنش تجارب از يادگیری و آموزش

 اکبرزاده علی خرامه، طاهری موسوی، فرد، شريفی آسايش،شود)می فراگیران در تحصیلی عملکرد افت سبب که دارد پی در

 هایدوره در را آموزاندانش تحصیلی عملکرد که باشد موفق و مدکارآ تواندمی زمانی آموزشی(. نظام  2016  همکاران، و آرانی

قضاوت گذاریارزش گیری،اندازه و سنجش با که است فرايندی تحصیلی عملکرد دهد. قرار توجه مورد  مختلف  درباره و 

 که شودمی تلقی راهبردی فرايند يک عملکرد به عنوان منظر اين از و شودمی مشخص زمانی، دوره يک در يادگیرنده پیشرفت

 موجب شود؛ انجام مستمر به طور و فرايندی ديدگاه با چنانچه و است جامعه هایبرنامه تحقق کننده تعیین و حیاتی عامل

 (.  2016  بیرانوند، نقی و فرهادی پور، قدم)شودمی افراد  کارايی و اثربخشی ارتقاء،

ت ناشی از  بینی تحصیلی، خستگی  دارد که میفرسودگی تحصیلی به بد  عوامل بقاضاهای تحصیلی اشاره  ازدارنده در تواند از 

باشدموقیعیت تحصیلی دانش عنوان يک عامل فشار که گی تحصیلی(. فرسود2017، 2آرو و اوپاديايا -)سالمال آموزان  زای به 

تنظیم شناختی هیجان، عدم تالش و کوشش در محیط  شده است که با راهبردهای مقابله ن يادشناختی از آ ای، راهبردهای 
ست که انگیزه  آموزان اصیلی دانشهای عمده تح(. فرسودگی تحصیلی از چالش2017، 3)کیم، کیم و لی ابطه استرمدرسه در 

 انگیزه و اشتیاق خود را برای ادامه تحصیل از دست بدهند  گردددهد و موجب میها را تحت تاثیر قرار میآن  و اشتیاق تحصیلی

نقی بیراوند،) و  با عوامل مختلف  (.  2016  قدم پور، فرهادی  جدی در تحصیل بوده است که  فرسودگی تحصیلی يک موضوع 
خطر ادراك  و  اخالقی  محمدی،نريمانی، محمدی، ال)شناختی مانند هوش  و  کمالگرايی(، 2017  ماسیراد   هوش هیجانی و 

 .آموزان ارتباط دارددانش(  2015پیرانی،  ) اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری(،  2016  عطادخت،)

مهمی 4اضطراب  فراگیران فقدان يا شکست علل مهمترين از و است تحصیلی عملکرد بینیپیش در متغیر   در موفقیت 

 توجهی، فرايند در شناختی تداخالت ايجادکننده عامل عنوان به است و تحصیلی پیشرفت هایبرنامه به دستیابی و يادگیری

 از رويگردانی و تحصیلی افت عملکرد يادگیری، فرايند در شناختی اختالل ايجاد سبب تکلیف، با نامرتبط و شده تحريف افکار

 (.  2017همکاران،  و 5شود)ريسمی مدرسه

بهداشتی و هابیماری اپیدمیولوژی در عمده تغییرات جهان شاهد حاضر، حال سريع و بنیادين تغییرات دنبال به  نیازهای 

صدر روانی هایبیماری که ایگونه به است؛ گرفته زودرس مرگ و ناتوانی ايجادکننده عوامل در   نظری، هاشمی) اندقرار 

 است شده باعث آنها همراه مزمن و مدت ناتوانی طوالنی و هابیماری اين باالی (. شیوع2007اعتمادزاده، و  فقیه زاده خسروی،

 در ایقابل مالحظه افت موجب که چرا شوند شناخته اولويت بهداشتی يک عنوان به بشری جوامع تمامی در اين مشکالت تا

 
1 . school burnout 
2 . Salmela-Aro., Upadyaya 
3 . Kim,  Kim, Lee 
4 . anxiety 
5 . Reiss 
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 )شريعتی، دمیزن هم بر بارزی به طور را او درونی آرامش يا و شودمی انسان يا خانوادگی و اجتماعی تحصیلی، شغلی، عملکرد

به   که باشدمی اضطراب و افسردگی مسئله امروز در دنیای بهداشتی هایتاولوي مهمترين جمله (. از2007واش،   و يونسیان

که روانشناختی هایبیماری رايجترين از تا دو عنوان ، 6تانگ )آنتیو  هستند مواجه آن با روانی سالمت هایحرفه هستند 

 حاجی و فرخ يزدی، )عباسی، نامنداضطراب می عصر را حاضر عصر که است شايع به میزانی نیز اضطراب سويی از (. و2003

  بی با مرتبط موارد و هیجانی پذيریواکنش همچون  هیجانی حاالت در مشکالت بعضی باب اين (. در1393جوادی،  سید

 نقش شودمی فرض که است گرفته قرار نظر مد اخیر تحقیقات  و هاتئوری در هیجانی، تنظیم در اختالل يا هیجانی نظمی

 (. به2008همکاران،  و 7)بايلسما  باشد داشته مرتبط روانشناختی اختالالت ديگر و  اضطراب و افسردگی در توجهی قابل و مهم

هیجانی،   هاىپاسخ که چرا ،دانندمی اضطراب بروز تأثیرگذاری در اصلی عامل را هیجانی تنظیم از متخصصین بعضی که طوری

 با مواجهه که در گیرندمی ياد هاانسان اطالعات، اين با ،کنندمی ديگران فراهم با ارتباط در فرد تجربه درباره مهمی اطالعات

 به هاهیجان به پاسخ در را راهکارهايیچه  کنند، بیان کالمی صورت به را هیجانی چگونه تجارب کنند، رفتار چگونه هیجانات

 (.  2012احدی،   و ابوالقاسمی آرياپوران، کنند)نريمانی، رفتار ديگران با چگونه خاص، هایهیجان در زمینه و رندبب کار
 پیشنهاد و طراحی را  (ACE)8هیجانات با سازگارانه آمدن کنار مدل و همکارانش برکینگ نیز  اضطراب اختالل خصوص در

 تنظیم هایمهارت در نقايص که چرا(  2013، 11ويتلی و ؛ برکینگ2013،   10شوارتز و ؛ برکینگ2008، 9)برکینگ  اندهکرد

 پذيرفته اختالل اضطراب جمله از روانی سالمت متنوع نگهداشت مشکالت و شروع در فاکتور ريسک يک به عنوان هیجانی

ممکن تنظیم هایمهارت در نقايص مدل اين طبقاست.   شده توسعه   و رشد ايجاد، به شیوه سه به حداقل است هیجانی 

تنظیم ناتوانی اينکه اول کند؛ کمک اضطراب اختالل تدريجی به منجر است ممکن اضطرابی حاالت در   حاالت افزايش 

 شانس افراد، بدکارکردی شدتو   مدت تشخیصی هایمالك افزايش با بنابراين حاالت شود اين ثبات نهايت در و اضطرابی

در  سازگارانه، و انطباقی آمدن کنار راهبردهای (. دوم فقدان2013، 12آمريکا روانپزشکی رود)انجمنباال می نیز اضطراب تجربه
 دهد کاهش مدت در کوتاه را اضطرابی حاالت موثری طور به است گرفت ممکن خواهند کار به اشخاص که راهبردهايی نتیجه

 روانپزشکی باشد)انجمن داشته دنبال به را یمدت بلند پیامدهای و بیانجامد ایفزاينده مشکالت است به ممکن مدتبلند در اما

با و سازگارانه آمدن در کنار ناتوانی کلی طور به اينکه سوم (. و2013آمريکا،   ديگر به منجر ممکن است منفی هیجانات موثر 

کنار مانع که شود آمیزیاضطراب و آورترس هیجانات  و )برکینگ  شود اضطرابی نشانگان با آمیزموفقیت سازگارانه آمدن از 

 (.  2013ويتلی،  

طريق آن مشخص می 13شناختی هیجانتنظیم به فرآيندهايی دارد که فرد از  کند چه هیجانی، در چه زمانی و چگونه  اشاره 

بازينسکا)  تجربه شود بوسزنی و  هیجان در دو دسته کلی مثبت و منفی   راهبردهای(.  2012، 14اسزسیگیل،  شناختی تنظیم 
مجدد مثبت .شوندبندی میطبقه مثبت شامل تمرکز  بر برنامه،  راهبردهای  ديدگاه  ، ارزيابی مجدد مثبت، ريزیتمرکز مجدد 

گرنفسکی،  )  فکری هستند  رو نشخوا انگاریاجعه، فمالمت ديگران، و راهبردهای منفی شامل مالمت خويش  پذيرشو  پذيری

اسپینهوون الگوی واکنش(. 2002،  15کرايج و  روانی و مشکل در  مشکالت  از  بسیاری  هیجان دلیل  يا تنظیم  هیجانی  های 

 
6 . Antai-Otong 
7 .Bylsma 

(ACE)The adaptive coping with emotions model . 3 

9 . Berking 
10 . Schwarz 
11 . Whitley 
12 .American psychiatric association 
13 . cognitive emotion regulation 
14 . Szczygieł, Buczny & Bazinska 
15 . Granefski, Kraaij & Spinhoven 
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برونريزی مانند رفتارهای پرخاشگرانه  افسردگی، اضطراب، انزوای اجتماعی و اختالل  های درونريزی مانندساز اختاللزمینه های 

شناختی تنظیم از طرفی برای افزايش سالمت جسمانی، روانی و تحصیلی دانش و بزهکاری است. به راهبردهای  آموزان، توجه 

پژوهش تمرکز مثبت و ارزيابی مجدد مثبت ضروری است. در  بر برنامه ريزی/  نقش هیجانات هیجان متمرکز  بر    های قبلی 

 (.2017، چای و لی؛  2017،  16لی، چوی و چای)فرسودگی تحصیلی مشخص شده است
شده و خودکار فرآيندهای مجموعه به هیجانی تنظیم و و حفظ شروع، شامل که دارد اشاره ایکنترل   تغییر نگهداشت 

(.  2007،  17تامپسون و است)گروس اثرگذار عاطفی و احساسی حاالت مدت و طول شدت وقوع، در امر اين که است هیجانات

اضطراب هاینشانه کاهش در هیجانی تنظیم که دهندنشان می پژوهشی شواهد  فرآيندهای تغییر با افسردگی و استرس، 

 که فرضیه از اين که دارد وجود متعدد مطالعات از (. شواهدی2010، 18گروس و است)گلداين اثرگذار افراد و شناختی هیجانی

 و برکینگ) میکنند حمايت کندمی کمک اضطرابی حاالت نگهداشت و رشد به ايجاد، کلی طور به هیجانی درتنظیم نقايصی

 (.2010همکاران،   و 21و  سووگ2012،  20هواکسما نولن و ؛ آلدائو2013،  19ويتلی

به پژوهش می  با توجه  اضطراب ادبیات  تحصیلی و  با فرسودگی  شناختی هبجان  بین تنظیم  رابطه همزمان  گفت که  توان 
شد که آيا   آموزاندانش اين سوال مطرح  تحقیقاتی  رفع اين خالء  برای  نیست،  مشخص  متوسطه  بینرابطهدختر مقطع    ای 

   وجود دارد؟  مقطع متوسطه دختر  آموزانتحصیلی و اضطراب در دانشتنظیم شناختی هیجان با فرسودگی 

 

 روش

 طرح پژوهش

 روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است.

 گیریروش نمونهجامعه، نمونه و 

مشغول    1399-  1398در سال تحصیلی    بوشهردوره متوسطه شهر   دختر نآموزاآماری شامل کلیه دانش  در اين پژوهش جامعه 

به روش نمونهدانش د.نفر برآورد ش  400م نمونه از طريق فرمول کوکران  به تحصیل بودند را تشکیل دادند. حج گیری  آموزان 
چند مرحلخوشه منطقه جغرافیايی شمال، جنوب، شرق، غرب تقسیم و از هر  4 به   بوشهرای انتخاب شدند. ابتدا شهر  های 

به پرسشنامهانتخاب شدند و دانش منطقه دو مدرسه و سپس از هر مدرسه انتخابی دو کالس    .پژوهش پاسخ دادند  هایآموزان 

 

 ابزار

و  گراس توسط  2003سال  در هیجان تنظیم پرسشنامه  -(ERQ-CA: )نوجوان و کودك برای هیجان تنظیم پرسشنامه

 را سرکوبی و ارزيابی مجدد يعنی هیجان تنظیم کلی راهبرد دو که آيتم است 10شامل  پرسشنامه اين شد. تدوين 22جان

 طیف يک شامل آيتم هر پردازد.می راهبرد سرکوبی ارزيابی به آيتم  4و  مجدد ارزبايی ارزيابی راهبرد به آيتم 6گیرد.  می اندازه

است : کامال7ًتا   مخالفم : کامال1ً)  ایدرجه  7لیکرت   با ضريب و مطلوب را فوق پرسشنامه پايايی و روايی گراس  .موافقم( 

  بشارت ايران، در(.  2003گراس و جان،  است) کرده گزارش  69راهبرد   دو برای هر بازآزمايی ضريب و 73/0درونی  همسانی
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 ( آلفای2011) پژوهش تاشک در است. آورده دستبه را پرسشنامه اين ( مشخصات روانسنجی2011؛ بنقل از تاشک، 2008)

 برازش هایشاخص نیز عاملی تايیدی تحلیل در . آمد دست به  90/0فرونشانی   و مقیاس  87/0مجدد  ارزيابی مقیاس کرونباخ

 آمد.   دستبه قبول قابل

 حیطه  3و   شد ساخته(   1997و همکارن) 23برسو توسط ایماده  15پرسشنامه   اين   -برسو تحصیلی فرسودگی پرسشنامه

 و  14و    11،  5،  2های  گويه با را عالقگی تحصیلی، بی13،  10،  7،  4،  1های  گويه با را تحصیلی خستگی و فرسودگی

  5   =موافق کامالً ، تا  1=مخالف   کامالً از لیکرت ایدرجه  5مقیاس  در  15و   12، 9،  8، 6، 3های  گويه با را تحصیلی مدیناکارآ
 از يعنی معکوس صورتبه اند؛شده مطرح مثبت هایجمله صورت به که مدیناکارآ خرده مقیاس هایسوال .کندیم یابيارز

 با را پرسشنامه اعتبار اين ( ضرايب2009(. نعامی )2009شوند)نعامی،  می گذارینمره 1  =موافق کامالً ، تا  5=کامالً مخالف

تحصیلی  بی  79/0تحصیلی   خستگی برای کرونباخ آلفای روش از استفاده  و  75/0تحصیلی   مدیآناکار و  82/0عالقگی 
شهری  ری پوالدی دانشجويی فشارزاهای پرسشنامه با آن کردن طريق همبسته از را پرسشنامه اين روايی ضرايب همچنین

 .است کرده گزارش  45/0،  42/0،    38/0به ترتیب   1374

 عالئم يعنی اضطراب،  اصلی بعد دو سنجش اهمیت گرفتن نظر در ( با1990)24استر و بک -بک   اضطراب پرسشنامه

 است. شده تشکیل گزينه  21از   و است پرسشنامه خودآزما اين کردند. تدوين را بک اضطراب پرسشنامه جسمانی، و شناختی

 موسوی و کاويانی پژوهش در.  شودمی سنجیده گذشته هفته يک طول در  سه، تا صفر از مقیاسی در اضطراب عالئم فراوانی

 .است آمده دست  به  92/0کرونباخ   آلفای درونی ثبات و  83/0، پايايی،    72/0( روايی  2008)

 

 روش اجرا
پژوهش پس از  آوری دادهبرای جمع پرورش شهر    هایانجام هماهنگیهای  با آموزش و  - 1398در سال تحصیلی   بوشهرالزم 

آموز انتخاب شدند.  نفر دانش  400وسطه از پايه اول و سوم تعداد مراجعه کرده و از دوره دوم مت بوشهرشهر  سبه مدار  1399

پرسشنامه پاسخگويی در اختیار اين دانشسپس  پژوهش برای  داده شدهای  پرسشنامه اصول اخالقی آموزان قرار  . در ابتدای 
آموزان ها شرح داده شده بود. اين اصول برای دانشپژوهش نوشته شد و طی آن شرکت آزادانه و داوطلبانه و محرمانه ماندن پاسخ

ها  خوانده شد و از آنها رضايت شفاهی جهت شرکت در پژوهش دريافت شد. سپس، بر اساس دستورالعملی که در باالی پرسشنامه

 .ا دقت بخوانند تا حد امکان سوالی را بی پاسخ نگذارندخواسته شد که تمامی سواالت را ب  نوشته شده بود ، از آنها

 

 یافته ها

 مورد بررسی  متغیرهای استاندارد انحراف و : میانگین1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین بیشینه کمینه متغیر

 25968/9 3995/42 00/63 00/18 هیجانی تنظیم

 87779/2 2675/16 00/24 00/8 سرکوبی

 44978/7 1307/26 00/42 00/8 مجدد ارزیابی

 25827/6 7950/41 00/61 00/23 تحصیلی فرسودگی
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 86134/3 2825/13 00/22 00/5 خستگی

 72662/3 2950/10 00/19 00/4 عالقگی بی

 81137/3 2175/18 00/28 00/9 ناکارآمدی

 57453/9 9925/13 00/42 /00 اضطراب

 تنظیم هیجانی، ایعاد آن و اضطراب با فرسودگی تحصیلی  ضریب همبستگی بین:2جدول 

 خستگی تحصیلی بی عالقگی تحصیلی ناکارآمدی تحصیلی فرسودگی تحصیلی متغیر

 معناداری همبستگی معناداری همبستگی معناداری همبستگی معناداری همبستگی 

 /000 -/652** /000 -/648 ** /000 /403** /000 -/543  ** تنظیم هیجانی

 /000 -/675** /000 -/657** /000 /468** /000 -/523  ** ارزیابی مجدد

 /000 -/350** /000 382/0** /100 /082 /000 -/394** سرکوبی

 /000 /679.** /000 /632** /000 -/398** /000 /552** اضطراب

 ی و اضطرابگزارش رگرسیون ضرایب استاندارد و غیر استاندارد فرسودگی تحصیلی بر اساس تنظیم هیجان: 3جدول 

 سطح معناداری B SD β T بینمتغیرهای پیش

 /000 678/25  863/1 832/47 ثابت

 /000 -129/6 -/320 /035 -/217 تنظیم هیجانی

 /000 630/6 /347 /034 /227 اضطراب

 >F:     ،001/0p  828/11 تعديل شده،  R: ، 366/0  :2R   ،0.362  =2  R  605/0  *فرسودگی تحصیلی:

 

-در دانش ی و اضطرابگزارش رگرسیون ضرايب استاندارد و غیراستاندارد فرسودگی تحصیلی بر اساس تنظیم هیجان 3جدول  

نشان میآ می  .دهدموزان دختر را  درصد از واريانس فرسودگی تحصیلی در دختران  6/36توانند  تنظیم شناختی و اضطراب 
 آموز را تبیین کند.دانش

 

و نتیجه  گیری بحث 
با    شناختی هیجان  رابطه تنظیم  بررسی  حاضر  پژوهش  دانشهدف  در  اضطراب  تحصیلی و  مقطع   دختر  آموزانفرسودگی 

 متوسطه بود.  

و معناداری وجود دارد. در  نفیجان با فرسودگی تحصیلی رابطه مشناختی هی  سازگارانه تنظیمنتايج نشان داد بین راهبردهای  
بین تنظیمپژوهش است،  پرداخته نشده  دخترآموزان  شناختی هیجان و فرسودگی تحصیلی دانش های قبلی به بررسی رابطه 

نتیجه نتیجه بدست آمده می  فرضیه   اين لذا همسويی  نیست، اما  با تحقیقات اسکودووبا تحقیقات قبلی مشخص  و  25تواند 

که از شیوه(  2016)و همکاران  26و ريئس(  2017)  همکاران برای تنظیم هیجانهمسويی داشته باشد. افرادی  های های منفی 
جويی  کنند. نظمرس باالتری را نیز تجربه میکنند و سطح استیکنند، در شرايط گوناگون احساس درماندگی مخود استفاده می

 
25 . Skodova 
26 . Reiss 
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ناتوانی در مقابله مؤثر با هیجانها و مديريت آنهاست، باعث می شود فرد در زمینه تحصیلی  شناختی هیجانی منفی که ناشی از 

ي  پرخاشگری و  شناختی هیجان سبب افزايش  تنظیم  ناتوانی و فرسودگی کند. دسترسی محدود به راهبردهای  ا  نیز احساس 

بین فردی می  اضطراب نیز در فرد ايجاد میشود و زمینهو افزايش مشکالت  ها  کند. توانايی مديريت هیجانهای فرسودگی را 

مقابلهباعث می بروز مشکالت از راهبردهای  و هنگام  بین فردی  که فرد در روابط  ای مناسب استفاده کند و کمتر دچار شود 
بهتری با ديگران داشته باشد و روابط مناسب با ديگران به کنترل تحلیل رفتگی در  فرسودگی تحصیلی شوند، همچنین روابط

کمک می با هدف مديريت  کند. جنبهافراد  آن در واقع  و اجتماعی  هیجان، همانند ديگر ابعاد رفتاری  های شناختی تنظیم 

های ابقی هستند که با تجربه و درمان ناراحتیروند و بخشی از راهبردهای تط ها جهت افزايش سازگاری و تطابق به کار میهیجان
شناختی هیجان چون  راهبردهای ناسازگارانه تنظیم(.  2011  صالحی، باغبان، بهرامی و احمدی،)اندهیجانی و جسمانی مرتبط

سودگی های هیجانات منفی چون فربینی کنندهمقصر دانستن خود، نشخوارگری فکری، فاجعه بار تلقی کردن از معتبرترين پیش

معرفی شده نظم  ؛انددر افراد  منفی  از راهبردهای  هیجانی بیشتر در استفاده  به بروز مشکالت  جويی شناختی هیجان منجر 

تحصیلی می با شرايط  لگرستی، کريج، ون دن کومر، تیردس)گرددبرخورد  به نظر (. ا2002،  27گارنفسکی،  ز اين رو منطقی 
 .آموزان رابطه وجود داشته باشدرسودگی تحصیلی دانشفبین تنظیم شناختی هیجان و  رسد که  می

بدست آمده   بین تنظیم هیجان و ارزيابی مجدد به عنوان يکی از ابعاد تنظیم هیجان با ناکارآمدی تحصیلی رابطه مثبتی  اما 

 زمینه در اندکی هایباشد. پژوهش( همسو می2009) و مومنی و همکاران(  2014است. اين يافته با نتايج میکائلی و همکاران)

در .  اندکرده بررسی تحصیلی را عملکرد با هیجان تنظیم رابطه اکثراً و است گرفته صورت تحصیلی فرسودگی و هیجان تنظیم

توانند  زياد نمی احتمال  های مختلف زندگی بهآموزان در موقعیتتبیین اين يافته شايد بتوان به اين نکته اشاره کرد که دانش

نمايند و در مقابل به میزان زيادی از هیجانات منفی    به  از هیجانات مثبت برخوردارند و اين امر موجب صورت مفید استفاده 

عملکرد اجتماعی نامناسب و بهکالمش با ديگران و  نگرانی نسبت به روابط  تبع آن   ت ديگری ازجمله درك منفی از خويشتن، 
 (. 2006،  28يو، ماتسوموتو و لروکست)تحصیلی در آنان اس  رناکارآمدیدلیلی بکه خود  شود مناسب تحصیلی در آنها میناعملکرد  

شناخ داد نشان پژوهش نتايجهمچنین  وجود دارد.    تی هیجان با اضطراب رابطهکه بین تنظیم   نتايج با يافته اينمعنا دارای 

 و همکاران  31یبرادل( و  2005همکاران) و 30(؛ منین2004)29(؛ بورنس1393نوروزی) و (؛ حیدريان1389)  موسوی مطالعات
در2010) چنین ( همسو است.  بعد به اولیه هایمدل ، اضطراب سازیمفهوم در که کرد بیان توانمی ایيافته تبیین   دو 

 فیزيولوژيک تغییرات بر هیجانی بعد ارزيابی و عنصر بر شناختی (. بعد1999، 32برادر و دارند)ماسک تأکید هیجانی و شناختی

(.  2002، 33جانسون و دارند)کاسدی تأکید رفتاری و هیجانی-فیزيولوژيک  شناختی، بعد سه بر مؤخرتر هایمدل دارند. داللت

بعد ريشه مدرسه  اضطراب رفتاری و شناختی ابعاد که است اين است توجه قابل مدل هردو در آنچه   به دارند. آن هیجانی در 
 يا امتحان نتايج مورد در نگرانی از اعم کننده  ناراحت ناکارآمد و افکار تمام ،مدرسه   اضطراب با فرد يک در ديگر  عبارت

 مانند افکار اين به وابسته رفتارهای همچنین و درسی مطالب از خود فهم میزان مورد در نشخوارفکری يا و امتحان در عملکرد

 شکل اين به که است منفی و ناسالم هیجانات به مربوط امتحان، و درس به مربوط مسائل افراطی کنترل و امتحان از اجتناب

  عوامل احساسی و هیجانی الگوهای چنین ديگر سوی از دهند. می نشان را خود نابهنجاررفتار و افکار از ایمجموعه قالب در و
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کلی،2018،  34روبینسون و کراندال يادگیری)کالرك، راهبردهای شامل را متعدد  )اسکنل،  تفکر سبکهای ( خودتنظیمی 

 تحت زاآسیب و منفی شکلی به ( را2015همکاران،   و 36مقابلهای)اکواردو ( و راهبردهای2015،  35رارمان و رافلدر رينگیسن،

افتادن به با و داده قرار تأثیر  و متأثر ساخته را هیجانی الگوی منفی بازخورد با خود نیز عوامل اين معیوب، سیکل يک راه 

 .شودمی  اضطراب و منفی هیجانات تشديد موجب
 توانايی اين دارای هستند پذيرا کامالً را و هیجانات برخوردارند کافی شفافیت و آگاهی از خود هایهیجان به نسبت که افرادی

 از اضطراب و بپردازند خود هیجانات ابراز و بیان به درونی تعارض داشتن بدون اين هیجانات، دانستن گذرا با که هستند روانی

 و پذيرش در که افرادی مقابل، (. در2017،  37هوکسمانولن  و مکالکلینگ کراتیس، باشند)کلیمانسکی، دور منفی هیجانات و
 به صورت واکنشی  به يا بوده خارج شاندسترس از شاندرونی هیجانات و کنندمی عمل خودضعیف هیجانات به نسبت آگاهی

  به ابد تا هستند معنی  بی آنها هایهیجان که گويی گیرندمی قرار هیجانات اين تأثیر تحت ایگونه  به دهند،می پاسخ آنها

و   نیستند بیان  قابل هستند، آنها خود مختص فقط آورند،درمی پای از را آنان و يابندادامه می کنترل  غیرقابل و نامطلوب صورت

 اضطراب دچار بیشتر و کنندمی احساس درماندگی آنها برابر در بیشتری احتمال به شد؛ نخواهند يابی اعتبار هیچگاه بنابراين

 اغلب دارند، مشکل خود هیجانات پردازش و تنظیم در که آموزانیطورکلی، دانش (. به38،2017وين و سان )کای،  شوندمی

 مانند متعدد موجب مشکالت امر اين و برندمی رنج منفی هیجانات از زيادی میزان به و هستند پريشانی روانشناختی دچار

 برعکس،. شودمی اضطراب ازجمله و نامناسب عملکرد اجتماعی و ديگران با روابط به نسبت نگرانی خويشتن، از منفی درك

 آنها با و کرده آشنا مختلف هایموقعیت در هیجانات مناسب ابراز نحوه با را آموزانهیجان، دانش تنظیم يادگیری و آموزش

-به را خود و بخشند بهبود را خود از تصور منفی توانندمی هیجانات، منفی ابعاد مهار و موقع به ابراز خويش، هیجانات پذيرش

 .شودمی اضطراب سطح کاهش به خود منجر اين که کنند تلقی توانمند فردی نوانع

 اضطراب فراگیر اختالل بالینی جمعیت روی مدل اين که اين است حاضر پژوهش هایمحدوديت از يکی است ذکر شايان

 است. آموزیدانشجمعیت  پژوهش اين ديگر محدوديت. گیرد قرار بعدی مدنظر هایگام در است الزم که است نشده بررسی

جمعیت ها گروه ساير به نتايج تعمیم بنابراين،  نوع از حاضر ديگر، پژوهش سوی از گیرد. صورت احتیاط با بايد بالینی و 

 .يافت دست تریدقیق به نتايج فعلی، هایمحدوديت رفع با و حاضر پژوهش تکرار با است که الزم بنابراين و است همبستگی
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