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فرسودگی تحصیلیوورزيتعللبینیدر پیشدانشجوییزاياسترسعواملبررسی نقش
1394پرستاري دانشگاه علوم پزشکی ایالم در سال دانشجویان

، میالد عزیزي *حمید تقی نژاد، آرمان آزادي، هما جمال الدین
چکیده

زاي دانشجویی در این پژوهش به منظور تعیین نقش عوامل استرسو هدف:مقدمه
بینی تعلل ورزي و فرسودگی تحصیلی دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی پیش

ایالم انجام شده است.
150روي برهمبستگی-این مطالعه به صورت یک بررسی توصیفی :هامواد و روش

گیري تصادفی انتخاب شده بود انجام شد. نفر از دانشجویان پرستاري که به روش نمونه
زاي دانشجویی، مقیاس هاي عوامل استرسآوري اطالعات شامل پرسشنامهابزار جمع

ارزیابی تعلل ورزي و مقیاس فرسودگی تحصیلی بود. 
زا و نیز نمره کل اي عوامل استرسههاي پژوهش نشان داد، که کل مولفهیافتهها:یافته

آن با تعلل ورزي، ابعاد فرسودگی تحصیلی و نمره کل آن، رابطه همبستگی مثبت و 
زاي . به طوري که با افزایش هر کدام از عوامل استرس)>5/0P(معنا داري وجود داد

التحصیلی و محیط خوابگاه و دانشجویی شامل محیط آموزشی، شرایط تحصیلی، فارغ
مجموع آنها، میزان تعلل ورزي، فرسودگی تحصیلی و ابعاد آن شامل خستگی نیز

یابد. عالقگی و ناکارآمدي درسی نیز افزایش میهیجانی، بی
نتایج نشان داد که متغیرهاي مورد بررسی قادر به پیش بینی گیري:نتیجهبحث و 

عوامل مرات تعلل ورزي و فرسودگی در دانشجویان هستند یعنی هر چه بر میزان ن
زا مربوط به شرایط تحصیلی، محیط آموزشی، فارغ التحصیلی و محیط خوابگاهاسترس

یابد.نمرات تعلل ورزي و فرسودگی تحصیلی افزایش می،افزوده شود
زاي، تعلل ورزي، فرسودگی تحصیلی، دانشجویان عوامل استرس:ي کلیديهاواژه
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مقدمه
توجه به عوامل موثر بر افت عملکرد تحصیلی سال

ت که مورد توجه متخصصین آموزش و پرورش و هاس
به ویژه در . )1(نظام آموزش عالی قرار گرفته است

دانشجویان پرستاري که حرفه آینده آنها، بار اخالقی 
زیادي بهمراه داشته و عدم مهارت ممکن است، از نظر 
مالی و معنوي براي آنها و نیز براي جامعه هزینه زیادي 

این توجه به عوامل خطر عملکرد بنابر.)2(داشته باشد
تحصیلی اهمیت زیادي دارد. توجه بر عوامل خطر در 

-پیشبرد تحصیلی دانشجویان پرستاري و تدارك شیوه

هاي مطلوب و کارآمد براي حذف این عوامل یکی از 
وظایف مهم مسئولین دانشگاهها و مربیان رشته 

تعلل ورزي به عنوان یکی از این ).3(پرستاري است 
امل به طور معمول به معنی نبودن عملکرد عو

خودتنظیمی و گرایش رفتاري براي به تاخیر انداختن 
- آنچه براي رسیدن به هدف ضروري است، تعریف می

شود و یک مشکل جدي براي دانشجویان محسوب 
گردد. به تاخیر انداختن یا به تعویق انداختن عملی می

ي موجب که شخص باید انجام دهد یا همان تعلل ورز
شود فرد سطحی از اضطراب ناشی از تعلل ورزي را می

تجربه کند. از نظر برخی افراد تعلل ورزي راهبردي 
براي تنظیم هیجانهاي فردي بوده و دست کم به 

کند تا از هیجانهاي صورت گذرا به افراد کمک می
منفی دور شوند و احساس بهتري را تجربه کننند و نیز 

رل شدید بر افکار، هیجانها و نوعی توانایی در کنت
).4(باشد عملکرد در راستاي استانداردها می

عالوه بر تعلل ورزي، فرسودگی تحصیلی هم یک 
مشکل جدي و شایع در دانشجویان بوده و با توجه به 

اي که با عملکرد تحصیلی، افت تحصیلی، تعهد رابطه
دانشجویان به دانشگاه، مشارکت در امور علمی و شوق 

هاي مهم شتیاق به ادامۀ تحصیل دارد، یکی از حوزهو ا
در اوایل ). 2(پژوهش در نظام آموزشی است

-فرسودگی توجه علمی کمی را بخود جلب کرد. به

اي که روانشناسی گذرا، هوس زودگذر، و زبانگونه
ي . طبق نظر پژوهشگران اولیه)5(شدانگاشته میدشوار
ر کارهاي ي فرسودگی، فرسودگی به خاطنظریه

)، روانپزشکی که سالمت 1974(1پیشگام فریودنبرگر
هاي کارکنانی را که حین تمایل نشان دادن به داده

شدند را مورد آزمایش قرار داد، به اعتیادآور دلسرد می
اي که ارزش تحقیق را دارد تدریج به عنوان پدیده

) در حین 1993(2کوردز و داگرتی).6(پدیدار شد
ي فریودنبرگر، مطالعات او را با اولیهشناسایی کار

ي تجربی عنوان کیفی متمایز کردند که مطالعه
با کار محققانی چون 1980ي فرسودگی از دهه

ایوانیچی، شواب، ماسالخ و جکسون شروع شد. با 
)7(ها در رابطه با فرسودگی، محققان تداوم بررسی

را مشکالت متنوع مرتبط با فرسودگی معلمان مسائل و
) آنها را بدین گونه 1985شناسایی کردند. گلد (

آموزان به ي دانشرفتار مخرب، فقدان عالقه"برشمرد: 
هاي جدید، آزمون شان، برنامهکارها و تکالیف

پاسخگویی، کاغذ بازي وتشریفات اداري مفرط و... 
1985هاي گلد در سال . یافته"پایان بوداین فهرست بی

سخگویی ابتدا به عنوان یک نشان داد که آزمون پا
ي مرتبط با فرسودگی معلمان تشخیص داده شد، مساله

سندرم روانشناختی که نشانگانش اکنون مورد بازنگري 
آوري شده نشان است. شواهد تجربی جمعقرار گرفته

دهند که فرسودگی فرایندیاست که به تدریج در می
).8(شودطی زمان ایجاد می

1. Feryodenbery
2. Cordes & Dougherty
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علل ورزي به عنوان مانعی فرسودگی تحصیلی و ت
شوند، زیرا افزایش براي پیشرفت تحصیلی محسوب می

استرس و پیامدهاي منفی در زندگی تحصیلی 
دانشجویان، موجب کاهش کیفیت و کمیت عملکرد 

شود. بنابراین شناخت عوامل تأثیرگذار بر تحصیلی می
آنها ضروري است. از نظر برخی پژوهشگران عواملی 

رقابت با همکالسی، کمبود زمان، چون امکانات، 
کالسی، محیط کالس، شرایط تحصیلی و ارتباط با هم

تواند استرس زیادي به انتخاب شغل آینده می
-دانشجویان تحمیل کرده و تحت عنوان عوامل استرس

زا مطرح باشد. استرس موجود حتی موجب اختالل در 
عملکرد، تشدید بیش از حد تنش و ایجاد حواس پرتی، 

تواند به استرس میشود.امیدي و افسردگی نیز مینا
زا ایجاد شود، حتی ي هر عامل یا محرك تنشوسیله

ها حاکی سروکار داشتن با یک بیمار. همچنین پژوهش
از شیوع استرس در دانشجویان پرستاري است. براي 
مثال پژوهشی نشان داد که دانشجویان پرستاري از

). با توجه به 9برند (یزاي زیادي رنج معوامل استرس
تعیین نقش اهمیت موضوع، این پژوهش با هدف

ورزي بینی تعللزاي دانشجویی در پیشعوامل استرس
انجام شد.و فرسودگی تحصیلی دانشجویان پرستاري 

روشهامواد و
استهمبستگی - از نوع توصیفیپژوهش حاضر 

جامعه آماري مورد مطالعه شامل دانشجویان پرستاري 
که در نیمسال اول سال نشگاه علوم پزشکی ایالم دا

به مشغول به تحصیل بودند انجام شد. 94-95تحصیلی 
این ترتیب که دانشجویان بر اساس ترم  تحصیلی  به 

. سپس به توجه به بندي شدندهاي مختلف طبقهگروه
تا 91بندي و تخصیص متناسب از سال گیري طبقهنمونه

رودي به صورت تصادفی نفر از هر و38تعداد 94
انتخاب شد. 

استفاده بادانشجوییزاياسترسعواملپرسشنامه
شیوه بهودانشجویانرويبریابیزمینمطالعهیکاز

است. این شدهساختهپوالديتوسطعواملتحلیل
سوال است که به شیوه لیکرت 54پرسشنامه مشتمل بر 

و بیشتر (هرگز، به ندرت، گاهی اوقاتاییگزینه4
1و0هايشود و به ترتیب نمرهاوقات) پاسخ داده می

شود. این پرسشنامه داراي به هر پاسخ داده می3و2و
زا مربوط به شرایط چهار خرده مقیاس عوامل استرس

سوال)، فارغ 15(سوال)، محیط آموزشی15(تحصیلی
سوال) 12سوال) و محیط خوابگاه (12(التحصیلی

این پرسشنامه به روش آلفا کرونباخ است. ضریب پایاي
مقیاس تعلل ورزي نسخه .بدست آمده است84/0

دانشجو که توسط شوارتز و دیهل ساخته شده است
سوال است که هر سوال داراي 10داراي ، بود.)10(
درست) نادرست تا کامالً(کامال4ًتا 1رزش بین ا

مه پایایی این پرسشنا)1390(است. حافظی و همکاران
اند. مقیاس فرسودگی درصد گزارش کرده70/0را 

اند تحصیلی که این پرسشنامه را برسو و همکاران ساخته
اند اعالم کرده87/0و ضریب پایاي این پرسشنامه را 

). این پرسشنامه سه حیطه فرسودگی یعنی 11(
عالقگی تحصیلی و ناکارآمدي فرسودگی تحصیلی، بی

سوال دارد 15مه مذکور سنجد. پرسشناتحصیلی را می
مخالف تا کامالًایی کامالًدرجه5که با روش لیکرت 

بندي شده است. دامنه موافق توسط آزمودنیها درجه
باشد. نعامی و می75تا 15نمرات این پرسشنامه از  

گزارش کرده 76/0همکاران پایایی این پرسشنامه را 
براي آوري اطالعات مورد نیاز، شیوه جهت جمعاست. 

براي اي ونگارش ادبیات تحقیق از بررسی کتابخانه
هاي هاي تجربی در خصوص سوالآوري دادهجمع

هاي تحقیق از روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه
ها دادهآوري استاندارد استفاده شده است. بعد از جمع

با استفاده ازضریب همبستگی پیرسون واسپیرمن آنالیز 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
sj

nm
p.

2.
2.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jn
m

p.
m

uk
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                               3 / 8

http://dx.doi.org/10.29252/sjnmp.2.2.1
https://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-80-en.html


بررسی نقش عوامل ...

1395پاییز،دومکردستان، دوره دوم، شماره مجله دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکی4

ها از درصد فراوانی نسبی یف دادهبراي توصشدند.
میانگین و انحراف معیار استفاده شد. آنالیز آماري 

ها از آزمون کلمو جهت بررسی نرمال بودن داده
اسمیر نوف استفاده شد. براي سنجش –گروف 

، انگیزه وتحصیلیارتباط فرسودگیهمبستگی بین 
از ضریب همبستگی پیرسون خودکارآمدي آموزشی 

د.استفاده ش
ها یافته

ها نشان داد که میانگین و انحراف سنی یافته
سال بود. 36/20±4/1دانشجویان مورد پژوهش 

ش در هخصوصیات دموگرافیکی دانشجویان مورد پژو
دهد که بیشتر دانشجویان مورد نشان می1جدول 

)، داراي 97/%3(146)، مجرد%3/37(56پژوهش پسر 
رم تحصیلی پنجم ) و ت%46(69محل سکونت خوابگاه 

نشان 1هاي جدول ) بودند. یافته%3/35(53و ششم 
زا و نیز نمره هاي عوامل استرسدهد که کل مولفهمی

کل آن با تعلل ورزي، ابعاد فرسودگی تحصیلی و نمره 
کل آن، رابطه همبستگی مثبت و معنا داري نشان داد

)0,5p< به طوري که با افزایش هر کدام از عوامل .(
زاي دانشجویی شامل محیط آموزشی، شرایط ساستر

التحصیلی و محیط خوابگاه و نیز مجموع تحصیلی، فارغ
آنها، میزان تعلل ورزي، فرسودگی تحصیلی و ابعاد آن 

عالقگی و ناکارآمدي شامل خستگی هیجانی، بی
یابد. براي بررسی نقش عوامل درسی نیز افزایش می

علل ورزي نیز از بینی تزاي دانشجویی در پیشاسترس
رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش ورود هم زمان 
استفاده شد. نتایج نشان داد که هر چهار متغیر مورد 

بینی تعلل ورزي در دانشجویان بررسی قادر به پیش
هستند.

زامیانگین و انحراف معیار متغیرهاي تعلل ورزي، افسردگی تحصیلی و عوامل استرس:1جدول

میانگین و انحراف معیارحیطه هارمتغی

تعلل ورزي

51/31±90/6آماده کردن تکالیف

91/29±19/6آمادگی براي امتحان

63/30±03/7تهیه کردن گزارش نیم سال

فرسودگی تحصیلی

26/19±40/4خستگی هیجانی

97/16±35/2بی عالقگی

03/24±16/5ناکارآمدي درسی

26/60±57/11کل فرسودگی

زاعوامل استرس

80/30±48/9محیط آموزشی

20/32±53/10شرایط آموزشی

57/28±02/6فارغ التحصیلی

60/27±01/5محیط خوابگاه

17/119±65/29کل عوامل استررس زا
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همبستگی عوامل استرس زاي دانشجویی با تعلل ورزي و فرسودگی تحصیلی: 2جدول 

رسودگی تحصیلیفتعلل ورزيزاعوامل استرس

01/0001/0محیط آموزشی

001/0001/0شرایط تحصیلی

001/001/0فارغ التحصیلی

001/0001/0محیط خوابگاه

001/0001/0کل

زاي همچنین جهت بررسی رابطه بین عوامل استرس
دانشجویان و تعلل ورزي و فرسودگی تحصیلی در

. تنشان داده شده اس2جدول 
هاي دهد که کل مولفهنشان می2جدول هاي یافته

زا و نیز نمره کل آن با تعلل ورزي، ابعاد عوامل استرس
فرسودگی تحصیلی و نمره کل آن، رابطه همبستگی 

). به طوري که با >0,5p(مثبت و معناداري نشان داد
زاي دانشجویی شامل افزایش هر کدام از عوامل استرس

غ التحصیلی و محیط آموزشی، شرایط تحصیلی، فار
محیط خوابگاه و نیز مجموع آنها، میزان تعلل ورزي، 
فرسودگی تحصیلی و ابعاد آن شامل خستگی هیجانی، 

یابد. عالقگی و ناکارآمدي درسی نیز افزایش میبی

گیريبحث و نتیجه
عواملپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش

وورزيتعللبینیدر پیشدانشجوییزاياسترس
پرستاري دانشگاه علوم دانشجویانتحصیلیفرسودگی

پزشکی ایالم انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که همه 
زاي دانشجویی شامل محیط آموزشی، عوامل استرس

التحصیلی و محیط خوابگاه با شرایط تحصیلی، فارغ
تعلل ورزي و فرسودگی تحصیلی دانشجویان رابطه 

نیز 1اون و سانتندر مطالعه بر.داري داشتمثبت و معنی
زاي دانشجویی با فرسودگی تحصیلی عوامل استرس

1. Brow & Santin

با توجه به تاثیر تعلل .داري داشتارتباط آماري معنی
زا و به نوعی اثر آن به ورزي در مواجه با شرایط تنش

اي به طور موقتی به فرد کمک عنوان یک سبک مقابله
.)1و12(کند تا از هیجانات منفی دور شودمی

ریه الزاروس و فولکمن اعتقاد بر این است طبق نظ
تواند به عنوان یک راهبرد نامناسب که تعلل ورزي می

براي مقابله با استرس مطرح شود که خود میزان استرس 
افزاید، در حالی که مواجه صحیح با عوامل موجود می

زا از شدت آنها و انباشتگی بار تکلیف و استرس
ن یافته که عوامل کند. در واقع ایوظایف کم می

بینی تعلل ورزي را دارند و زا توانایی پیشاسترس
ارزیابی منفی افراد در مورد خود و تواناییهایشان را نیز 

گونه مطرح کرد که توان اینبه همراه دارد. در واقع می
زا و شدت یافتن آنها، موجب وجود عوامل استرس

رل بر شرایط محیطی و نتتقویت احساس عدم ک
ندگی را در پی دارد و باید اذعان داشت که در این درما

موارد هم مانند موارد دیگر، کاهش عزت نفس ریشه 
باشد. احتماالً وقتی دانشجو در بسیاري از مشکالت می

مورد غلبه بر موقعیتهاي پر تنش تحصیلی، احساس 
کند، تکلیف و وظایف تحصیلی خود را به ناتوانی می
دور از انتظار نیست که خستگی اندازد و البتهتعویق می

هیجانی ناشی از چنین شرایطی به فرسودگی تحصیلی 
. )10(بیانجامد
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هاي پژوهش حاضر نشان داد که عوامل یافته
تواند از تعل ورزي و فرسودگی پیشگیري زا میاسترس

، عوامل )2007(و همکاران1کند. در مطالعه پرریو
زي و فرسودگی نقش داشته است. زا در تعلل وراسترس

هاي پژوهشهاي دیگر نشان داد که عوامل متعددي یافته
مانند نارسایی حمایت اجتماعی، استرسورهاي 
گوناگونی چون فشارهاي خانواده، روابط اجتماعی و 

توانند باعث فرسودگی هاي اجتماعی میمحیط
آرو و همکاران-). در مطالعه سالمال13(تحصیلی شوند

نقش جو حاکم بر ).2008(و کیارا و همکاران)14(
دانشکده و انگیزش مثبت دریافت شده از سوي اساتید 

با اند.تهسدانرا در فرسودگی تحصیلی دانشجویان موثر 
زا، خستگی هیجانی دانشجویان ادامه شرایط استرس

عالقگی و در نهایت خود افزایش یافته و به صورت بی
توان یابد. میپایین تجلی میارزیابی منفی و کارآمدي 

شود که دانشجویان از گفت که فرسودگی باعث می
نظر هیجانی در سطح پایین تري قرار بگیرند. این خود 

تواند ناشی از احساس ناکارآمدي در تحصیل باشد. می
بنابراین دانشجویانی که شرایط تحصیل خود را 

ت کنند، کمتر به خودشان در جهزا ارزیابی میاسترس
کنترل محیط و موفقیت در تحصیل باور دارند و کمتر 
از راهبردهاي کاهش استرس تحصیلی استفاده کرده و 

-در مجموع از احساس خودکارآمدي تحصیلی پایین

تري برخوردارند. لذا احساسات درك شده منفی نسبت 
به شرایط تحصیلی مانند استرس خودکارآمدي را تحت 

).15(دهدتاثیر قرار می
تواند از طریق تاثیر هاي پژوهش حاضر میتهیاف

زا بر انگیزش تحصیلی منفی بر عوامل استرس
دانشجویان که نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی آنان 

نیز گزارش نمودند )2009(میدارد، نیز تبیین نمود. نا
زا موجب افت انگیزه تحصیلی در که عوامل استرس

1. Perrewe

جدي گرفتن دانشجویان شده و انگیزه سهم زیادي در 
تکالیف و وظایف تحصیلی و مواجه صحیح با استرس 

توان گفت شاید دلیل . از این نظر که می)16(دارد
نشینی دانشجویان از انجام وظایف خود و در عقب

نهایت خستگی و فرسودگی آنها، کاهش انگیزه ناشی 
از تشدید استرس آموزشی و محیطی باشد. با توجه به 

بینی جویی قادر به پیششاي دانزاینکه عوامل استرس
میزان فرسودگی تحصیلی و تعلل ورزي دانشجویان 

اندرکاران آموزشی همواره پرستاري هستند، لذا دست
زا و ایجاد هاي کاهش عوامل استرسباید به شیوه

محیطی آرام و مناسب براي تحصیل بیاندیشند. امید 
هاي مقابله با استرس و افزایشاست که آموزش شیوه

انگیزه تحصیلی نیز در دستور کار مراکز مشاورره 
دانشگاهی قرار گرفته و ارتقاي کیفیت آموزشی 

پرستاران مورد توجه بیشتري باشد.

قدردانیوتشکر
پژوهشیمحترممعاونتازدانیممیالزمپایاندر

دانشجویان دانشکده پرستاري ایالم،پزشکیعلومدانشگاه
پزشکی ایالم که در این امر ما را و مامایی دانشگاه علوم 

نمایم.همراهی نمودند صمیمانه تشکر  می
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The Role of stressors in the prediction of
procrastination and academic burnout among the
Nursing Students of Ilam University of Medical

Sciences in 2015
Taghinejad H, Azadi A, Jamalaldin H*, Azizi M

Abstract
Introdoction and Aim: This study was conducted to determine the
role of stressors in the prediction of procrastination and academic
burnout among the nursing students of Ilam University of Medical
Sciences.
Materials and Methods: This study descriptive – correlational
study was conducted on 150 nursing students who were selected
using random sampling method. The data collection tool consisted
of studentship stressors, procrastination assessment scale and the
academic burnout scale.
Results: The results showed a significant positive correlation
(p<0/5) among all components of stressors and its total score with
procrastination and academic burnout dimensions and its total score.
on the whole, the increase in each of the studentship stressors,
including learning environment, educational condition, graduation
and dormitories as well as all of them altogether led to the increase
in the amount of procrastination, academic burnout and its
dimensions including emotional exhaustion, apathy and educational
inefficiency.
Conclusion: The results showed that the studied variables are able
to predict procrastination and academic burnout in students. As
much as the scores of stressors related to educational condition,
educational environment, graduation and dormitories were added,
the scores of procrastination and academic burnout increased.
Key words: stressors, procrastination, academic burnout, nursing
students
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