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 . موفقيت و رضايت از تحصيل ستا جوامع و اشخاص زندگي ابعاد ترينمهم از يكي تحصيلي ندگيز

در اين ميان يكي از عواملي كه به شكل منفي بر  .باشدمي جامعه آن بودن هدفمند و پيشرفت یدهندهنشان

 ادهد اختصاص خود به هامطالعاتي را در مدارس و دانشگاه عملكرد تحصيلي فراگيران اثرگذار بوده و اخيراً

آوری بين اميدواری، تاب یرابطه بررسي هدف با حاضر پژوهش رو، اين از. باشدمي تحصيلي فرسودگي است

و هوش هيجاني با فرسودگي تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه كاشان انجام گرفت. برای اين منظور، از 

 گيریمونهن روش به انساني علوم مهندسي، علوم پايه و یدانشكده سه كاشان، دانشگاه هایدانشكده یبين كليه

 آوریتاب اسنايدر، اميدواری هایمقياس به نفر 955 تعداد شكدهدان سه اين بين از و شده انتخاب ایخوشه

 چندگانه ونرگرسي نتايجپاسخ دادند.  وبرس تحصيلي فرسودگي مقياس و شوت هيجاني هوش ديويد، و كانرو

 .باشنديم فرسودگي تحصيلي يمنف یكنندهبينيپيشهيجاني  هوشآوری و تاب ،اميد متغيرهایداد كه  نشان

  متغير آوریتاب و يجانيه هوشبا  يسهمقا در اميداز آن داشت كه  يتحكا هايافته ،اين بر عالوه

 چنينهم و آوریتاب و اميد سطح ارتقای گرفت، نتيجه توانيم بنابرايناست.  ترییقو یكنندهبينيپيش

 تحصيلي فرسودگي كاهش رد هيجاني، هوش افزايش جهت مدت دراز هایريزیبرنامه و دانشجويان آموزش

 خواهد داشت.  كنندهتعيين نقش

 آوری، اميدواری، هوش هيجاني، فرسودگي تحصيلي، عملكرد تحصيلي: تابهاي کليديواژه
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 مقدمه

ی دانشااجويان در مراكز عالي در هر سااال و حرااور گسااتردهحجم انبوه تقاضااا برای آموزش

 يندآها قرار داده اسااات. چگونگي فردانشاااگاهالي، چالش توجه به كيفيت را پيش روی عا آموزش

 .های ارزيابي اين كيفيت استياددهي، يادگيری و عملكرد تحصايلي دانشجويان، از جمله شاخ  

ی های تحصااايلي همواره مورد توجه پژوهشاااگران حوزهرو انطباق و ساااازگاری با چالشاز اين

اهری، باشااد )پور ها، فرسااودگي تحصاايلي ميوتربيت قرار گرفته اساات. يكي از اين چالشتعليم

6939 .) 

( ابداع كرد و آن را به 6321) 6پزشكي به نام فرويدنبرگفرساودگي را نخستين بار روان  یواژه

ف كرد. تعري های شديد رواني مرتبط با كارصورت پيدايش نگرش و احساس منفي در مقابل فشار

آيد كه ساااعات  ويني از روز را در ارتبات تنگاتنب با ساااير اين حالت بيشااتر در افرادی پديد مي

، 2خستگي عا في برند و پس از مدتي فرساوده شاده و عاليم فرسودگي كه شامل:  افراد به سار مي 

 مونتا، و 2566 0دهند )واتزا و را برستا، است را نشان مي 1و افت عملكرد شخصي 9مسخ شخصيت

( فرسودگي را حالتي از خستگي هيجاني 2550) 2. توپين، اوجاری، وانانن، كاليمو و جاپينن(12566

دانند كه حاصاال تركيش شاادن عواملي مانند مبهم بودن نقش، فشااار كاری، محدوديت زماني و مي

ي، فقادان مناابع يزم برای انجام دادن ويايف و تكاليف محوله اسااات. عالمت كليدی فرساااودگ  

دهد منابع عا في نشان مي یصاورت احسااس فشار و تخليه  عا في اسات كه خود را به  خساتگي 

دنبال اين (. به2560، 3و آدرينسااانز 2561؛ به نقل از زينعلي پور، زارعي و عبدی، 2565، 8)كيگاار 

سندرم فرد قادر به عملكرد مناسش در محيط كار خود نيست، كارايي او كاهش پيدا كرده و سالمت 

؛ به نقل از بيگلری، 6125، 65شاود )باكر، دمريوت و سنزورگل و رواني او دچار اختالل مي فيزيكي

 راحتي از كنار آن عبور كرد.نيست كه بتوان به ایهمين دليل فرسودگي عارضه(. به6931

های آموزشاي گساترش پيدا كرده است. با   ها و بافتهای اخير، به موقعيتفرساودگي در ساال  

نشان ها پژوهشانجام نشااده اساات.  66فرساودگي تحصايلي   یمطالعات چنداني دربارهوجود اين، 
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1. Frudenberg 

2. emotional exhaustion 

3. depersonalization 

4. decline in personal 

5. Vatsa & Robersona 

6. Moneta 

7. Tapin, Ojarri, Vaananen, Kalimo & Jappinen 

8. KiKas 

9. Adriaenssens 

10. Bakker, Demerouti & sanzvergel  

11. academic burnout 
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اين  است.  بق 6يو پيامدها، مشابه فرسودگي شغلها يدهند كه فرسودگي تحصيلي از نظر ويژگمي

 يكنند يا شاااغل خاصاااعنوان كارمند كار نميهای آموزشاااي بهمفهوم، اگرچه فراگيران در موقعيت

شود ها، مشابه كار محسوب ميهای آموزشي و درسي آنشاناختي فعاليت ديدگاه روانندارند، اما از 

بر اين باور اسات كه دانشاجويان نيز به سابش داشتن     9(. يانب22558)ساالمال و لنن و هولوپاينن،  

مشاغوليت با تكاليف درساي به نوعي شاامل محساوب شاده و مسااتعد فرسودگي هستند )يانب،      

كه فرسودگي يک واكنش عمومي جايي(. از آن6931؛ به نقل از عجم اكرامي، بياني و رضايي، 2551

ت كه فرسودگي تحصيلي از لحاظ بهزيستي بديهي اس ( و2560در برابر اساترس است )آدرينسنتز،  

ي ، به بررسي متغيرهايثيرات منفي بر روی دانشجويان خواهد گذاشتأشاناختي و جساماني ت  روان

ظر نشاااناختي كه بهاز ميان متغيرهای روان، توانند اثر اساااترس را تعديل كنندپرداخته شاااد كه مي

ميدواری آوری و اتوان به تاببرند، ميباي مي رسد توان افراد را در مقابله با استرس و فرسودگيمي

باشند مي1نگرشناسي مثبتی روانآوری و اميدواری از جمله متغيرهای مهم در حوزهاشاره كرد. تاب

آوری، (. تاب2552اند )لوتانز و يوساااف، هاای اخير مورد توجه محققان قرار گرفته كاه در ساااال 

 وانب و .شكوفا شدن در شرايط فشارزای مثبت و منفي استيرفيت فرد برای پاساخ دادن و حتي  

عنوان آوری را در محيط آموزشي به(، تاب6935؛ به نقل از ابولقاسامي و رستمي،  6336همكاران )

رمم مصائش و های آموزشااي بهترين عامل در موفقيت بسايار باي در مدرساه و سااير موقعيت   مهم

رمم مشكالت آوری، بهآموزان دارای تابآموزشاي دانش  دانند. در محيطهای محيطي ميدشاواری 

 0گيرند. نتايج پژوهش سااالمونفرهنگي، اجتماعي و اقتصااادی در سااطح باييي از موفقيت قرار مي

آوری و اسااترس با پيشاارفت تحصاايلي و آموزان نشااان داد كه بين تاببررسااي دانش در (2569)

( در بررسي دانشجويان 2562) 1نتايج پژوهش ايزابلچنين عملكرد تحصايلي رابطه وجود دارد، هم 

. نندكتری را تجربه ميآور، خستگي هيجاني و فرسودگي كمپزشاكي نشاان داد كه دانشجويان تاب  

آموزان انجام گرفت، نشاااان داد كه بين ( كه بر روی دانش6939عالوه، نتايج پژوهش كهريزی )هبا 

ديگر، نتايج پژوهش  مثبت معنادار وجود دارد. از ساااوی یآوری و عملكرد تحصااايلي رابطهتاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. job burnout 

2. Salma, Savlavtin& Holpanin 

3. Yung 

4. positive psychology 

5. Salomon 

6. Isabel 
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 جودی مثبت وآوری و پيشارفت تحصيلي رابطه ( نيز نشاان داد كه بين تاب 2551) 6مارتين و مارچ

( و ذبيحي، نيوشااا و منصااوری 6939)ييالق و پاشااا شااريفي محبي، شااهنيدارد. در همين راسااتا 

آوری و عملكرد های خود، بين تابدر پژوهش( 6936(، و گلساااتااناهي رضااااييي پاكيزه )  6936)

 ی مثبت معنادار گزارش كردند. تحصيلي رابطه

گذاری، تجسم مسيرهای يزم برای رسيدن به اهداف و داشتن اميد، توانايي شخ  برای هدف 

ارشااكي و ، به نقل از كيافر، ك2552اساانايدر )يزم در جهت رساايدن به اهداف اساات.   یانگيزه

نوان عداند كه در برابر حس موفقيت، بهعنوان حالت انگيزشااي مثبتي مي( اميد را به6939هاشاامي، 

بين ا مينان كامل دارند كه كند. پژوهشااگران معتقدند كه افراد اميدوار و خوشعامل فعال عمل مي

( در يک 2565)  2. دای، هانساااون، مالتدی، پركتور و وودبه اهداف خود در آينده خواهند رسااايد

 ور منحصااربه فردی فراتر از هوش،  ولي سااه ساااله به اين نتيجه رساايدند كه اميد به   یمطالعه

جويان را بيني پيشرفت بعدی دانشهای قبلي دانشجويان است و توانايي پيششاخصايت و پيشرفت  

معنادار  یطه( نشان داد كه بين اميدواری و عملكرد تحصيلي راب2565) 9دارد. نتايج پژوهش سااپيو 

نين، چوجود دارد و افراد اميدوارتر اهداف بيشتر و به دنبال آن پيشرفت بيشتری خواهند داشت. هم

( نشااان داد كه بين متغيرهای اميد به كار و انگيزش 6931پژوهش عجم اكرامي، رضااايي و بياني )

تا، پژوهش . در همين راساامنفي معناداری وجود دارد یتحصاايلي و فرسااودگي تحصاايلي رابطه  

 مثبت معنادار ی( نشاان داد كه بين اميد و عملكرد تحصيلي رابطه 6936زاده )ميكائيلي، افروز و قلي

( نشان داد كه 2566ديگر، نتايج پژوهش ابراهيمي، صاادقيان و ابوالقاساامي )  وجود دارد. از ساوی 

ايج چنين، نتمثبت معناداری وجود دارد. هم یبين اميدواری با عملكرد و موفقيت تحصااايلي رابطه

( نيز نشان داد كه بين اميدواری و 6939( و كيافر، كارشكي و هاشمي )2558های پيرسون )پژوهش

 ی مثبت معنادار وجود دارد. انگيزش تحصيلي رابطه

ای و روابط اجتماعي، هوش هيجاني های آموزشي، حرفهيكي ديگر از عوامل موفقيت در محيط 

 ه بيني كرد، چراكتوان پيشرفت در عملكرد تحصيلي و شغلي را پيشاست كه به كمک آن مي

، 1مايرو سالوویهای مختلف زندگي است )كارگيری دانش در موقعيتهچگونگي ب یدهندهنشان

های عا في همراه با آمادگي (. هوش هيجاني تركيبي از توانايي6935؛ به نقل ازابوالقاسمي، 6332

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Martin & March 

2. Daye, Hanson, Maltdy, Proctor & Wood 

3. Sapio 

4. Miyer & Suluvy  
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ي هيجاني و انگيزشي است كه توانايي فرد را در مقابله با فشارهای محيطي كه خود عاملي شخصيت

پور نيا، صالح صدق، به نقل از حسني2555 6اون، -دهد )باربرای ايجاد فرسودگي است، افزايش مي

 (. 6939و دماوندی، 

تحصيلي انجام شده های مهم هوش هيجاني و ارتبات آن با جنبه یتحقيقات متعددی درباره

ای هشناسان اهميت هوش هيجاني را در موفقيتای كه بسياری از پژوهشگران و رواناست، به گونه

( در پژوهش خود دريافت 6981دانند. زهراكار )تحصيلي و شغلي بيشتر از ساير عوامل دخيل مي

اده زوجود دارد. وليمثبت و معناداری  یهای هوش هيجاني و عملكرد تحصيلي رابطهلفهؤكه بين م

( درپژوهشي به اين نتيجه دست يافت كه بين فرسودگي و هوش هيجاني در ميان معلمان 2566)

( در پژوهش خود به 2566) 2منفي معناداری وجود دارد. ماوروويلس و سانچزرويز یورزش رابطه

د معناداری وجو یآموزان رابطهاين نتيجه رسيدند كه بين هوش هيجاني و عملكرد تحصيلي دانش

در بين دانشجويان، نشان داد كه هوش  (2569) 9دارد. در همين راستا، پژوهش اروكيا و سنگيت

ود. بيني كند و باعث بهبود وضعيت تحصيلي دانشجويان شتواند عملكرد تحصيلي را پيشهيجاني مي

ي رسيدند كه بين فرسودگبه اين نتيجه  دانشگاه استادان( با بررسي 2569چنين اقبال و عباسي )هم

( و موسوی، 2560) 1های كازان و ناتاشامنفي وجود دارد. نتايج پژوهش یو هوش هيجاني رابطه

دار ی مثبت معنا( نشان داد كه بين هوش هيجاني و عملكرد تحصيلي رابطه6935بخشي )عامل و علي

نند تواسازان جامعه و كساني كه ميعنوان آيندهكه سالمت رواني دانشجويان بهجاييوجود دارد. از آن

يلي باشد و فرسودگي تحصها باشند بسيار حائز اهميت ميدهيساز بسياری از تحويت و جهتزمينه

ا هتواند در عملكرد اين قشر اختالل ايجاد كرده و سالمت جسمي و رواني آنمعرلي است كه مي

تواند به سالمت اين افراد و به تبع آن يرا به خطر بيندازد، شناخت عوامل دخيل در اين پديده م

های علمي برای شناسايي عوامل دخيل بر جامعه كمک نمايد. با عنايت به اين نكته كه خالء تالش

 های صورتشود و در راستای پژوهشفرسودگي تحصيلي در مطالعات آكادميک ايران احساس مي

 باشد:های پژوهش حاضر به شرح ذيل ميشپرسگرفته، 

معناداری وجود  یهيجاني با فرسودگي تحصيلي رابطه شآوری، اميدواری و هوبين تاب آيا

 دارد؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Bar-on 

2. Mavoroviles & Sanchez-Ruiz.  

3. Arockia & Sangeethe 

4. Cazan & Natash 
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دگي فرسو ترقوی یكنندهبينيش هيجاني پيشآوری، اميدواری و هوتابكداميک از متغيرهای 

 تحصيلي هستند؟

 پژوهش روش

 باشد. بستگي ميروش مورد استفاده در اين پژوهش، از نوع توصيفي با  رح هم 

 کنندگان پژوهششرکت

 31-39نفر(، كه در سال  2555ی دانشجويان دانشگاه كاشان )كليه ،آماری مورد مطالعه یجامعه

 955آماری و بر اساس جدول مورگان  یشد. از ميان جامعهمشغول به تحصيل بودند را شامل مي

ای از بين سه دانشكده مهندسي، چندمرحلهای گيری خوشهعنوان گروه نمونه و به روش نمونهنفر به

، سه های دانشگاه كاشانعلوم پايه و انساني انتخاب شدند، به اين ترتيش كه ابتدا از ميان دانشكده

ها، چهار كالس به روش دانشكده مهندسي، علوم پايه و انساني انتخاب شدند، سپس از داخل خوشه

 شناختي آوری روانهای تابنامهها به پرسشتصادفي تعيين شد و افراد حاضر در اين كالس

(CD-RISC( اميدواری اسنايدر، هوش هيجاني شوت ،)SSREIو پرسش ) نامه فرسودگي تحصيلي

 برسو پاسخ دادند. 

 پژوهش هايابزار

اين مقياس توسط كانر و ديويدسون  :(CD-RISCشناختي )آوري روانتابمقياس  -6

گذاری آن از يک باشد. برای نمرهگويه مي 20ارای ساخته شده و دآوری ( برای سنجش تاب2559)

نر گيرد. كابر مينادرست تا هميشه درست را در كامالً شود كه ازای استفاده ميدرجه 0روش ليكرت 

 35/5تا  5/ 21 ای از( اعتبار اين مقياس را از  ريق آلفای كرونباخ در دامنه2559و ديويدسون )

ف های مختلروايي اين مقياس به روش تحليل عوامل توسط سازندگان آزمون گروهاند. گزارش كرده

ييد أ(. اعتبار اين مقياس در تحقيقات داخلي نيز مورد بررسي و ت6981احراز گرديده است )جوكار، 

( اعتبار اين مقياس را از  ريق 6935شاهي و هاشمي نصرت آبادی )، خسروقرار گرفته است. بهادری

( در تحقيق خود روايي 6988، به نقل از مؤمني، 6981چنين محمدی )و هم 83/5باخ آلفای كرون

منظور بررسي اعتبار اين مقياس در است. به گزارش كرده 11/5تا  16 اين مقياس را بين ضرايش

 محاسبه گرديد.  20/5پژوهش حاضر ضريش اعتبار به روش آلفای كرونباخ برابر 

( برای سنجش 2556ايدر و همكاران )اين مقياس توسط اسن :مقياس اميدواري اسنايدر -9

، 3، 65، 62های ی تفكر عامل )گويهلفهؤباشد كه دو مگويه مي 62دارای  اميدواری ساخته شده و
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باشد. ( مي66، 0، 1ال انحرافي )ؤسنجد و دارای سه س( را مي6، 1، 2های، ( و تفكر راهبردی ) گويه2

 مخالف تا كامالً شود كه از كامالًای استفاده ميدرجه 8ک روش ليكرت گذاری آن از يبرای نمره

نامه را از  ريق آلفای كرونباخ ( اعتبار اين پرسش2556)گيرد. اسنايدر و همكاران بر ميموافق را در

)عجم اكرامي، بياني  81/5و برای تفكر راهبردی،  82/5، برای تفكر عامل، 81/5نامه برای كل پرسش

اند )دوماين و دوماين، زمان كافي گزارش كرده( و روايي آن را از  ريق روايي هم6931رضايي، و 

( اعتبار اين 6936نيا )مقياس مناسش گزارش شده است. كرمي(. در ايران نيز اعتبار و روايي 2551

، احدی و نياچنين سلطاني، كرميهم 18/5عامل،  و برای تفكر 26/5مقياس را برای تفكر راهبردی، 

منظور اند. بهمحاسبه كرده 39/5( در پژوهش خود روايي اميدواری را مطلوب و آن را 6935مرادی )

محاسبه  85/5بررسي اعتبار اين مقياس در پژوهش حاضر ضريش اعتبار به روش آلفای كرونباخ برابر 

 گرديد. 

اين مقياس توسط شاته و همكاران بر اساس مدل  :(SSREI) مقياس هوش هيجاني شوت -3

( برای سنجش هوش هيجاني ساخته شده است و 6332و  6335هوش هيجاني ماير و سالووی )

 جويي هيجانيهای سازشي شامل ادراک هيجاني، نظمتوانايي یباشد و سه مقولهگويه مي 99دارای 

ای استفاده درجه 0ن از يک روش ليكرت گذاری آسنجد. برای نمرهری هيجاني را ميكارگيو به

گيرد. شاته و همكاران اعتبار كلي مقياس موافق( را دربر مي مخالف( تا )كامالً شود كه از )كامالًمي

(. در ايران نيز اعتبار و روايي 6982اند )جوادی و پرو، گزارش كرده 81/5 را از  ريق آلفای كرونباخ

( اعتبار اين مقياس را به روش آلفای 6980جواهری و عابدين )مقياس مناسش گزارش شده است. 

( اعتبار آن را به روش آلفای كرونباخ، 6986چنين خسروجاويد )اند. همگزارش كرده 81/5كرونباخ 

منظور بررسي اعتبار اين مقياس در پژوهش حاضر گزارش كرده است. به20/5يي آن را و روا 86/5

 محاسبه گرديد.  82/5رونباخ برابر ضريش اعتبار به روش آلفای ك

( برای سنجش 2552اين مقياس توسط برسو و همكاران ): مقياس فرسودگي تحصيلي برسو -9

دگي تحصيلي ی فرسوباشد كه سه حيطهگويه مي 60فرسودگي تحصيلي ساخته شده است و دارای 

گذاری آن برای نمره سنجد.دی تحصيلي را ميعالقگي تحصيلي و ناكارآميعني خستگي عا في، بي

رد. گيمخالفم را در برمي موافقم تا كامالً شود كه از كامالًای استفاده ميدرجه 0از يک روش ليكرت 

عالقگي ، بي25/5ترتيش برای خستگي عا في ( اعتبار اين مقياس را به2552ن )برسو و همكارا
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چنين ضرايش روايي سازه با هماند. گزارش كرده 20/5ی تحصيلي و برای ناكارآمد 82/5تحصيلي 

(. 6921محاسبه شده است )پويدی،  06/5ال مالک ؤبستگي ساده با يک سی هماستفاده از محاسبه

( اعتبار اين مقياس را از 6988در ايران نيز اعتبار و روايي مقياس مناسش گزارش شده است. نعامي )

و برای ناكارآمدی  82/5تحصيلي،  عالقگي، بي23/5 ريق آلفای كرونباخ برای خستگي عا في 

( اعتبار آن را برای كل 6932چنين عظيمي، پيری و زوار )گزارش كرده است. هم 20/5تحصيلي، 

ييالق و پورسيد ايي اين مقياس توسط بهروزی، شهنيو رو 80/5مقياس از  ريق آلفای كرونباخ 

در پژوهش حاضر ضريش اعتبار منظور بررسي اعتبار اين مقياس گزارش شده است. به06/5(6936)

 محاسبه گرديد.  28/5به روش الفای كرونباخ برابر 

 هايافته

اصل های حدر ابتدا با استفاده از آمار توصيفي به توصيف ميانگين و انحراف استاندارد داده

ی، آورها، توان تابزمان دادهسپس با استفاده از تحليل رگرسيون به روش ورود همشد  پرداخته

 6ل جدوبيني فرسودگي تحصيلي مورد مطالعه قرار گرفت. اميدواری و هوش هيجاني را در پيش

 .دهدهای پژوهش را نشان ميرهای توصيفي متغيشاخ 

 آوري، اميدواري، ها در تابآزمودني يميانگين و انحراف استاندارد نمره -6جدول 

 فرسودگي تحصيلي هوش هيجاني و
 حداقل نمره حداکثر نمره انحراف معيار ميانگين تعداد متغير

 65 91 50/0 26/21 955 اميدواري

 62 92 38/9 35/22 955 آوريتاب

 22 633 68/61 12/620 955 هوش هيجاني

 1 02 38/8 82/20 955 فرسودگي تحصيلي

 
بستگي بين متغيرهای پژوهش از  ريق های استنبا ي، روابط همچنين قبل از انجام تحليلهم

 .ارائه شده است 2در جدول آن نتايج  كه بستگي بررسي شدارزيابي ماتريس هم
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 آوري، اميدواري و هوش هيجانيبستگي بين فرسودگي تحصيلي، تابماتريس هم -9جدول 
 هوش هيجاني اميدواري آوريتاب فرسودگي تحصيلي متغير

    6 فرسودگي تحصيلي

   6 -21/5** آوريتاب

  6 21/5** -98/5** اميدواري

 6 12/5** 91/5** -26/5** هوش هيجاني

 
منفي  یآوری رابطهشود، بين فرسودگي تحصيلي و تابگونه كه در جدول فوق مشاهده ميهمان

ی چنين بين اميدواری و فرسودگي شغلي نيز رابطه(. هم>56/5Pو =r-21/5معنادار وجود دارد )

(. بين هوش هيجاني و فرسودگي تحصيلي نيز >56/5Pو  =r -98/5منفي معنادار وجود دارد )

آوری، به اين معنا كه با باي رفتن تاب(. >56/5Pو  =r -26/5) منفي معنادار وجود داردی رابطه

به منظور بررسي نقش هر يک از . يابدمي اميدواری و هوش هيجاني، فرسودگي تحصيلي كاهش

يون تحصيلي از تحليل رگرس بيني فرسودگيدر پيش هيجانيآوری، اميدواری و هوشتاب متغيرهای

 آمده است. 9ها استفاده شد كه نتايج آن در جدول زمان دادهبه روش ورود هم

 هيجانيآوري، اميدواري و هوشهاي تابمتغير زمانهم تحليل رگرسيون ورود -3جدول 

 تحصيلي بيني فرسودگيپيش جهت
   B Beta t   P استانداردخطاي  R 2R متغير پيش بين

 568/5 -28/2 -61/5 -53/5 59/5   هوش هيجاني

 556/5 11/0 -95/5 -01/5 66/5 21/5 18/5 اميدواري

 559/5 9 -62/5 98/5 62/5   آوريتاب

 
(، اميدواری P˂56/5و β₌-61/5شود، هوش هيجاني )گونه كه در جدول فوق مشاهده ميهمان

(95/5-₌β 56/5و˂P و )تاب( 62/5آوری-₌β 56/5و˂Pپيش )های منفي و معنادار كنندهبيني

 بينيدرصد واريانس فرسودگي تحصيلي را پيش 21فرسودگي تحصيلي هستند و سه متغير جمعاً 

 فرسودگي تحصيلي است. یكنندهبينيترين پيشو اميدواری قویكنند. مي

 نتايج آزمون احتمال مدل و نکويي برازش -9جدول 

 سطح معناداري df کاي اسکوئر Log9-Likelidhood مدل

 556/5 650 59/688 91/2521 مدل صفر

    99/6898 مدل نهايي

 50/5 666132 82/68308  پيرسون

 55/6 666132 21/6822  انحراف
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( و 556/5شود، سطح معناداری كای اسكوئر برابر )گونه كه در جدول فوق مشاهده ميهمان

يعني با توجه به معناداری مقدار  .كندباشد و مدل نهايي مدل صفر را منتهي ميمي 50/5تر از كوچک

توان نتيجه گرفت اساس اين جدول مي است و بر 56/5( در سطح خطای 59/688كای اسكوئر )

تحليل متغيرهاست و متغيرهای مستقل به خوبي  و مدل رگرسيون يک مدل مناسبي برای تجزيه

توان است، مي 50/5تر از كه سطح معناداری بزرگجاييير وابسته را تبيين كند. از آنتوانسته است متغ

 نتيجه گرفت كه مقادير متغير وابسته و متغيرهای مستقل تناسش خوبي با هم دارند. 

گيريبحث و نتيجه  
وجه تر به آن تكم پژوهشگرانفرسودگي تحصيلي معرلي جدی در بين دانشجويان است كه 

ی فرسودگي تحصيلي در دانشجويان موضوع بسيار ( معتقد است كه مطالعه2565) 6اند. نيومنكرده

و  دانشجويان با دانشگاه یمهمي است زيرا كليد فهم عملكرد تحصيلي ضعيف دانشجويان، رابطه

 دهد. تحصيل را نشان مي یها نسبت به ادامهشوق و اشتياق آن

نادار ی منفي معآوری و فرسودگي تحصيلي رابطهتابنتايج پژوهش حاضر نشان داد كه بين 

(، 2551مارتين و مارچ )(، 2569سالمون )، (2562ايزابل )های وجود دارد كه با نتايج پژوهش

 ( و6936(، ذبيحي، نيوشا و منصوری )6939ييالق و پاشا شريفي )(، محبي، شهني6939كهريزی )

توان گفت، باشد. در تبيين احتمالي اين يافته مي( همسو مي6936گلستانه، رضايي و پاكيزه )

ها را شوند كه از لحاظ رواني آنهای تحصيلي متعددی مواجه ميدانشجويان در دانشگاه با چالش

ت و شناختي مثبها يک ويژگي روانه با اين چالشهكند. برای چگونگي مواجمستعد فرسودگي مي

( 6981، به نقل از جوكار؛ 6336ها مقاوم كند. كامپر )چالش ها را در برابرثيرگذار يزم است كه آنأت

ايد ب آوری بازگشت به تعادل پايه است با رسيدن به تعادل سطح بايتر قاعدتاًمعتقد است كه تاب

آوری باعث كاهش اضطراب و افسردگي موجبات سازگاری موفق در زندگي را فراهم آورد. تاب

های جسماني و عا في ناشي از كار ند بر انواع اثرات ناگوار خستگيتوانآور ميشوند. افراد تابمي

ا شود تآوری در افراد باعث ميچيره شوند و سالمت روان خود را حفظ كنند. يرفيت بايی تاب

های تحصيلي، شغلي و ديگر استديل و نگرش متفاوتي در مواجه با موانع و چالش یها نحوهآن

ند تری مواجه شوو فرسودگي كم نند و در اين صورت با عملكرد بهترهای زندگي اتخاذ كموقعيت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Neman 
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جای تمركز بر مشكالت و تبعات آن، توجه بيشتری بر ارزيابي مشكل به صورت كه اين افراد بهچرا

عنوان يک فرصت در نظر صورت تهديد بلكه بههای پرمخا ره را نه بهكنند و فعاليتخالقانه مي

زايش آوری نه فقط افرو، تابد، از ايننكنجای اضطراب، موفقيت را تجربه ميگيرند، بنابراين بهمي

 تر از آن حفظ سالمتبرد، بلكه مهمقدرت تحمل و سازگاری فرد در برخورد با مشكالت را باي مي

بخشد تا با مشكالت زندگي، آوری به افراد توانايي ميكند. تابآن را ترمين مي یارتقا رواني و

 (. 2553، 6كه دچار آسيش شوند )الستر و كيمنونرو شوند بدون اينتحصيلي روبهشغلي و 

منفي  یچنين، نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه بين اميدواری و فرسودگي تحصيلي رابطههم 

(، عجم اكرامي 2565معنادار وجود دارد كه با نتايج پژوهش دای، هانسون، مالتدی، پركتور و وود )

( و ابراهيمي، صادقيان و ابوالقاسمي 2558) 2(، پيرسون2565(، ساپيو )6931و رضايي و بياني )

وان گفت: بعد تمي باشد. در تبيين اين يافتههمسو مي (6939(، كيافر، كارشكي و هاشمي )2566)

رسد اميد به كاركرد بهتر دانشجويان در نظر ميرواني انسان نقش مهمي در رشد و ارتقای او دارد به

ی انگيزشي مهم برای به حركت در آوردن فرد در مسير انجامد و يک مؤلفههای آموزشي ميفعاليت

ت معطوف به هدف است نوعي حس ا مينان از موفقي ،شود. اميدرسيدن به هدف در نظر گرفته مي

موجودی فعال در نظر بگيرد كه قادر  كند كه خود راكه اين حس ا مينان، در فرد نيرويي ايجاد مي

ت در دروني و موفقي یدهي و تنظيم رفتار است. اميد در محيط آموزشي نيز باعث انگيزهبه خودنظم

نسبت  بيشتری شوند و از انگيزههای خود متمركز ميشود. افراد اميدوار بيشتر بر هدفتحصيل مي

(. 6939، به نقل از كيافر، كارشكي و هاشمي، 2552به همتايان خود برخوردارند )اسنايدر، 

كنند نمي ی كافي تالشبه اندازه انگيزه باشند، احتمايًعالقه و بيدانشجوياني كه نسبت به درس بي

تحصيلي منجر خواهد شد )عجم اكرامي،  ی خود به فرسودگيتوجهي و عدم تالش به نوبهو اين بي

 كاری تحصيليای قوی برای اهمالتواند يک راهبرد مقابلهكه اميد مي(. درحالي6931رضايي و بياني، 

، 9باشد و سطح اضطراب را پايين بياورد و از اين  ريق به كاهش فرسودگي منجر شود )الكساندر

2552 .) 
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1. Allistre & Kimnon 

2. Pearson 

3. Alexander 
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ديگر، نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه بين هوش هيجاني و فرسودگي تحصيلي  از سوی 

( و 2566(، خواجه پور )2560كازان و ناتاشا )با پژوهش هاي منفي معنادار وجود دارد كه یرابطه

( و موسوی، 2569(، اقبال و عباسي )2569(، اروكيا و سنگيت )2566ماوروويلس و سانچرزرويز )

 باشد. بر اساس نتايج تحقيقات هوش هيجاني يكي از همسو مي(، 6935)عامل و علي بخشي 

ام آموزشي توان گفت، در نظهای مهم در موفقيت تحصيلي است در تبيين احتمالي اين يافته ميمؤلفه

ندازه در اكيد شده و هوش هيجاني كه بيأبر توانايي تحصيلي ت ما اين مشكل وجود دارد كه صرفاً

و  های اجتماعيها و شايستگيكه توانمندیشود چرادارد ناديده انگاشته مي اهميتسرنوشت افراد 

اني كه از شود. دانشجويثيرگذار بر موفقيت تحصيلي محسوب ميأكننده و تهيجاني از عوامل تعيين

كنند و قادر به هوش هيجاني بايتری برخوردارند عوا ف خود و ديگران را به وضوح درک مي

توان گفت هوش هيجاني بر نوع ادراک دانشجويان اشند. در حقيقت ميبف خود ميمديريت عوا 

يخ ايسالمي كنند )شرا نسبت به خود مثبت ارزيابي مي هانآ ثيرگذار است و رفتارأاز رفتار استادان ت

ت يای با سايرين دارند و كيفدانشجويان در دانشگاه تعامل گسترده ،از سويي ديگر .(6935و احمدی، 

گذارد. دانشجوياني كه از هوش هيجاني ها ميثير زيادی بر روی عملكرد تحصيلي آنأاين تعامل ت

ذا ل .باييي برخوردارند توانايي ادراک، تسهيل، شناخت و تنظيم عوا ف خود و ديگران را دارند

اد با استچنين تعامل هوش هيجاني، دانشجويان را در تعامل با دانشگاه و درک عوا ف سايرين، هم

سازد و از اين  ريق رضايت تحصيلي را به همراه داشته و مانع از فرسودگي تحصيلي توانمند مي

پذيری، سازگاری و كنترل . هوش هيجاني با افزايش توان حل مسأله، قدرت انعطافخواهد شد

دهد و  شپذيری فرد تأثير گذاشته و درصد موفقيت را افزايتواند بر احساس مسؤليتتكانش نيز مي

 (. 6935ثيرگذار باشد )موسوی، عامل و علي بخشي، أاز اين  ريق در كاهش احساس فرسودگي ت

آوری و هوش هيجاني، چنين پژوهش حاضر نشان داد كه اميدواری در مقايسه با تابهم

تری برای فرسودگي تحصيلي دانشجويان است. اگرچه پژوهشي كه دقيقاً به قوی یكنندهبينيپيش

ها در فرسودگي تحصيلي پرداخته باشد يافت نشد، با اين وجود، بيني اين سازهقدرت پيش یمقايسه

 6لوپز ريبريرو و باشد. برای مثال، ماركوس، پيسراستا مياين يافته با نتايج چندين پژوهش هم

 د با رضايتشناسي مثبت، اميهای روان ولي نشان دادند كه از ميان سازه ی( در يک مطالعه2566)
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1. Marques, Pais-Ribeiro & Lopez 
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آموزان رابطه داشت و در  ي بررسي  ولي دو ساله، ضمن از زندگي و پيشرفت تحصيلي دانش

ي سالمت روان یكنندهبينيترين پيشثابت ماندن اين رابطه در سال اول و دوم مطالعه، اميد قوی

 رسودگيبيني فپيشتر اميد در دوساله بود. يک دليل احتمالي قدرت بيش یآموزان در  ي دورهدانش

ای اين است كه اميد در فراگيران با تعيين اثربخش اهداف، انگيزه بايتر و راهبردهای مقابله تحصيلي

 ،2بيني )فلدمن و كوبوتا(، خودكارآمدی و خوش2558و همكاران،  6فعال در محيط كالس )باكلو

هيجاني نقش دارند، رابطه و هوش  آوریهايي كه خود در افزايش تاب( و بسياری از سازه2560

( نيز نشان داد كه دانشجوياني كه از سطح اميدواری بايتری برخوردارند 6338) 9چانب یدارد. مطالعه

 زای تحصيلي برخوردارند وهای استرسثرتری در موقعيتؤم یله و مقابلهأاز راهبردهای حل مس

مهمي برای رضايت تحصيلي و بين فردی است. در اين راستا، فراتحليل  یكنندهبينياميد پيش

شناختي، ( نيز نشان داد كه اميد در مقايسه با متغيرهای جمعيت2562لوپز ) و 1ماركوس، گايگر

اين  ت.تری برای پيشرفت تحصيلي اسقوی یكنندهبينيگانه شخصيت، پيشهای پنجهوش و ويژگي

همين دليل بايد در استنبات علّي از آن احتيات نمود. بستگي است بههای همپژوهشپژوهش از نوع 

های يسسات آموزشي با ويژگؤم  ور قطع قابل تعميم به تماميچنين نتايج حاصل از اين مطالعه بههم

 اقعاًكه آيا وسسات آموزشي برای آگاهي از اينؤمتفاوت نيست و تكرار چنين پژوهشي در ساير م

های ديگر نيز صادق است ضرورت دارد. بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش روابط در موقعيت اين

كيد أشناختي مثبت دانشجويان تهای روانها به ويژگيسسات آموزشي و دانشگاهؤمشود پيشنهاد مي

 شناختي دانشجويان به تدوينجهت توانمندسازی روانگذاری در و توجه نمايند و ضمن سياست

ون چشناختي مثبتي همهای روانويژگي یمنظور ارتقاهای آموزشي بههای مناسش نظير كارگاهمداخله

 آوری، اميد و هوش هيجاني در محيط دانشگاه بپردازند. تاب
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 منابع
 الف. فارسي 

بين هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي در  ی(. رابطه6935) .الكلثومابوالقاسمي، عباس و رستمي، ام

 . 22 -62، 2(2)، شناسي نظاميروان یفصلنامه .ميان دانشجويان يک دانشگاه نظامي

 آوری، استرس، خودكارآمدی با رضايت از زندگي در (. ارتبات تاب6935) .ابوالقاسمي، عباس

 . 692-606، 9( 2، ) شناختيمطالعات روان .آموزان دارای پيشرفت باي و پاييندانش

آوری با اميدواری و تاب ی(. رابطه6935) .آباد، تورجبهادری خسروشاهي، جعفر و هاشمي نصرت

 . 62-1(، 22) 1، انديشه و رفتار یمجله .شناختي در دانشجويانبهزيستي روان

های ارتبا ي با  الق عا في و فرسودگي شغلي بين كاركنان (. ارتبات مهارت6931) .بيگلری، مريم

  دانشگاه كاشان. ،شناسي تربيتينامه كارشناسي ارشد روانپايان .هل شركت نفت اهوازأمت

گرايي، استرس ادراک كمال ی(. رابطه6936) .پورسيد، مهدی و ييالق، منيجههنيشبهروزی، ناصر، 

 .25، راهبرد و فرهنب یفصلنامه .اجتماعي با فرسودگي تحصيلي شده و حمايت

ی فراحافظه با عملكرد (. رابطه6939) .زندواني ناييني، احمد و رحيمي، مهدی ، اهری، فروغپور

 . 692-602(، 2) 1، مطالعات آموزش و يادگيری یمجله .تحصيلي كيفي و كمي دانشجويان

زا در دانشجويان دانشگاه يابي مقياس عوامل استرسبار(. ساخت و اعت6921) .شهری، رضاپويدی ری

 دانشگاه شهيد چمران اهواز.  ،شناسيگروه روان نامه كارشناسي ارشدپايان .شهيد چمران اهواز

های اجتماعي های دلبستگي و هوش هيجاني با مهارتسبک ی(. رابطه6980) .جواهری كامل، علي

 دانشگاه تربيت معلم تهران.  ،نامه كارشناسي ارشدپايان .شهر تهرانآموزان در دانش

جويان دانشجويان آوری در دانشی هوش هيجاني و تاب(. رابطه6982) .خدا و درا، پروجوادی، رحم

 . 13ا  82، 8(2، )علوم اجتماعي: اعتياد پژوهشي .بخشيدانشگاه علوم بهزيستي و توان

بين هوش هيجاني و هوش عمومي با  یآوری در رابطهای تاب(. نقش واسطه6981) .جوكار، بهرام

 .(2) 9، شناسي معاصرروان یفصلنامه .رضايت از زندگي

ی يابي رابطه(. مدل6939) .صالح صدق پور، بهرام و ابراهيمي دماوندی، مجيد ،نيا، سميهحسني

  .تنظيمي تحصيليخودكارآمدی و خودگری ساختاری، هوش هيجاني و شادكامي با واسطه

 . 1-92(، 2) 1، مطالعات آموزش و يادگيریی مجله

  .(. بررسي اعتبار و روايي مقياس هوش هيجاني شاته در نوجوانان6986) .مهناز ،خسروجاويد

 انشگاه تربيت معلم تهران. د ،شناسي عموميروان نامه كارشناسي ارشدپايان

(. هنجاريابي: روايي و 6935) .مرادی، عليرضا و محسن، احدی، حسن نيا،سلطاني،  هورا، كرمي

شناسي شناسي: مطالعات روانروان .های خاص در دانشجوياناعتبار مقياس اميدواری حوزه
 .0، باليني
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هوش هيجاني و رضايت از تحصيل در  ی(. رابطه6935) .احمدی، ساره و شيخ ايسالمي، راضيه

 .690-612(9) 0، علوم رفتاری یمجله .آموزاندانش

آوری و جو رواني ا اجتماعي كالس (. تاب6936) .نيوشا، بهشته و منصوری، محبوبه ،ذبيحي، رزيتا

در علوم  های تازهانديشه ینامهفصل .آموزان مقطع راهنمايي شهر تهرانبا پيشرفت تحصيلي دانش
  .82ا 29، 9( 2، )تربيتي

  .های هوش هيجاني و عملكرد تحصيليلفهؤی م(. بررسي رابطه6981) .كيانوشزهراكار، 

 . 83-38(، 0، )شناسي كاربردیروان

اميد به كار و انگيزش  ی(. بررسي رابطه6931) .اصغر، بيانياكرامي، آسيه، رضايي،  اهره و عليعجم

 . 11-05، 6(65، )دانش و تندرستي یمجله .تحصيلي با فرسودگي

فرسودگي تحصيلي و يادگيری  ی(. رابطه6932) .پيری، موسي و زوار، تقي ،عظيمي، محمد

زی ريپژوهش در برنامه یمجله .متوسطه یآموزان دورهخودتنظيمي با عملكرد تحصيلي دانش

 . 661-628، 66(2، )درسي

تحقيقات  .سنجي مقياس اميدواری در دانشجويان ايرانيهای روان(. ويژگي6936) .نيا، رضاكرمي

 . 6-65(، 1) 6، رفتاری

ر رابطه با دگي درضايت از زن آوری تحصيلي و(. بهداشت روان: تاب6939) .كهريزی، مريم

 .اهكرمانش یآموزان مقطع متوسطهآوری با عملكرد تحصيلي و رضايت از زندگي در دانشتاب

 . 3-0(، 6) 65، رشد و آموزش مشاوره مدرسه یمجله

بيني در (. نقش باورهای اميد و خوش6939) .كارشكي، حسين و هاشمي، فرخ ،الساداتكيافر، مريم

 یمجله .بيني انگيزش تحصيلي دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه علوم پزشكي مشهدپيش
 . 021-062، 61(1، )ايراني آموزش در علوم پزشكي

آوری با ابعاد بررسي ارتبات بين تاب .(6936) .علي ،مريم و پاكيزه ،رضايي ،گلستانه، سيد موسي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  .و پيشرفت تحصيلي نوجوانان انگيزش تحصيلي

 .62(9) ،درماني تبريز

 های ی سرمايه(. رابطه6939) .ه و پاشا شريفي، حسنجييالق، منيشهني ،حسينمحبي، محمد

 پژوهشی مجله .تحصيلي دانشجويان سال اولهای پيشرفت و عملكرد شناختي با هدفروان
 . 16ا23، 69(2، )در برنامه ريزی درسي

ي كيفيت محيط الگوی علّ ی(. ارائه6939) .كشاورزی، فا مه و حيدری، الهام ،محمدی، مهدی

ها و وشر یفصلنامه .دانشگاه، انسجام تحصيلي و اجتماعي و فرسودگي تحصيلي دانشجويان

 . 66-28، 61(1)، شناختيهای روانمدل
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پنداره و فرسودگي تحصيلي با عملكرد خود(. 6936) .افروز، مالمعلي و قليزاده، ليال ،لي، نيلوفريميكائ

 . 35-659، 1(6، )شناسي مدرسهروان یمجله .آموزان دخترتحصيلي در دانش

هوش هيجاني و  ی(. بررسي رابطه6936) .بخشي، فا مهعامل، جالل و عليجبل ،موسوی، ستاره

های آن با باورهای انگيزشي و راهبردهای يادگيری خودتنظيمي بر عملكرد تحصيلي مؤلفه

 . 623-36، 96(65، )تحقيقات علوم رفتاری یمجله .دانشجويان

 آوری و فرسودگيتاب ی(. رابطه6988) .وريدهش زاده، شمراد، اكبری، مصطفي، آتمؤمني، خدا 

 . 92-12(20) 21، ي،  ش و تركيهعلمي و پژوهش یفصلنامه .شغلي در پرستاران

ی بين كيفيت تجارب يادگيری با فرسودگي تحصيلي دانشجويان (. رابطه6935) .نعامي، عبدالزهرا

 . 623-662، 6(0، )مطالعات آموزش و يادگيری یهمجل .كارشناسي ارشد دانشگاه اهواز
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Introduction 
Academic burnout is a major challenge among university students and has not yet 

received due attention by researchers. Newman (2001) believed studying this phenomenon is 

of utmost importance because it can possibly contribute to explain students’ adaptation with 

academic engagement. Burnout symptoms include emotional exhaustion, depersonalization, 

and decline in personal efficacy (Moneta, 2011; Vatsa & Robersona, 2011). In fact, burnout 

is a general reaction to stress (Adriaenssens, 2015), and academic burnout has negative 

effects on students in terms of physical and psychological well-being. Hence, much research, 

especially in positive psychology, has focused on factors which moderate the effects of stress 

(Luthans & Youssef, 2007). As one of the important factors, resilience is defined as the 

person’s capacity to respond to or even actualize in stressful situations. Salomon (2013) 

found that there was a relationship between resilience and academic performance among 

students. Also, Isabel’s (2012) study on medical students showed that students with higher 

resilience experience less emotional exhaustion and burnout. As another important factor, 

hope refers to the person’s ability in setting goals, considering necessary alternatives to 

achieve one’s goals, and having sufficient motivation. Sapio (2010) found a statistically 

significant relationship between hope and academic performance; individuals with higher 

levels of hope have more suitable goals and are more successful. Furthermore, emotional 

intelligence is another key factor for success in academic settings. Mavoroviles  and  

Sanchez-Ruiz (2011) found that there was a statistically significant relationship between 

students’ emotional intelligence and their academic performance. Likewise, Arockia and 

Sangeethe (2013) found that emotional intelligence can predict students’ academic 

performance and improve it. Given the importance of academic burnout as a challenge which 

can disrupt students’ academic performance and endanger their physical and psychological 

health, it is extremely essential to identify factors relevant to this phenomenon. Considering 

the dearth of research in this field, the present study aimed to explore the relationship 

between resilience, hopefulness and emotional intelligence, in one hand, and academic 

burnout, on the other hand, among Iranian students. 
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Research questions 
The present study was guided by the following research questions: 

1. Is there a statistically significant relationship between resilience, hopefulness and 

emotional intelligence, in one hand, and academic burnout, in the other hand among 

Iranian university students? 

2. Can resilience, hopefulness, and emotional intelligence significantly predict 

academic burnout for Iranian university students? 

Method 
The present study was descriptive with correlational design. The statistical population 

consisted of all students at University of Kashan, Iran, in the academic year of 2015-2016. 

Using Morgan's Table, 300 students were chosen through stratified cluster sampling in 

faculties of engineering, basic sciences, and humanities. The participants filled out Snyder 

Hope Scale, Connor-Davidson Resilience Scale, Shot Emotional Intelligence Questionnaire, 

and Bersu Academic Burnout Scale.  

 

Results 
There was a statistically significant negative relationship between academic burnout and 

resilience (r=-.24, P<.01), hopefulness and job burnout (r=-.38 , P<.01) and emotional 

intelligence and academic burnout (r=-.21 , P<.01). This means that as resilience, 

hopefulness, and emotional intelligence increase, academic burnout decreases. Emotional 

intelligence (β=-.21 , P<.01), hopefulness (β=-.30 , P<.01), and resilience (β=-.17 , P<.01) 

can reversely predict academic burnout. All in all, these three variables can explain for 24% 

of the variance in academic burnout. 

  

Discussion and Conclusions 
The findings of the present study showed that there was a statistically significant 

relationship between resilience and academic burnout, which is in line with the findings of 

Isabel, Garcia, and Peloss (2012), Salomon (2013), and Martin, and March (2016). This 

could be justified by considering the fact that students face different challenges at university, 

which makes them psychologically prone to burnout. High capacity for resilience causes 

individuals to adopt different approaches in dealing with academic challenges. Resilience 

helps students confront challenges without being seriously affected (Allistre & Kimnon, 

2009). In addition, the findings revealed that there was a statistically significant negative 

relationship between hopefulness and academic burnout, which is in line with Pearson 

(2008), Sapio (2010) and Ajam Ekrami, Rezaei, and Bayani (2015). Hopefulness is an 

important motivating factor. In fact, hopeful individuals are more focused on their goals and 

have relatively higher motivation as compared with their peers (Kiafar, Kareshki, & 

Hashemi, 2014). Hope is an effective strategy to cope with academic procrastination 

(Alexander, & Onwuegbuzie, 2007), thereby decreasing academic burnout. Finally, the 

statistically significant relationship between emotional intelligence and academic burnout is 

in agreement with the findings of Mavroveli and Sánchez‐Ruiz (2011). This could be due to 

the fact that students with higher emotional intelligence can clearly understand and regulate 

their own emotions and those of other people. Therefore, emotional intelligence can empower 

students to have a better interaction with their professors, which in turn leads to academic 

satisfaction and prevents academic burnout. Emotional intelligence can increase the 

person’s responsibility and his/her chance of success by improving their capacity for 

flexibility, adaptiveness, and impulsivity. Consequently, this can decrease their academic 

burnouts. 

Key words: Resilience, hope, Emotional intelligence, Academic burnout, Academic 

performance 
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