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Abstract 

Introduction: Persecution is one of the important components of mental health that 

identifying the effecting factors it is important and from effecting factors can be noted to self-

compassion, social support and hope. This research aimed to investigate the relationship of 

self-compassion, social support and hope with persecution of nursing students. 

Methods: Present research was a descriptive-analytical from type of correlation. The 

population included all nursing students of Islamic Azad University of Ahvaz branch in 2015-

16 academic years. From them 180 Pearson were selected through simple randomly sampling 

method. All nursing students completed the questionnaires of self-compassion (Reas & et al, 

2011), social support (Vaux & et al, 1986), hope (Miller & Powers, 1988) and persecution 

(Renshaw & et al, 2015). Data was analyzed with Pearson correlation and multivariate 

regression with enter model. 

Results: The results showed self-compassion (r = 0.319), social support (r = 0.468) and hope 

(r = 0.591) had a positive and significant relationship with persecution among nursing 

students (P < 0.01). The predictor variables mean self-compassion, social support and hope 

can have predicted 61.8 percent of variance in persecution of nursing students (R2 = 0.574) 

that in this model the hope have a higher role in the predicting of persecution of nursing 

students. 

Conclusions: Regarded to results, planers must consider the symptoms of these variables and 

design appropriate programs to decrease the persecution of nursing students. Also, therapists 

and clinical psychologists to decrease persecution respectively increase the self-compassion, 

social support and hope in nursing students. 
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مقدمه

مختلف علوم پزشکی مشروط  یهاهر ساله تعدادی از دانشجویان رشته

تحصیالت خود را به موقع به  توانندیشده، ترک تحصیل نموده و یا نم

پایان برسانند. کاهش عملکرد تحصیلی دانشجویان از سطحی رضایت 

آموزشی  یهابخش به سطحی نامطلوب، یکی از مشکالت مهم نظام

وحیه جاری، سرخوردگی و از دست رفتن ر یهانهیاست که با اتالف هز

فردی،  یهاییفراگیران، جلوگیری از شکوفایی استعدادها و توانا

خسارات زیادی را به دانشجو، خانواده وی، دانشگاه و جامعه وارد 

 کندی. همچنین افت تحصیلی یا ترک تحصیل از دانشگاه وارد مکندیم

رفتارهای منفی را برای افراد به دنبال داشته باشد در این میان  تواندیم

علوم پزشکی از اهمیت خاصی  یهافت تحصیلی دانشجویان دانشگاها

برخوردار است زیرا اگر این دانشجویان دارای تحصیالت خوبی نباشند 

به خاطر حساسیت شغلی و ارتباط آن با سالمت افراد جامعه این مشکل 

که این دانشجویان  یابه صورت حیاتی خود را نشان خواهد داد به گونه

تحصیلی در بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی نیز متعاقب افت 

عملکرد ضعیفی را از خود نشان خواهند داد که بعضاً ضعیف غیر قابل 

یکی از علل مهم شکست و فقدان موفقیت در  .[1] جبران خواهد بود

زمینه تحصیلی است که مانع از یادگیری و دستیابی به اهداف تحصیلی 

. تعلل ورزی به عنوان یک رفتار تاخیری [2] ، تعلل ورزی استشودیم

غیر منطقی و داوطلبانه، پدیده شایع در میان دانشجویان در سراسر 

. [3] دهدیدر نرخ باال رخ م یاجهان است که به صورت نگران کننده

تعلل ورزی را تمایل غالب و همیشگی افراد برای به تعویق انداختن 

 دشویو به عنوان رفتاری ناتوان کننده در نظر گرفته م [4] هاتیفعال

بروز برخی  که باعث هدر رفتن وقت، افزایش تنش، افت تحصیلی و

. تعلل [5] شودیمشکالت روان شناختی همچون افسردگی و اضطراب م

ورزی تحصیلی به عنوان مانع بزرگی بر سر راه عملکرد و پیشرفت 

، به همین دلیل تعیین عوامل مؤثر بر آن شودیتحصیلی شناخته م

ضرورت دارد. از آنجایی که تعلل ورزی تحصیلی به عنوان یکی از 

صیلی است و عوامل زیادی از های مهم سالمت و کیفیت تحشاخص

قبیل عوامل اجتماعی، شخصیتی، هیجانی، فرهنگی، شغلی و غیره در 

 نیمیزان تعلل ورزی افراد نقش دارند، بنابراین الزم است برای تأم

عملکرد تحصیلی بهتر، عوامل مرتبط با تعلل ورزی تحصیلی بررسی 

یکی از عوامل مرتبط با تعلل ورزی تحصیلی، شفقت خود  .[6] شوند

 25/02/1396 تاریخ دریافت:

 16/08/1396 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 خود شفقت

 اجتماعی حمایت

 امیدواری

 تحصیلی ورزی تعلل

 پرستاری دانشجویان

  دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 بقیه اهلل )عج( پزشکی علوم

 .است محفوظ

 چکیده
.  ستا مهم آن بر مؤثر عوامل شناسایی که باشدمی تحصیلی افت در مهم هایمولفه از یکی تحصیلی ورزی تعلل :مقدمه

  شفقت رابطه بررسی هدف با پژوهش این. کرد اشاره امیدواری و اجتماعی حمایت خود، شفقت به توانمی مؤثر عوامل از

 .شد انجام پرستاری دانشجویان تحصیلی ورزی تعلل با امیدواری و اجتماعی حمایت خود،

  گاهدانش پرستاری دانشجویان همه شامل پژوهش جامعه. بود همبستگی نوع از تحلیلی-توصیفی حاضر پژوهش: کار روش

  انتخاب ساده تصادفی گیرینمونه روش با نفر 180 آنان میان از. بودند 1394-95 تحصیلی سال در اهواز واحد اسالمی آزاد

  یلتکم را تحصیلی ورزی تعلل و امیدواری اجتماعی، حمایت خود، شفقت هایپرسشنامه پرستاری دانشجویان همه. شدند

 .شدند تحلیل همزمان مدل با چندگانه رگرسیون و پیرسون همبستگی هایروش با هاداده. کردند

  تعلل با( r=  -591/0) امیدواری و( r=  -468/0) اجتماعی حمایت ،(r=  -319/0) خود شفقت داد نشان هایافته ها:یافته

  خود، شفقت یعنی بینپیش متغیرهای(. P < 01/0) داشتند معنادار و منفی رابطه پرستاری دانشجویان تحصیلی ورزی

  بینیپیش را پرستاری دانشجویان تحصیلی ورزی تعلل تغییرات از درصد 8/61 توانستند امیدواری و اجتماعی حمایت

  تاریپرس دانشجویان تحصیلی ورزی تعلل بینیپیش در را نقش بیشترین امیدواری مدل این در که( R2=  574/0) کنند

 (.β=  365/0) داشت

  برای یهایبرنامه آنها اساس بر و توجه مذکور متغیرهای هاینشانه به باید ریزانبرنامه هایافته به توجه با نتیجه گیری:

  تعلل شکاه برای بالینی روانشناسان و درمانگران همچنین. کنند طراحی پرستاری دانشجویان تحصیلی ورزی تعلل کاهش

 .دهند افزایش پرستاری دانشجویان در را خود شفقت و اجتماعی حمایت امیدواری، ترتیب به تحصیلی ورزی

           DOI: 10.29252/edcbmj.11.01.16         مقاله پژوهشی

   

 پرستاری دانشجویان تحصیلی ورزی تعلل با امیدواری و اجتماعی حمایت خود، شفقت رابطه

 اهواز اسالمی آزاد دانشگاه

 1 همایی رضوان ،*،1 بزرگی دشت زهرا
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. شفقت خود به معنای داشتن موضع مثبت نسبت به خود [7] است

باشد. شفقت خود به عنوان یک رود، میزمانی که همه چیز بد پیش می

پذیری عاطفی صفت و یک عامل محافظ مؤثر در پرورش انعطاف

. شفقت خود شامل مهربانی با خود در مقابل [8] شودمحسوب می

آگاهی انتقاد از خود، ارتباطات انسانی در مقابل انزوا و ذهنقضاوت و 

شفقت خود  [9] در مقابل همانندسازی بیش از حد با دیگران است

موجب احساس مراقبت فرد نسبت به خود، آگاهی یافتن، نگرش بدون 

های خود و پذیرش این نکته که به نابسندگی و شکست داوری نسبت

. در [10] شودتجارب وی نیز بخشی از تجارب معمول بشری است، می

واقع شفقت خود پذیرش این نکته است که رنج، شکست و نابسندگی 

ها و از جمله خود فرد بخشی از شرایط زندگی است و همه انسان

ها حاکی از رابطه . نتایج پژوهش[11] مستحق مهربانی و شفقت است

-7] دباشنمثبت و معنادار بین شفقت خود با تعلل ورزی تحصیلی می

( ضمن پژوهشی به این نتیجه 2016و همکاران ) Jeon. برای مثال [14

 رسیدند شفقت خود با تعلل ورزی تحصیلی رابطه معنادار منفی داشت

بینی تعلل ورزی ( ضمن بررسی پیش1395. همچنین کرد )[13]

ه ورزی بآگاهی و شفقتتحصیلی دانشجویان پرستاری بر اساس ذهن

ورزی به خود با آگاهی و شفقتسید که بین ذهنخود به این نتیجه ر

تعلل ورزی تحصیلی رابطه منفی و معنادار وجود داشت و این دو متغیر 

درصد از واریانس تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان  31توانستند 

 .[14] بینی کنندپرستاری را پیش

یکی دیگر از عوامل مرتبط با تعلل ورزی تحصیلی، حمایت اجتماعی 

. حمایت اجتماعی به معنای یک شبکه اجتماعی است که [15] است

کند تا بتواند با برای افراد منابع روانشناختی محسوسی را فراهم می

 و مشکالت روزانه کنار بیاید و یا مقابله کندزای زندگی شرایط استرس

های اجتماعی رسمی و غیررسمی . منابع حمایت اجتماعی ارتباط[16]

صلی حمایت اجتماعی هستند، اما اعضای خانواده و دوستان منابع ا

تر است. به . درک حمایت از دریافت آن بسیار مهم[17] باشندمی

عبارت دیگر درک و نگرش افراد نسبت به حمایت دریافتی از میزان 

مندی از حمایت تر است. درک بهرهحمایت ارائه شده به آنان مهم

ته زا داشمهمی در طی مقابله با رویدادهای تنشتواند نقش اجتماعی می

اعضای شبکه فردی در میان . حمایت اجتماعی تبادالت بین[18] باشد

باشد. برای مثال حمایت اجتماعی است که برای فرد مفید و سودمند می

اجتماعی با ایجاد احساس تعلق و وابستگی به دیگران باعث بهبود 

کیفیت زندگی، رضایت از زندگی، رفتارهای مرتبط با سالمت و غیره 

ها حاکی از رابطه منفی و معنادار بین . نتایج پژوهش[19] شودمی

. برای مثال [22-15] باشندتعلل ورزی تحصیلی می حمایت اجتماعی با

Siedlecki ( ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند 2014و همکاران )

 حمایت اجتماعی با تعلل ورزی تحصیلی رابطه مستقیم و معنادار داشت

( ضمن پژوهشی گزارش 1394. همچنین گودرز و همکاران )[15]

کردند بین حمایت اجتماعی و تعلل ورزی تحصیلی رابطه معنادار و 

یکی دیگر از عوامل مرتبط با تعلل ورزی  .[21] منفی وجود داشت

. امیدواری حالت انگیزشی مثبت و ذهنی [23] تحصیلی، امیدواری است

ریزی برای رسیدن به هدف است که نتیجه تعامل فرد مبتنی بر برنامه

. در واقع امید عاملی برانگیزاننده است که افراد [24] باشدرا محیط می

سازد مسیری را انتخاب کنند که به نتیجه مثبت بیانجامد و را قادر می

امید نمادی از سالمت روحی و توانایی باور داشتن به احساس بهتر در 

. امیدواری به عنوان یک عامل شفا دهنده، پویا و [25] آینده است

قدرتمند و به عنوان یکی از منابع مقابله نقش مهمی در سازگاری با 

. امیدواری به عنوان عاملی [26] زا دارندمشکالت و رویدادهای تنش

اندازی فراتر سازد تا خود را با چشمبرای غنای زندگی افراد را قادر می

ها حاکی از رابطه مثبت . نتایج پژوهش[27] از وضعیت کنونی ببینند

. [30-23] باشندو معنادار بین امیدواری با تعلل ورزی تحصیلی می

( گزارش کرد که امیدواری و 2017) Shennar-Golanبرای مثال 

تعلل ورزی تحصیلی دردانش آموزان دبیرستانی رابطه مثبت و معنادار 

( ضمن پژوهشی 1395. همچنین موریا و همکاران )[30] وجود داشت

گزارش کردند عالوه بر رابطه معنادار و مستقیم امید و تعلل ورزی 

 شد دییای امید در رابطه تعلل ورزی تحصیلی تأتحصیلی، نقش واسطه

بررسی تعلل ورزی تحصیلی در دانشجویان پرستاری از چند  .[29]

های سالمت تحصیلی، رضایت از تحصیل، جنبه به ویژه بهبود جنبه

کیفیت تحصیل و غیره و از آنجایی که دانشجویان پرستاری در آینده 

ول مراقبت از سالمت بیماران هستند بررسی تعلل ورزی تحصیلی مسئ

یابد. همچنین غلبه بر تعلل ورزی تحصیلی آنها اهمیت مضاعفی می

ترین هدف دانشجویان است که بیش از هر عامل دیگری سالمت مهم

ل دهد. بنابراین با توجه به نقش تعلقرار می ریتحصیلی افراد را تحت تأث

های اندک درباره المت تحصیلی و وجود پژوهشورزی تحصیلی در س

تعلل ورزی تحصیلی این پژوهش به بررسی عوامل مرتبط با آن 

پردازد. در نتیجه هدف این پژوهش بررسی رابطه شفقت خود، می

حمایت اجتماعی و امیدواری با تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان 

 پرستاری بود.

 کار روش

ز نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش تحلیلی ا -پژوهش حاضر توصیفی 

شامل همه دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز در 

نفر بود. بر اساس  282بودند که تعداد آنها  1394-95سال تحصیلی 

 163( حجم نمونه 1979) Krejcie & Morgan یشنهادیجدول پ

، اما در این پژوهش برای اطمینان از حجم نمونه و [31] نفر برآورد شد

گیری تصادفی ساده انتخاب نفر به روش نمونه 180های احتمالی ریزش

ش به این صورت بود که پس از تصویب طرح شدند. نحوه اجرای پژوه

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز و هماهنگی با معاون پژوهشی 

دانشگاه از وی اجازه پژوهش در دانشکده پرستاری و مامایی گرفته شد. 

نفر به عنوان نمونه  180سپس لیست دانشجویان تهیه و از میان آنان 

یان اصل رازداری، محرمانه ماندن ها پس از بانتخاب شدند و از نمونه

مه نااطالعات شخصی و رعایت سایر نکات اخالقی خواسته شد رضایت

ها را به دقت تکمیل نمایند. شرکت در پژوهش را امضا و پرسشنامه

های ورود به مطالعه شامل دانشجوی پرستاری بودن، عدم مصرف مالک

ماه گذشته و  زا در چهارداروهای روانپزشکی، عدم رخدادهای تنش

نامه شرکت در های خروج از مطالعه شامل عدم امضای رضایتمالک

ها به صورت ناقص پژوهش، عدم تمایل به همکاری و تکمیل پرسشنامه

ها از ابزارهای آوری دادهیا نامعتبر بود. الزم به ذکر است که برای جمع

 ذیل استفاده شد:
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 پرسشنامه شفقت خود

( ساخته شد. این ابزار 2011و همکاران ) Reasاین پرسشنامه توسط 

 1ای لیکرت )با استفاده از مقیاس پنج درجهگویه است که  12دارای 

شود. نمره این ابزار گذاری میهمیشه( نمره باًیتقر=  5هرگز تا  باًیتقر= 

 60تا  12آید، لذا دامنه نمرات بین ها بدست میبا مجموع نمره گویه

به معنای شفقت خود بیشتر است. روایی سازه باشد و نمره بیشتر می

. [32] گزارش شد 86/0پایایی آن با روش آلفای کرونباخ  و دییابزار تأ

( پایایی آن را با روش 1393آرای لنگرودی و همکاران )ن سبزههمچنی

. در این مطالعه پایایی با [33] گزارش کرد 68/0روش آلفای کرونباخ 

 بدست آمد. 81/0روش آلفای کرونباخ 

 پرسشنامه حمایت اجتماعی

شد. این ابزار ( ساخته 1986و همکاران ) Vauxاین پرسشنامه توسط 

شود و به بله گذاری میگویه است که به صورت بله و خیر نمره 23دارای 

نمره این ابزار با مجموع نمره گیرد. نمره یک و به خیر نمره صفر تعلق می

باشد و نمره بیشتر می 23تا  0آید، لذا دامنه نمرات بین ها بدست میگویه

یی صوری و محتوایی پرسشنامه به معنای حمایت اجتماعی بیشتر است. روا

و  70/0های بازآزمایی و آلفای کرونباخ به ترتیب با روش و پایایی آن دییتأ

را با ( پایایی آن 1390همچنین خباز و همکاران ) .[34] گزارش شد 81/0

. در این مطالعه پایایی با [35] گزارش کردند 74/0روش آلفای کرونباخ 

 بدست آمد. 77/0روش آلفای کرونباخ 

 پرسشنامه امیدواری

( ساخته شد. این ابزار 1988) Miller & Powersاین پرسشنامه توسط 

=  1ای لیکرت )با استفاده از مقیاس پنج درجهگویه است که  48دارای 

شود. نمره این ابزار با گذاری میبسیار موافق( نمره=  5بسیار مخالف تا 

باشد می 240تا  48آید، لذا دامنه نمرات بین ها بدست میمجموع نمره گویه

و نمره بیشتر به معنای امیدواری بیشتر است. روایی همگرا ابزار با پرسشنامه 

و پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ  71/0بهزیستی روانشناختی 

( پایایی آن 1392. همچنین رباط میلی و همکاران )[36] گزارش شد 93/0

. در این مطالعه پایایی [37] گزارش کردند 88/0را با روش آلفای کرونباخ 

 بدست آمد. 91/0با روش آلفای کرونباخ 

 پرسشنامه تعلل ورزی تحصیلی

این مقیاس توسط سولومون و راث بلوم برای بررسی تعلل ورزی 

تحصیلی در سه حوزه آماده کردن تکالیف، آمادگی برای امتحان و تهیه 

گویه است در مقابل هر  21و شامل  گزارش نیم سالی، ساخته شده

همیشه )نمره  باًی( تا تقر1از به ندرت )نمره  یانهیگویه، طیف چهار گز

. در پژوهشی پایایی مقیاس با استفاده از ضریب آلفای [38] ( قرار دارد4

کرونباخ و برای احراز روایی از روش تحلیل عاملی، استفاده شد که مقدار 

در  X2و همچنین مقدار عددی شاخص  88/0برابر با  KMOشاخص 

 0001/0به دست آمد که در سطح  384/2158آزمون کرویت برابر با 

معنادار بود که نشانگر کفایت نمونه و متغیرهای انتخاب شده برای انجام 

 یاه. نتایج این تحلیل عاملی به روش مؤلفهباشدیتحلیل عاملی م

کلی در پرسشنامه تعلل ورزی بود.  اصلی، بیانگر وجود یک عامل

همبستگی گویه ها با نمره کل پرسشنامه را مطلوب و معنادار و ضریب 

 .گزارش شده است 91/0پایایی آن را از طریق آلفای کرونباخ برابر با 

ها داده بدست آمد. 85/0در این مطالعه پایایی با روش آلفای کرونباخ 

ح توصیفی و استنباطی تحلیل در دو سط SPSS-21افزار به کمک نرم

های در سطح توصیفی برای بررسی توصیف متغیرها از شاخص شدند.

های گرایش مرکزی و پراکندگی و در سطح استنباطی برای آزمون فرض

های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل آماری از روش

 همزمان استفاده شد.

 هایافته

دانشجوی پرستاری با میانگین  180کنندگان این پژوهش شرکت

نفر دختر  143سال بودند، به طوری که  34/21±  87/0سنی 

( بودند. میانگین متغیرهای 56/20نفر پسر )% 37( و 44/79)%

، 97/15±  47/3 ی، حمایت اجتماع10/35±  37/7شفقت خود 

 64/22±  27/6 یلیو تعلل ورزی تحص 11/171±  37/11امیدواری 

ها با روش دانشجویان پرستاری ارائه شد. قبل از تحلیل داده

های آن بررسی شد. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه، پیش فرض

اسمیرنوف برای هیچ یک از متغیرها معنادار نبود که  –کولموگروف 

ودن برای همه متغیرها این یافته حاکی از آن است که فرض نرمال ب

همچنین مقدار عامل تورم واریانس برای همه برقرار است. 

فاصله  10باشد که از برابر با یک می باًیبین تقرمتغیرهای پیش

شود. عالوه بر آن دارد، بنابراین فرض هم خطی چندگانه رد می

فاصله  4و  0باشد که از می 06/1واتسون برابر با  –مقدار دوربین 

ن شود. بنابرای، بنابراین فرض همبستگی پسماندها نیز رد میدارد

. برای بررسی رابطه شرایط استفاده از رگرسیون چندگانه وجود دارد

بین شفقت خود، حمایت اجتماعی، امیدواری و تعلل ورزی تحصیلی 

دانشجویان پرستاری از ضرایب همبستگی پیرسون استفاده شد 

(.1جدول )

 شفقت خود، حمایت اجتماعی، امیدواری و تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان پرستاریضرایب همبستگی  :1جدول 

 4 3 2 1 متغیرها

    1 . شفقت خود1

   1 266/0** . حمایت اجتماعی2

  1 414/0** 248/0** . امیدواری3

 1 -591/0** -468/0** -319/0** . تعلل ورزی تحصیلی4

 **01/0 ≤ P 

 



و همکاران بزرگی دشت  
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 بینی تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان پرستاریخالصه تحلیل رگرسیون چندگانه با مدل همزمان برای پیش :2جدول 

 معناداری β معناداری F Dfآماره  R R2 بینمتغیرهای پیش

 002/0 271/0      شفقت خود

 001/0 329/0 001/0 3 371/43 574/0 758/0 حمایت اجتماعی

 001/0 365/0  396    امیدواری

 

 -468/0(، حمایت اجتماعی )r=  -319/0شفقت خود )نتایج نشان داد 

 =r( و امیدواری )591/0-  =r با تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان )

ت به عبارت دیگر با افزایش شفقپرستاری رابطه منفی و معنادار داشتند. 

خود، حمایت اجتماعی و امیدواری میزان تعلل ورزی 

یابد و بالعکس با کاهش آنها تحصیلیدانشجویان پرستاری کاهش می

. سایر یابدمیزان تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان پرستاری افزایش می

( و r=  266/0)نتایج نشان داد که شفقت خود با حمایت اجتماعی 

( r=  413/0)حمایت اجتماعی با امیدواری ( و r=  248/0یدواری )ام

(. برای بررسی نقش متغیرهای 1جدول رابطه مثبت و معنادار داشتند )

بینی تعلل ورزی در پیششفقت خود، حمایت اجتماعی، امیدواری 

 تحصیلی دانشجویان پرستاری از رگرسیون چندگانه با مدل همزمان

 (.2جدول استفاده شد )

بین یعنی شفقت خود، حمایت اجتماعی متغیرهای پیشنتایج نشان داد 

بینی معنادار تعلل ورزی و امیدواری به طور همزمان توانایی پیش

ه طور بین بتحصیلی دانشجویان پرستاری را داشتند. متغیرهای پیش

تغییرات تعلل ورزی تحصیلی درصد از  8/61معناداری توانستند 

. (P ،574/0  =R2 ≥ 001/0) بینی کننددانشجویان پرستاری را پیش

همچنین در این مدل بر اساس مقدار بتای به ترتیب متغیرهای 

، P ≥ 001/0)حمایت اجتماعی  (P ،365/0  =β ≥ 001/0)امیدواری 

329/0  =β)  و شفقت خود(002/0 ≤ P ،271/0  =β)  نقش مستقیم

بینی تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان پرستاری و معناداری در پیش

داشتند. عالوه بر آن در این مدل امیدواری بیشترین نقش را در 

=  365/0بینی تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان پرستاری داشت )پیش

β) ( 2جدول.) 

 بحث

ای مهم سالمت تحصیلی است که هتعلل ورزی تحصیلی یکی از مولفه

شناسایی عوامل مؤثر بر آن به ویژه در دانشجویان پرستاری که در آینده 

مسئول حفظ و ارتقاء سالمت بیماران هستند، اهمیت مضاعفی دارد. در 

نتیجه این پژوهش با هدف بررسی رابطه شفقت خود، حمایت اجتماعی 

ایج رستاری انجام شد. نتو امیدواری با تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان پ

پژوهش نشان داد شفقت خود با تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان 

 [14-7] هایپرستاری رابطه منفی و معنادار داشت که با یافته پژوهش

( گزارش کردند که 2016)و همکاران  Weiمسو بود. برای مثال ه

دلبستگی ایمن، شفقت خود و همدلی با تعلل ورزی تحصیلی رابطه 

( ضمن 1394همچنین رجبی و مقامی ) .[13] منفی و معنادار داشتند

پژوهشی گزارش کردند که شفقت خود با تعلل ورزی تحصیلی رابطه 

توان گفت افراد . در تبیین این یافته می[7] معنادار مستقیم داشت

ا کنند بدارای شفقت خود باال زمانی که رویدادهای منفی را تجربه می

کنند که این امر ابتدا انی و مالطفت با خود برخورد میمهربانی و نگر

باعث افزایش ارتباط اجتماعی و کاهش انتقاد از خود، نشخوار فکری و 

سرکوبی افکار منفی مثل اضطراب و در نهایت باعث تعلل ورزی 

 (2011و همکاران ) Reasشود. تبیین دیگر بر مبنای نظر تحصیلی می

اینکه شفقت خود به عنوان شکلی از ارتباط با خود میزان تالش  [32]

های دهد و افراد دارای شفقت خود باال در موقعیتفرد را افزایش می

کنند و آنان به واسطه مهربانی با انگیز کارآمد عمل میلشمختلف و چا

 کنند.های خود را شناسایی و بر مشکالت غلبه میخود، شایستگی

ریزی منظم، پذیرش خود همچنین این افراد از تمرکز مثبت، برنامه

برخوردارند که این عوامل از طریق افزایش سالمت و انسجام روانی باعث 

شوند. همچنین نتایج نشان داد یلی آنان میکاهش تعلل ورزی تحص

حمایت اجتماعی با تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان پرستاری رابطه 

همسو  [22, 20-15] هایمنفی و معنادار داشت که با یافته پژوهش

( گزارش کردند که بین 2015و همکاران ) Sarrieraبود. برای مثال 

حمایت اجتماعی، رضایت از زندگی و تعلل ورزی تحصیلی رابطه منفی 

( 1391اران ). همچنین شعبانی و همک[20] و معنادار وجود داشت

ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که خودکارآمدی، حمایت 

بینی با تعلل ورزی تحصیلی رابطه مستقیم و معنادار اجتماعی و خوش

و همکاران  Orrick. در تبیین این یافته بر مبنای نظر [22] داشتند

توان گفت حمایت اجتماعی باال موجب افزایش تصور مثبت (. می2011)

ارزشمندی و حمایت اجتماعی از خود، پذیرش خود و احساس عشق و 

 ها در زندگیپایین موجب کاهش تصور مثبت از خود و بروز نارضایتی

 هایشود. همچنین حمایت اجتماعی باعث کاهش آثار منفی استرسمی

محیطی و بالطبع باعث افزایش کیفیت زندگی و رضایت از زندگی 

کنند شود. همچنین افراد دارای حمایت اجتماعی باال احساس میمی

که دیگران به آنان عالقه دارند، دیگران آنها را دوست دارند و در مواقع 

سختی و دشواری حامی و پشتیبان آنها هستند. چنین افرادی دارای 

بینی بیشتری هستند که این اعتماد به نفس، خودکارآمدی و خوش

عوامل باعث افزایش تعلل ورزی تحصیلی افراد دارای حمایت اجتماعی 

 .شودمی

نتایج دیگر نشان داد امیدواری با تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان 

-23] هایپرستاری رابطه منفی و معنادار داشت که با یافته پژوهش

( ضمن پژوهشی 2015و همکاران ) Yeungهمسو بود. برای مثال  [30

ادار بطه معنبه این نتیجه رسیدند امیدواری با تعلل ورزی تحصیلیرا

( به این 1387الدین ). همچنین عسگری و شرف[23] مستقیم داشت

نتیجه رسیدند که اضطراب اجتماعی با تعلل ورزی تحصیلی رابطه 

اجتماعی با تعلل ورزی رابطه منفی مثبت معنادار و امیدواری و حمایت 

و  Rose. در تبیین این یافته بر مبنای نظر [30] معنادار داشتند

توان گفت افراد دارای امیدواری باال در می [24] (2012همکاران )

زندگی شادتر هستند و از زندگی رضایت بیشتری دارند که این امر 

سبب افزایش سطح انرژی و فعالیت آنان خواهد شد. افزایش سطح 
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بخش و از های رضایتانرژی و فعالیت از یک سو باعث انجام فعالیت

شود. های زندگی میبحرانها و سوی دیگر باعث حل نسبتاً سریع چالش

همچنین امیدواری از طریق حفظ عاطفه منفی در سطح پایین و ارتقاء 

 شود.عاطفه مثبت موجب بهبود سازگاری و رضایت از زندگی فرد می

در نتیجه با افزایش امیدواری میزان تعلل ورزی تحصیلی افزایش 

 مایتیابد. سایر نتایج نشان داد در یک مدلی که شفقت خود، حمی

بینی تعلل ورزی اجتماعی و امیدواری به طور همزمان برای پیش

تحصیلیدانشجویان پرستاری رقابت نمایند به ترتیب امیدواری، حمایت 

ل بینی تعلاجتماعی و شفقت خود نقش موثری در پیش بینی پیش

ورزی تحصیلی دانشجویان پرستاری داشتند. در این مدل متغیر 

بینی استاندارد را دشت. پس آنچه در پیشامیدواری باالترین وزن 

ای ایفا بینی تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان پرستاری نقش عمدهپیش

ابتدا امیدواری است. یعنی اینکه افراد چقدر جهت رسیدن به  کندیم

کنند و به چه میزان به ریزی میهدف انگیزه دارند و برای آن برنامه

دازی مثبت به آینده خود دارند. از انبشخند و چشمزندگی خود غنا می

توان به استفاده از ابزارهای های پژوهش میمهمترین محدودیت

ها و محدود جامعه پژوهش به های آندهی، تعداد زیاد گویهخودگزارش

دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز اشاره کرد. افراد 

ش کنند خود را بهتر از دهی تالممکن است در ابزارهای خودگزارش

آنچه که واقعاً هستند، نشان دهند. در این پژوهش برای کاهش این 

های توضیح داده شد که هیچ جواب صحیح و غلطی خطا به آزمودنی

وجود ندارد و بهترین پاسخ، پاسخی است که گویایی وضعیت واقعی 

یاط احتآنان باشد. با توجه به محدود بودن جامعه باید در تعمیم نتایج 

اده د یهای آتی برای گردآورشود در پژوهشکرد. بنابراین پیشنهاد می

از مصاحبه ساختاریافته یا نیمه ساختاریافته استفاده شود. همچنین 

ی ریزگیری و برنامههای گسترده امکان تصمیمانجام پژوهش با جامعه

 وهشکند. عالوه بر آن انجام پژبرای دانشجویان پرستاری را فراهم می

 ها و مقایسه نتایج آن با نتایج ایندر دانشجویان پرستاری سایر دانشگاه

 پژوهش شاید نتایج جالبی در پی داشته باشد.

 نتیجه گیری

به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شفقت خود، حمایت 

اجتماعی و امیدواری با تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان پرستاری رابطه 

ی بینی تعلل ورزر داشتند و این متغیرها توانایی پیشمنفی و معنادا

از  بینی نقش امیدواری بیشترتحصیلی آنان را داشتند که در این پیش

الن شود مسئوشفقت خود و حمایت اجتماعی بود. بنابراین پیشنهاد می

های متغیرهای شفقت خود، حمایت ریزان به آثار و نشانهو برنامه

های مناسبی جه کرده و بر اساس آنها برنامهاجتماعی و امیدواری تو

برای بهبود تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان پرستاری طراحی کنند. 

شود مشاوران، روانشناسان بالینی و درمانگران با همچنین پیشنهاد می

آموزشی امیدواری، حمایت اجتماعی و شفقت  یهاتوجه به وجود بسته

دانشجویان پرستاری به ترتیب خود برای ارتقاء تعلل ورزی تحصیلی 

های امیدواری، حمایت اجتماعی و شفقت خود آنان را از طریق کارگاه

 آموزشی افزایش دهند.

 سپاسگزاری

از کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پژشکی جندی شاپور، اساتید محترم، 

ها به ما یاری آموزش دانشکده و کلیه کسانی که در اجرای پرسشنامه

تشکر و سپاس را داریم. این مقاله برگرفته از طرح  رساندن، کمال

باشد که در تاریخ پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز می

 تصویب شد. 51062940527006با کد  22/9/1394

 اخالقی هیدییتأ

به افراد شرکت کننده در پژوهش در مورد محرمانه بودن نتایج 

 ها اطمینان داده شده است.پرسشنامه

 منافع تضاد

برای نویسندگان این مقاله هیچ تضاد منافع وجود ندارد.
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