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Abstract 

Introduction: Academic burnout and procrastination as barriers to academic achievement can affect academic 

performance. Therefore, identification of related factors is necessary. The present study was conducted to 

determine the procrastination status, academic burnout, academic performance and its related factors in nursing 

students of Gonabad Nursing Faculty. 

Methods: This cross-sectional study was conducted on 159 second to eighth undergraduate nursing students at 

the Gonabad Nursing Faculty in the first semester of the academic year 2016-2017. Data were gathered using 

demographic information form and Bruce academic burnout and Solmon and Roth academic burnout 

questionnaires. Students' academic performance was considered based on the total score. Data analysis was 

performed using SPSS software. 

Results: The mean and standard deviation of students' academic procrastination score were 83.89 (10.71) and 

47.72 (8.23) for academic burnout. The average and standard deviation of the total average of students was 16.31 

± 16.1. Independent T-test results showed that there was a significant relationship between gender and academic 

procrastination (P = 0.04). The result of Pearson correlation test showed that there is a significant correlation 

between the total score of academic procrastination and the overall score of academic burnout (P < 0.0001). 

Conclusions: Based on academic burnout and procrastination among the nursing students and identification 

of the related factors, nursing education planners should try to reduce the procrastination and burnout of nursing 

students by implementing appropriate measures. 
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و  یتوسعه اجتماع قاتیمرکز تحق ،یو اطفال، دانشکده پرستار یجراح یداخل یگروه پرستار ،یعلم اتیعضو ه ،یمینجمه ابراه * نویسنده مسئول:

 ebrahimi.n67@gmail.com: لیمی. ارانیگناباد، گناباد، ا یسالمت، دانشگاه علوم پزشک یارتقا

 نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

 79و اسفند  بهمن، 6، شماره 11دوره 

 

 

در  یلیو عملکرد تحص یلیتحص یفرسودگ ،یتعلل ورز تیوضع یبررس

 یپرستار انیدانشجو

، 5 انی، بتول محمد3، فاطمه رضادوست 4 یسعادت لوفری، ن3 یدمحمدیس ندادهی، س1،، اینیشارع بیحب

 ،*6 یمینجمه ابراه

 
 یکسالمت، دانشگاه علوم پزش یو ارتقا یتوسعه اجتماع قاتیمرکز تحق ،یو اطفال، دانشکده پرستار یجراح یداخل یگروه پرستار ،یعلم اتیعضو ه 1

 رانیگناباد، گناباد، ا
 رانیتهران، تهران، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یپرستار دانشکده ،یپرستار یتخصص یدکترا یانشجود ،
 رانیگناباد، گناباد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،یکارشناس پرستار 3
 رانیگناباد، گناباد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،یسالمند یارشد پرستار یدانشجو کارشناس 4
 رانیگناباد، گناباد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یگروه اتاق عمل، دانشکده پرستار ،یعلم اتیعضو ه 5
 یکسالمت، دانشگاه علوم پزش یو ارتقا یتوسعه اجتماع قاتیمرکز تحق ،یو اطفال، دانشکده پرستار یجراح یداخل یگروه پرستار ،یعلم اتیعضو ه 6

 رانیگناباد، گناباد، ا

 31/33/1331 تاریخ دریافت:

 11/31/1331 :پذیرش تاریخ

 چکیده
فرسودگی تحصیلی و تعلل ورزی به عنوان موانعی برای پیشرفت تحصیلی می توانند بر عملکرد تحصیلی تاثیر  :مقدمه

ها ضروری است، لذا این مطالعه با هدف تعیین وضعیت تعلل ورزی، آن گذار باشد. بنابراین شناخت عوامل مرتبط بر

ها در دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری گناباد انجام عملکرد تحصیلی و عوامل مرتبط با آنفرسودگی تحصیلی و 

 شده است.

دانشجوی ترم دوم تا هشتم کارشناسی پرستاری در دانشکده پرستاری 153مقطعی بر روی مطالعه این  :کار روش

انجام شد. داده ها با استفاده از فرم مشغول به تحصیل بودند  1335 -36گناباد که در نیمسال اول سال تحصیلی

اطالعات جمعیت شناختی و پرسشنامه های فرسودگی تحصیلی بروسو و تعلل ورزی تحصیلی سولومون و راث بلوم 

گردآوری شد. عملکرد تحصیلی دانشجویان نیزبا درنظر گرفتن معدل کل مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده 

 انجام گرفت. SPSS افزار ها با بهره گیری از نرم

و فرسودگی تحصیلی آنان  93/93(11/13میانگین و انحراف معیار نمره تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان)  :هایافته

بود. نتایج آزمون تی مستقل نشان  33/16(16/1بود. میانگین و انحراف معیار معدل کل دانشجویان) 41/،1(3/9،)

(. نتیجه آزمون همبستگی پیرسون P=  34/3ارتباط آماری معنا داری وجود دارد)داد بین تعلل ورزی تحصیلی با جنس 

 < 3331/3نشان داد بین نمره کلی تعلل ورزی تحصیلی و نمره کلی فرسودگی تحصیلی ارتباط معناداری وجود دارد)

P.) 

بط با سایی عوامل مرتبا توجه به وجود تعلل ورزی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پرستاری و شنا: گیرینتیجه

ریزان آموزش پرستاری بایستی با اجرای اقدامات مناسب، سعی در کاهش تعلل ورزی و فرسودگی تحصیلی آنها برنامه

 دانشجویان پرستاری داشته باشند.

 واژگان کلیدی:

 یلیتحص

 یتعلل ورز

 یپرستار انیدانشجو

 یلیعملکرد تحص

 یفرسودگ

 علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ پزشکی بقیه اهلل )عج(

مقدمه

امروزه مهمترین عامل پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر 

جامعه ای امر تعلیم و تربیت است، بیشتر جوامع در تبیین اهداف و 

اتخاذ روش های آموزشی تمام همت خود را در راستای ایجاد زمینه 

مناسب برای انتقال فرهنگ، شناسایی و توسعه  استعدادها و توانایی 

. عملکرد تحصیلی به عنوان هدف عینی و [1] یرندهای افراد بکار میگ

ثمره هر نظام تعلیم و تربیتی، از جمله مواردی است که نظام آموزش و 

عملکرد  [،, 1] متخصصان آموزش و پرورش توجه ویژه ای به آن دارند

تحصیلی فرآیندی است که با سنجش و اندازه گیری، ارزش گذاری و 

ود شقضاوت درباره پیشرفت یادگیرنده در یك دوره زمانی مشخص می

که  شودو از این منظر، عملکرد به عنوان یك فرآیند راهبردی تلقی می

یاتی و تعیین کننده تحقق برنامه های جامعه است و چنانچه با عامل ح

دیدگاه فرآیندی و به طور مستمر انجام شود، موجب ارتقاء، اثربخشی و 

. این امر بویژه در دانشجویان پرستاری از [4, 3] شودکارایی افراد می

فی، اهمیت باالیی برخوردار است چرا که در حرفه آینده انها دانش کا
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مهارت باال و اخالق حرفه ای جایگاه ویژه ای داشته و عدم برخورداری 

از آنها ممکن است از نظر مادی و معنوی برای جامعه هزینه های گزافی 

به همراه داشته باشد. بنابراین بررسی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی 

اهمیت به سزایی دارد. توجه به  عوامل خطر در پیشرفت تحصیلی 

شجویان پرستاری و تدارك شیوه های مطلوب و کارآمد در جهت دان

حذف عوامل منفی و تقویت عوامل مثبت یکی از وظایف مهم مسؤلین 

شرفت در مسیر پی .[،] دانشگاه ها و مربیان رشته پرستاری است

تحصیلی ، دو عامل فرسودگی تحصیلی و تعلل ورزی، با افزایش 

استرس، کاهش کیفیت و کمیت یادگیری وایجاد پیامدهای منفی در 

زندگی تحصیلی، به عنوان موانعی برای پیشرفت تحصیلی محسوب می 

. برخی از پژوهشگران تعلل ورزی را نقص در خود تنظیمی [6, 5] شوند

. گرچه افرادی که خودتنظیمی باالیی [3-1]اند، تعریف کرده

اما بررسی  [13] برخوردارند، زمان خود را به خوبی مدیریت می کنند

ها در این زمینه نشان داده اند که تعلل ورزی تنها یك مشکل در 

فه های ولمدیریت زمان نیست، بلکه فرایند پیچیده ای است که شامل م

تعلل ورزی با توجه به  [،1, 11] هیجانی، شناختی و رفتاری می باشد

پیچیدگی، مؤلفه های شناختی، عاطفی و رفتاری آن نمودهای 

دارد که عبارتند از: تعلل ورزی عمومی ،تعلل ورزی تصمیم  گوناگونی

گیری، تعلل ورزی روان رنجورانه، تعلل ورزی وسواس گونه و تعلل ورزی 

ها، متداولترین شکل آن، تعلل تحصیلی که در بین انواع تعلل ورزی

ورزی تحصیلی است که راث بلوم و سولومون این نوع تعلل ورزی را 

های ی فراگیران برای به تعویق انداختن فعالیتتمایل غالب و همیشگ

تحصیلی تعریف نموده اند، که تقریباً همیشه با اضطراب توأم است، 

ها تا شب امتحان و شتاب نمونه بارز آن به تعویق انداختن مطالعه درس

. [14, 13] شودناشی از آن است که گریبانگیر دانش آموز یا دانشجو می

تعلل ورزی گرچه ممکن است همیشه مسئله ساز نباشد، اما در اغلب 

تواند از طریق ممانعت از پیشرفت و عدم دسترسی به اهداف، موارد می

. در [15] پیامدهای نامطلوب و جبران ناپذیری به همراه داشته باشد

 [15] حال حاضر اهمال کاری پدیده شایعی در میان دانشجویان است

که می تواند عملکرد تحصیلی و جریان پیشرفت را تخریب نماید و 

یافته های مطالعه ای نشان داد  [5]فرسودگی تحصیلی شود منجر به

درصد  31درصد جامعه دانشجویی دچار اهمال کاری باال و  4،حدود 

دچار اهمال کاری بسیار باال هستند و اضطراب و افسردگی با اهمال 

 .[6]کاری رابطه معناداری دارد

عالوه بر تعلل ورزی، فرسودگی تحصیلی هم یك مشکل جدی و شایع 

ای که با افت تحصیلی، تعهد در دانشجویان بوده و به علت رابطه

دانشجویان به دانشگاه، مشارکت در امور علمی و اشتیاق به ادامه 

. [1]ژوهشی نظام آموزشی استهای مهم پتحصیل دارد، یکی از حوزه 

و با عالیمی  [،]این مشکل حالتی از خستگی ذهنی و هیجانی بوده

اقی نسبت به مطالب درسی، ناتوانی در ادامه حضور چون بی اشتی

های کالسی، مستمر در کالس های درس، مشارکت نکردن در فعالیت

احساس بی معنایی در فعالیت های درسی و احساس ناتوانی در 

. [16]فراگیری مطالب درسی و در نهایت افت تحصیلی همراه است 

فرسودگی عمده ترین پیامد اجتناب ناپذیر استرس می باشد، 

دانشجویان گروه پرستاری به دلیل ارتباط مداوم با بیمار، مشکالت بیمار 

و خانواده وی، مواردی همچون ناآشنایی با محیط بالینی، عدم اعتماد 

نی و آموزشی، سطوح به نفس، دوری از خانواده و بررسی های منظم بالی

باالیی از استرس را تجربه کرده و در نهایت، دچار فرسودگی می 

. فرسودگی عالوه بر اثرات منفی که در زمان تحصیل [19, 11]شوند

ی ط دارد دارای تاثیرات بلندمدت دیگری نیز هست، دانشجویانی که در

تحصیل دچار فرسودگی می شوند در آینده کمتر به وظایف شغلی 

, 19]مسلط بوده و تمایل به ترك خدمت  باالتری بعد از اشتغال دارند

که یکی از شاخص های « پیشرفت تحصیلی». با توجه به اهمیت  [13

موفقیت در فعالیت های علمی است و نیز با توجه به پیامدهای منفی 

فرسودگی تحصیلی و تعلل ورزی، می توان با شناسایی عوامل مرتبط با 

آن ها، رویکردی مناسب در جهت برنامه ریزی و توسعه و تکامل برنامه 

اد کرد تا به وسیله ی آن بتوان بهترین نتایج ممکن های آموزشی ایج

را هم برای موسسه آموزشی مورد نظر و هم برای دانشجویان رقم 

. کمبودهایی که در نیروی کار حرفه ای و متخصص به [1،, 3،]زد

خصوص در حیطه علوم پزشکی وجود دارد، بیانگر آن است که جایگاه 

چنین مطالعاتی در جهت شناخت عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی 

. [،،]خالی استدانشجویان و استفاده بهینه از نتایج آن همچنان 

وضوع بر آن شدیم تا مطالعه حاضر را با بنابراین با توجه به اهمیت م

هدف تعیین وضعیت تعلل ورزی، فرسودگی تحصیلی و عملکرد 

تحصیلی در دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری گناباد و عوامل 

 مرتبط با آن را طراحی و اجرا نماییم. 

 روش کار

-36در این مطالعه مقطعی که درآبان ماه ، در نیمسال اول تحصیلی

دانشجوی پرستاری مقطع کارشناسی دانشگاه  193انجام شد،   1335

علوم پزشکی گناباد مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه مورد مطالعه که به 

روش سرشماری انتخاب شده بودند با در نظر گرفتن معیارهای ورود: 

 ،اشتغال به تحصیل دانشجو در ترم -،تمایل به شرکت در مطالعه -1

، وارد مطالعه 1335-1336سی در سال تحصیلی مقطع کارشنا 9تا 

شدند. همچنین مخدوش بودن یا نقص در تکمیل پرسشنامه ها و 

انصراف از شرکت در مطالعه به عنوان معیار خروج در نظر گرفته شدند. 

بمنظور جمع آوری اطالعات از فرم اطالعات دموگرافیك، پرسشنامه 

د. فرم یلی استفاده شفرسودگی تحصیلی و پرسشنامه تعلل ورزی تحص

اطالعات دموگرافیك شامل سواالتی از جمله سن، جنسیت، وضعیت 

تأهل، وضعیت سکونت، شغل پدر، شغل مادر، سطح سواد والدین، 

سهمیه قبولی در کنکور، معدل کل، میزان درآمد خانواده، وضعیت بومی 

 بودن و نوع مسکن بود که از نظر روایی محتوا مورد تایید چند تن از

 اساتید هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد قرار گرفت.

توسط برسو و همکاران  1331پرسشنامه فرسودگی تحصیلی در سال 

ساخته شد. پرسشنامه سه حیطه فرسودگی تحصیلی، یعنی خستگی 

سؤال:  4(بی عالقگی تحصیلی ) 13،13،  1، 4، 1سؤال:  5تحصیلی )

(  3، 9،6، 3، ،1، 15سؤال:  6) ( و ناکارآمدی تحصیلی،، 5، 11، 14

 5سؤالی با روش درجه بندی لیکرت  15را می سنجد. این پرسشنامه 

( توسط آزمودنی ها 5تا کامال موافقم ) (1درجه ای ازکامالً مخالفم )

درجه بندی شده است. سواالت خرده مقیاس ناکارآمدی که به صورت 

جمالت مثبت مطرح شده اند به صورت وارونه یعنی از کامال مخالف 

( نمره گذاری می شوند. سپس مقدار فرسودگی 1( تا کامال موافق )5)

رات کسب شده در تحصیلی برای آن آزمودنی از طریق حاصل جمع نم

پرسشنامه محاسبه می گردد. دامنه نمرات فرسودگی تحصیلی 
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است، هرچه نمره افراد پایین تر  45با میانگین  15تا  15دانشجویان از 

سوق کند یعنی این افراد فرسودگی تحصیلی  15باشد و به سمت 

( و به سمت 45کمتری دارند و هرچه نمره افراد باالتر باشد)باالتر از 

. به نقل [،] سوق کند یعنی افراد فرسودگی تحصیلی بیشتری دارند 15

(پایایی ایـن پرسشـنامه را بـا اسـتفاده از 1399نعامی ) "از قدم پور

،بـی عالقگـی  13/3روش آلفـای کرونبـاخ بـرای خستگی تحصیلی 

محاسـبه کـرده  15/3و بـرای ناکارآمدی تحصـیلی  3/،9تحصـیلی 

اسـتوی همچنـین ضـرایب اعتبـار ایـن پرسشـنامه را بـه ترتیـب 

 >p 331/3به دست آورده اسـت کـه در سـطح 45/3و 3/ ،4، 39/3

ه به . در مطالعه حاضر پایایی کل پرسشنام[4] "معنـادار مــیباشــد

محاسبه گردید و از لحاظ روایی محتوا به  91/3روش آلفای کرونباخ 

 تایید چند تن از اساتید رسید.

پرسشنامه تعلل ورزی تحصیلی: این مقیاس توسط سولومون و راث بلوم 

برای بررسی تعلل ورزی تحصیلی در سه حوزه آماده کردن تکالیف، 

 1،ساخته شده و شامل آمادگی برای امتحان و تهیه گزارش نیم سالی، 

. در مقابل هر گویه، طیف چهار نمره ای ای از به [3،] گویه است

،  1،( قرار دارد. حداقل نمره 4( تا تقریبا همیشه )نمره 1ندرت)نمره 

میباشد.نمرات باالتر از میانگین به عنوان  5/61و میانگین  139حداکثر 

 اتعلل ورزی تحصیلی باال شناخته میشود. درپژوهشی پایایی مقیاس ب

استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و برای احراز روایی از روش تحلیل 

و همچنین،  99/3برابر با  KMOعاملی، استفاده شد که مقدار شاخص 

 159،/394در آزمون کرویت بارتلت برابر با  X2مقدار عددی شاخص 

معنا دار بود که نشانگر کفایت نمونه  3331/3بدست آمد که در سطح 

نتخاب شده برای انجام تحلیل عاملی می باشد. نتایج این و متغیرهای ا

تحلیل عاملی به روش مؤلفه های اصلی، بیانگر وجود یك عامل کلی در 

پرسشنامه تعلل ورزی بود. همبستگی گویه ها با نمره کل پرسشنامه 

طریق آلفای کرونباخ برابر با  از را آن پایایی ضریب و معنادار و مطلوب را

. در مطالعه حاضر پایایی کل پرسشنامه [4،] کرده استگزارش  31/3

محاسبه گردید و از لحاظ روایی محتوا به  93/3به روش آلفای کرونباخ 

 تایید چند تن از اساتید رسید.

عملکرد تحصیلی دانشجویان از طریق نمره معدل کل و معدل ترم قبل 

و با  [5،]سی شد. حجم نمونه با توجه به داده های مطالعه مشابه برر

 35/3و  P=  15/3درصد با مقادیر  35در نظر گرفتن ضریب اطمینان 

 =d ،136 ان پرستاری با توجه به اینکه کل دانشجوی .نفر محاسبه شد

نفر بودند که به روش سرشماری وارد مطالعه  193پرستاری  9تا  ،ترم 

دانشجو به علت نقص در تکمیل پرسشنامه از مطالعه  1،شدند اما 

 حذف شدند.

و کد اخالق در پژوهش خذ معرفی نامه از اپس 

(IR.GMU.REC.1395.101 از )م علوه نشگاداهشی ونت پژومعا

ه، نشگاآموزشی دانت وی با مسئولین معاهماهنگد و پزشکی گنابا

پژوهشگران در کالس درس حضور یافته و پس از ارائه توضیحات الزم 

در خصوص اهداف و اهمیت پژوهش، پرسشنامه ها و نحوه تکمیل آنها 

بین تنامه کتبی از آزمودنی ها، پرسشنامه ها را ضایو نیز پس از اخذ ر

ت و طالعادن امحرمانه بوره ابدرتوضیحاتی نیز آن ها توزیع نمودند. 

بعـد نهایت پرسشنامهها در شد. ن داده ناآتحویل پرسشنامهها به ن ماز

دقیقـه ای بـرای تکمیـل پاسـخگویی بـه  33از اختصاص زمان 

م با نرو کامپیوتر اری وارد کدگذاز پس و  سواالت، جمع آوری گردید

ی )میانگین، و با اجرای روش های آمار توصیف  3،نسخه  SPSSار فزا

انحراف استاندارد و تعداد، درصد( و آمــار اســتنباطی )آزمون های 

 تجزیهرد موآماری آنووا، تی مستقل و ضــریب همبســتگی پیرسون(

 در نظر گرفته شد 35/3سـطح معنی داری گرفت. ار قرری ماآتحلیل و 

 هایافته

 ،/15پژوهش نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین سنی افراد مورد 

درصد واحدهای پژوهش مونث بودند. از نظر  1/54سال بود.  1،/±51 

درصد  3/94درصد مجرد، از لحاظ اقتصادی  1/16وضعیت تاهل 

درصد افراد  3/45وضعیت اقتصادی متوسط و از لحاظ محل سکونت 

 16/1. همچنین میانگین معدل دانشجویان در خوابگاه سکونت داشتند

ر این پژوهش به عنوان عملکرد تحصیلی دانشجو در بود که د ±33/16 

±  1/،4ها نظر گرفته شده است و نیز میانگین معدل ترم قبل آن

 (.1جدول بود ) 94/16

در مورد تعیین وضعیت تعلل ورزی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی، 

رزی یافته ها نشان دادند که )انحراف معیار(میانگین نمره تعلل و

که نشان دهنده باال  93/ 93( 11/13تحصیلی در بین دانشجویان )

بودن تعلل ورزی تحصیلی در دانشجویان است. همچنین ) انحراف 

بوده است که  41/،1(3/9،معیار(میانگین نمره فرسودگی تحصیلی )

باالتر از نمره میانگین آن بوده و تاحدودی نشانگر فرسودگی تحصیلی 

 (.،جدول می باشد )

در رابطه با تعیین عوامل مرتبط با تعلل ورزی تحصیلی، فرسودگی 

تحصیلی و عملکرد تحصیلی، نتیجه آزمون همبستگی پیرسون نشان 

داد بین نمره کلی پرسشنامه تعلل ورزی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی 

با سن، معدل کل)عملکرد تحصیلی( و معدل ترم قبل ارتباط آماری 

(. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد P>35/3معناداری وجود ندارد )

بین تعلل ورزی تحصیلی با جنسیت ارتباط آماری معناداری وجود 

( در حالی که بین فرسودگی تحصیلی با جنسیت P=  34/3) داشت

 (.<35/3Pارتباط آماری معنا داری وجود نداشت )

ورزی تحصیلی و فرسودگی  نتایج آزمون آماری آنووا نشان داد که تعلل

تحصیلی با وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی، تحصیالت پدر، تحصیالت 

مادر، محل سکونت وکیفیت رابطه با  خانواده ارتباط معناداری نداشت 

(35/3P> در حالی که بین فرسودگی تحصیلی با آگاهی نسبت به ،)

 331/3روش های نوین یادگیری ارتباط آماری معناداری وجود دارد )

 =P که آزمون توکی نشان داد بین عدم آگاهی نسبت به روش های )

نوین یادگیری با فرسودگی تحصیلی ارتباط مستقیم و معناداری وجود 

(. همچنین نتایج آزمون آنالیز واریانس نشان داد بین ترم 3جدول ) دارد

ورزی و تعلل (P=  95/3تحصیلی دانشجویان با فرسودگی تحصیلی)

(،،/3  =P ارتباط آماری معناداری وجود نداشت. بعالوه آزمون )

همبستگی پیرسون نشان داد بین تعلل ورزی تحصیلی و فرسودگی 

 3/ 43و >3331/3Pتحصیلی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد)

 =r.که با افزایش نمره تعلل ورزی نمره فرسودگی نیز افزایش می یابد ) 

 بحث

فته های این پژوهش نشان داد که میانگین نمره تعلل ورزی تحصیلی یا

 [6،]در بین دانشجویان، باال بود. در رابطه با تعلل ورزی، مطالعه کرمی

درصد(  61نشان داد که بیش از نیمی از آزمودنی های مورد مطالعه )
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کاری باال و بسیار باال می باشند که یافته های پژوهش  دچار اهمال

حاضر با یافته های این پژوهش همخوانی دارد. همچنین یافته های 

 [9،, 1،] پژوهش حاضر در رابطه با تعلل ورزی با پژوهش های دیگر

کاری آکادمیك در محیط دانشگاهی نشان دادند که با مطالعه اهمال

درصد دانشجویان در آمریکا شروع و تکمیل تکالیف خود را به تاخیر  35

کاری مداوم هستند،  صد دانشجویان گرفتار اهمالدر 13می اندازند و 

 همسویی دارد.

 

 مشخصات جمعیت شناختی دانشجویان شرکت کننده در مطالعه :1جدول 

 درصد تعداد متغیر

   جنسیت

 1/54 91 زن

 3/45 ،1 مرد

   وضعیت تاهل

 1/16 1،1 مجرد

 3،/3 31 متاهل

 6/3 1 مطلقه

   تحصیالت پدر

 4/16 6، ابتدایی

 3،/9 ،3 راهنمایی

 35/، 56 دیپلم

 9،/3 45 دانشگاهی

   تحصیالت مادر

 9/35 51 ابتدایی

 3/19 33 راهنمایی

 6،/4 ،4 دیپلم

 3/19 33 دانشگاهی

   وضعیت اقتصادی

 5/1 ،1 خوب

 3/94 134 متوسط

 9/، 13 ضعیف

   محل سکونت

 33/، 49 شخصی

 4،/5 33 استیجاری

 3/45 ،1 خوابگاهی

   کیفیت رابطه با خانواده

 4/91 133 خوب

 1/13 16 متوسط

 ،/5 4 ضعیف

   میزان آگاهی از روش های نوین یادگیری

 4/3 15 هیچ

 4،/5 33 کم

 3/53 93 تاحدودی

 ،6/1 3، زیاد

 1/3 5 خیلی زیاد

 

 های آماری نمره کلی پرسشنامه تعلل ورزی و فرسودگی تحصیلی در ابعاد مختلفشاخص :2جدول

 انحراف معیار میانگین ابعاد پرسشنامه

   نمره  تعلل ورزی تحصیلی

 36/3 4،/41 امتحانات برای شدن آماده

 94/4 34/ 65 آماده شدن برای تکالیف

 66/3 4،/ 96 آماده شدن برای مقاالت

 11/13 93/93 نمره کل

   نمره فرسودگی تحصیلی

 5/،1 11/15 خستگی تحصیلی

 53/3 41/11 بی عالقگی تحصیلی

 44/4 1،/،1 ناکارآمدی تحصیلی

 3/9، 41/،1 نمره کل
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 برخی از مشخصات دموگرافیك دانشجویان همبستگی بین تعلل ورزی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی با :3جدول

 فرسودگی تحصیلی تحصیلیتعلل ورزی  عوامل مرتبط

 نتیجه آزمون آنالیز واریانس میانگین )انحراف معیار( نتیجه آزمون آنالیز واریانس میانگین )انحراف معیار( 

 F ،33/3  =P  53/3  =F ،55/3  =P=  335/3  وضعیت تاهل

99/93(13/،9 مجرد )  93/9)33/49 )  

93/ 31( 66/13 متاهل )  33/6)64/46 )  

33/95(  33/3 مطلقه )  33/3)33/53 )  

 F ،13/3  =P  33/1  =F ،،1/3  =P=  ،/31  وضعیت اقتصادی

،59/9 خوب  ( 53/1 )  31/49  ( 34/5 )  

59/94 متوسط  ( 35/11 )  34/41  ( 53/9 )  

31/19 ضعیف  ( /1  33)  33/44 ( 63 /6 )  

 F ،33/3  =P  53/3  =F ،13/3  =P=  ،/34  تحصیالت پدر

93/94 ابتدایی  (  33/13 )  31/9 )3،/41 )  

،9/ راهنمایی  19 ( /1  11)  36/45  ( 93/3 )  

3/ ) 93  93/ دیپلم  33)  ،1/49  ( 54 /6  )  

94/ دانشگاهی  63( /14  16)  ،4/49   ( 56/9 )  

 F ،11/3  =P  13/1  =F ،3،/3  =P=  ،/19  تحصیالت مادر

11/94 ابتدایی  ( /3  13)  36/41  ( 31/1 )  

16/93 راهنمایی  ( /9  ،،)  ،3/49  ( 13/13 )  

،9/ دیپلم  3، ( /13  65)  16/41  ( 53/5 )  

13/96 دانشگاهی ( 95/14 )  )93/41  33/13 )  

 F ،33/3  =P  63/3  =F ،55/3  =P=  33/3  محل سکونت

94/ شخصی  1،( /11  31)  31/41  ( 99/9 )  

94/ خوابگاه  11( /9  33)  41/49  ( 15/6 )  

93/ استیجاری  ،3( /13  13)  16/46 ( 53/13 )  

 *F ،93/3  =P  63/3  =F ،331/3  =P=  43/3  آگاهی نسبت به روش های نوین یادگیری

93/ هیچ  96( /11  13)  63/5، ( 59/3 )  

95/ کم  64( /1  13)  43/41  ( 33/6 )  

93/ خوب  13( /11  39)  33/49 ( 91/9 )  

93/ زیاد  35( /9  54)  65/4،  ( 94/6 )  

95/ خیلی زیاد  43( /6  34)  93/45 ( 33/1 )  

 F ،36/3  =P  43/،  =F ،33/3  =P=  ،/19  کیفیت رابطه با خانواده

94/ خوب  33( /13  55)  31/49 ( ،6/9 )  

95/ متوسط  ،5( /13  61)  15/46  ( 34/6 )  

11/ ضعیف  15( /1،  ،5)  ،5/33 ( 94/9 )  

 35/3*معناداری در سطح 

میزان شیوع باالی تعلل ورزی دانشجویان و عقب نشینی آن ها از انجام 

ها می تواند ناشی از وظایف خود و درنهایت خستگی و فرسودگی آن

عواملی چون کاهش انگیزه، تشدید استرس آموزشی و محیطی باشد. 

ن نمره فرسودگی تحصیلی دانشجویان باالتر از نتایج نشان داد میانگی

نمره میانگین آن بوده و نشانگر فرسودگی تحصیلی می باشد. درمطالعه 

درصد قابل توجهی از دانشجویان دچار  [11] شریفی فرد و همکاران

فرسودگی تحصیلی در حد متوسط و شدید بودند که با نتایج این 

پژوهش همخوانی دارد. مطالعاتی که در زمینه فرسودگی تحصیلی انجام 

 گزارش نموده اند. در مطالعه ای 9/16تا  3/13شده شیوع فرسودگی را 

درصد گزارش  46شیوع فرسودگی تحصیلی را در دانشجویان  [3،]

درصد دانشجویان   3/45مشخص شد  [33]کرد. در مطالعه ای دیگری 

لی هستند. شیوع باالی فرسودگی تحصیلی در دچار فرسودگی تحصی

پر  که آموزش و یادگیری تجربهمی تواند به این دلیل باشد  دانشجویان

استرس  استرسی است، دانشجویان رشته های علوم پزشکی عالوه بر

حضور در  های دیگر از جملهآموزش نظری تحت تأثیر استرس

زا ترین که یکی از تنشبیمارستان که به دلیل ارتباط با زندگی و مرگ 

 محیطهای کاری است قرار دارند.

در رابطه با عوامل مرتبط با فرسودگی تحصیلی، تعلل ورزی و عملکرد 

تحصیلی، ارتباط آماری معناداری بین جنسیت با تعلل ورزی تحصیلی 

و بین روش های نوین یادگیری با فرسودگی تحصیلی مشاهده شد. 

مود بین معدل و فرسودگی تحصیلی یافته های این مطالعه مشخص ن

, 31]ارتباط آماری معناداری وجود ندارد. که با نتایج برخی از مطالعات 

مغایرت دارد. این مطالعات نشان دادند که دانشجوی فرسوده دچار  [،3

امیدی شده و نسبت به درس  احساس درماندگی، تحریك پذیری و نا

فعالیت های کالسی مشارکت  در شود و کمتر بی عالقه و بی انگیزه می

می کند، بنابراین عملکرد تحصیلی ضعیف تری خواهد داشت. ارتباط 

بین فرسودگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی می تواند یك رابطه دو 

سویه باشد یعنی همان گونه که افزایش معدل می تواند درکاهش 

 فرسودگی مؤثر باشد فرسودگی نیز می تواند زمینه ساز کاهش عملکرد

و افت معدل در دانشجویان گردد. در مطالعه حاضر بین سن و وضعیت 
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تأهل با فرسودگی تحصیلی ارتباط آماری معناداری مشاهده نشد که 

، می [33]این نتایج مشابه با یافته های مطالعه آکانسل و همکاران 

باشد. تفاوت سنی کم در دانشجویان شرکت کننده در این مطالعه 

ممکن است دلیلی بر عدم وجود ارتباط بین سن با فرسودگی تحصیلی 

شد. بین جنسیت با فرسودگی تحصیلی ارتباط معناداری مشاهده با

همسو است در  [31-33, ،] نشد. این یافته با  نتایج سایرپژوهش ها

که مشاهده شد  [41-39] حالی که با نتایج تعدادی از مطالعات

فرسودگی تحصیلی در پسران بیش از دختران است مغایر می باشد. 

عدم وجود ارتباط بین جنسیت با فرسودگی تحصیلی در این پژوهش 

هایی که قبال توسط تواند بیانگر این موضوع باشد که استرسمی 

شد کمتر شده و دختران  دختران برای رقابت با پسران احساس می

ا در در رشته هایی که سابق اثبات شایستگی خود نسبت به پسرانبرای 

 تسلط مردان بوده عملکرد برابری با آنان پیدا کرده اند.

دهنده ارتباط مثبت و معنادار بین تعلل یافته ها در مطالعه حاضر نشان 

ورزی و فرسودگی تحصیلی بود که با یافته های برخی از پژوهش ها 

. اینگونه به نظر می رسد که تعلل ورزی [43, ،4] همخوانی دارد

تحصیلی، به دلیل پیامدهای منفی نظیر افزایش استرس، اضطراب و 

افسردگی ناشی از به تعویق انداختن وظایف تحصیلی و متعاقب آن 

سهل انگاری و و دلیل تراشی های غیر قابل  سرزنش خویش در قبال

 دفاع می تواند در بروز فرسودگی تحصیلی تأثیر داشته باشد.

 گیرینتیجه

براساس مطالعه حاضر، یافته ها نشان داد دانشجویان پرستاری دچار 

تعلل ورزی و فرسودگی تحصیلی بودند که این امر نیازمند توجه ویژه 

ریزان آموزش پرستاری بایستی با درنظر گرفتن عوامل ای بوده و برنامه

مرتبط شناسایی شده، سعی در کاهش تعلل ورزی و فرسودگی تحصیلی 

پرستاری داشته و اقدامات مناسب در این راستا را اجرا دانشجویان 

نمایند. از جمله محدودیت های پژوهش می توان به محدود بودن  نمونه 

به دانشجویان پرستاری اشاره نمود لذا توصیه می شود این چنین 

مطالعاتی بر روی جمعیت وسیعتری از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

ن محدودیت در تعداد نمونه امکان مقایسه انجام شده تا ضمن نداشت

بین رشته های مختلف نیز وجود داشته باشد همچنین با توجه به اینکه 

های عمیق با توجه به استفاده از پرسشنامه ممکن است نتواند داده

شود ها و عقاید افراد را فراهم کند. بنابر این پیشنهاد مینگرش

 چهره انجام شود.ای به صورت مصاحبه چهره به مطالعه

 سپاسگزاری

می باشد  EDC/4/1395این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی با کد 

تصویب شد، لذا از دانشگاه علوم پزشکی گناباد،  4/9/1335که در تاریخ 

معاونت پژوهشی و به خصوص دانشجویان شرکت کننده در پژوهش 

 تشکر و قدردانی میکنیم.

 تاییدیه اخالقی

پژوهشی، با کد اخالق در پژوهش این طرح 

(IR.GMU.REC.1395.101 از )م علوه نشگاداهشی ونت پژومعا

 د به تصویب رسیده است.پزشکی گنابا

 تعارض منافع

 هیچ گونه تعارضی در منافع از طرف نویسندگان گزارش نشده است 

 منابع مالی

 ست.اتامین منابع مالی این مقاله بر عهده دانشگاه علوم پزشکی گناباد 
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