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 ن با متغیرهای تعلل ورزی تحصیلی و کمال گراییآمروری بر فرسودگی تحصیلی و ارتباط 
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 کیدهچ

 فرسودگی .است همراه کار از عمیق شکست حس با که باشد می ذهنی و هیجانی فیزیکی، خستگی منفی حالت یک یفرسودگ
 و بدبینانه نگرش درسی، های فعالیت در اندازه بیش کار از ناشی مزمن صورت خستگی به دانشجویان و آموزان دانش توسط تحصیلی

از جنبه شود.یکی  داده می بروز تکالیف در موفقیت احساس فقدان و پایین شایستگی احساس و مدرسه کارهای نسبت به تفاوتی بی

. عالوه بر این،  می شوداز زندگی  جویانرضایت دانشباعث کاهش است که تصور می شود تحصیلی این های مهم فرسودگی 

 علل ابتالیهمیت تعیین . اشده استپدیدار  با افت تحصیلی و ترک تحصیل  به عنوان یک متغیر مرتبط  تحصیلی فرسودگی 

را به طور کامل  زمانی می  از این مشکلپیشگیری  برای موثر استراتژی های کشففرسودگی تحصیلی  و همچنین به  جویاندانش

. ایجاد می شود را شناختکردن مدرسه  ترکو بودن در تحصیل به دلیل ناموفق جویان را که مشکالت روانی دانش کرد کهدرک توان 

. پس از بررسی مطالعات انجام کرد شناسایی تحصیلی را فرسودگی  موثر درعوامل باید ، در درجه اول ، ها برنامهگونه این  برای ایجاد

 یا و اتفاقی عمدی، میتواند که است تحصیلی فعالیتهای در تعلل ورزی تحصیلی )تأخیرشده مربوط ، مشخص شد که متغیرهای از 
 سرزنش و انتقاد منفی، های ارزیابی  د خو با که است برای عملکرد باال بسیار معیارهای از ای عادتی باشد( و کمال گرایی)مجموعه

در این مطالعه  رابطه دو متغیر تعلل . همچنین ، می کنند پیش بینیتحصیلی را به طور جداگانه فرسودگی  باشد( می همراه خود

 .بررسی می شود ورزی تحصیلی و کمال گرایی

 
 رسودگی تحصیلی ، تعلل ورزی تحصیلی ، کمال گراییف واژگان کلیدی:

 
A Review on Academic Burnout and its relation to Academic Procrastination and 
Perfectionism 
 
Abstract 
Burnout is a negative state of physical, emotional and mental exhaustion, which is associated with 
a deep sense of failure. Academic burnout, experienced by students, is shown as chronic fatigue 
from working too much on study activities, the cynical attitude and indifference toward the 
schools and universities, and a sense of low competence and lack of a sense of good 
accomplishments on assignments. One important aspect of academic burnout is thought to reduce 
Students life satisfaction. In addition, it is known as a variable associated with low 
accomplishments and school dropout. The importance of   identifying the causes of students' 
academic burnout as well as discovering effective strategies to prevent this problem can be 
understood completely when the psychological problems of the students who leave school because 
of their failure in education are realized. To make the programs to achieve these goals, first and 
foremost, we need to identify the factors affecting academic burnout. After reviewing related 
studies, it was found that the variables of academic procrastination (delays in academic activities 
that can be deliberate, accidental or habitual) and perfectionism (a set of high standards for 
performance with one`s own negative evaluation, criticism and self-blame) separately predict 
academic burnout. Then, the relationship between the two variables, academic procrastination and 
perfectionism is checked in this study. 
 
Keywords: academic burnout; academic procrastination; perfectionism 
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 دمهمق -1

 تجماربی  و انمداز  چشمم  دانشجویان که حالی در.نقش عمده ای دارد دانشجویان اجتماعی و علمی پیشرفت در دانشگاهی زندگی

 سمازگاری  مشکالتی در است  ممکن آنها زمان همان در کسب می کنند، خود دوره دانشگاهی طول در توسعه و تغییر بلوغ، رشد، برای

 رخ دهد،برعملکرد است ممکن دانشگاهی اموزش دوره طول در مشکالتی که چنین شاید. به کنندشخصی وعلمی خود تجر اجتماعی ،

 داشمته  محمدودی در اختیمار   مقابلمه  منماب   است ممکن دانشجویانی  چنین(.8002 دیورو،) بگذارد تأثیر سطوح مختلف دانشجویان در

 بایمد  دانشمجویان  کمه  گفت توان می ، بنابراین. فی داشته باشدمن انها تأثیر علمی  سازگاری برسطح است ممکن مشکالت این باشند و

 روان توجمه  کمه  جدیمدی  پدیمده  اخیمر  سمال  چند در.کنند تجربه  دوره دانشگاه طول در خود  علمی زندگی های زیادی را در چالش
 نمام 1 تحصمیلی  فرسودگی است گذاشته جای بر یادگیری و آموزش فرآیند بر ای منفی و تأثیر کرده جلب  خود به را پرورشی شناسان

 اسمت کمه   4یافتمه  کاهش شخصی کمال و3زدایی ، فردیت8هیجانی خستگی سندرم (.فرسودگی،یک8002همکاران، و  آرو- دارد)سالمال

 و الهموز ؛ 1991 لمین،  سمان،  گولمبیوسمکی، ) می گیرد انجام ها آن در انسانی خدمات که دهد می روی های خدماتی حرفه میان  در

 از شکسمت  عمیمق  حمس  با که باشد  می ذهنی هیجانی و فیزیکی، خستگی منفی حالت یک دیگر، فرسودگی سوی از. (1929ماسون،

 همای  دهه در پژوهشی جام  و روانشناختی  ی حیطه  یک به گذارند تأثیر می افراد فرسودگی بر که عواملی فهم.است شده همراه کار

میمان   در این پدیده بررسی دارد،اما وجود کاری های  سازمان در فرسودگی با بطهرا در زیادی چند مطالب هر . است شده تبدیل اخیر

 خماطر  بمه  کالج،احسماس خسمتگی   یما  دانشکده دانشجویان میان در فرسودگی تحصیلی. است توجه شایان دانشجویان و آموزان دانش

 عمدم  احسماس  و (6عالقگمی  )بی فرد کالیف درسیت به عالقه بدون و بدبینانه  حس یک داشتن ، (1)خستگی تحصیل الزامات و تقاضاها

 .( 8007، و همکاران ژانگ از نقل به ،8008 همکاران، و )شافلیدارد ( اشاره7پایین  کارآمدی ) دانشجو یک به عنوان شایستگی

 ه بم  آموزشمی   همای  موقعیمت  در چند یادگیرندگان هر شوند؛ می محسوب یادگیرندگان کار محل عنوان به آموزشی های مکان
نظمر   در "کمار "یک  عنوان به  توان می را آنها درسی و آموزشی های فعالیت شناختی، دیدگاه روان از اما ، کنند نمی کار کارمند عنوان

 افمزایش  در نتیجمه  و تحصمیلی  پیشمرفت  منجر به  کماهش  تحصیلی فرسودگی شود می تصور .(8002 همکاران، آروو -سالمال) گرفت

 بمرای  مداخلمه  همای  برناممه  کمه  اسمت  بسمیارمهم  مدرسمه  مشماوران  برای بنابراین، (.8014کورناز، و نیزد کم،) می شود تحصیل ترک

 اعتقماد  (1990) 2ومنیم ن (.8014کورنماز،  و ،دنیز کم)توسعه دهند تحصیلی را  تجربه می کنند آموزانی که فرسودگی شناسایی دانش
 فرسمودگی  برای که است باور این بر و است ها دانشگاه در پژوهش لمباحث قاب ترین مهم از یکی تحصیلی فرسودگی  مبحث که دارد

 از یکمی  تحصمیلی  پمیش بینمی کننمده فرسمودگی     متغیرهمای  تشخیص اساسی، نکته این به بنا .دارد وجود مختلفی  تحصیلی  دالیل
و تعلمل   9گرایمی  ل کمما   رابطمه  کمردن  مشمخص  و تعیین پژوهش اساسی این مسئله بنابراین .است زمینه این در اساسی های موضوع

 های متغیر عنوان  به تعلل ورزی تحصیلی و گرایی ل کما های متغیر پژوهش این در که است تحصیلی فرسودگی با  10ورزی تحصیلی
 .است شده گرفته نظر در وابسته یا مالک فرسودگی متغیر متغیر و پیش بین یا مستقل

 
 فرسودگی تحصیلی  -2

برای توضیح خستگی عاطفی و از دست  11فرویدن برگر توسط هربرت 1970بار در اواسط دهه مفهوم فرسودگی برای اولین 

، فرویدن برگرمعرفی شد )  ند رخ داده بود،مراقبت جایگزین مشغول به کار بود مکانبا او در یک  داوطلبانی کهدادن انگیزه و تعهد 

بیش از حد انرژی،  بدلیل صرف گیخستاحساس یا  گی،دشکست، فرسو "به عنوان را فرسودگی  (1974) فرویدن برگر(. 1974

، مانند  یخدمات انسان  مشاغلاز اغلب  انجام می شد، فرسودگی بر هایی که پژوهشدر  .(119ص.) کرد تعریف  "قدرت و یا مناب  

 ،بعدها .(8001 و همکاران، مسلکو متخصصین مراقبت های بهداشتی استفاده می شد)  ان، پرستاران، مددکاران اجتماعیمعلم

و  مسلکشغلی گسترش یافت )  دیگر مشاغل و گروه های استفاده می شد،بهخدمات انسانی  برای  مفهوم فرسودگی که در ابتدا

که   شخصی و کاهش موفقیت شخصیت زداییخستگی عاطفی،  "( فرسودگی به 1924و جکسون ) ازنظر مسلک  (.8001همکاران، 

با توجه به این   انها .(133ص.)  ،اشاره داردرخ می دهد " ه نوعی است که با مردم سر وکار دارندکارشان ب "که در میان افرادی 

                                         
1-Academic burnout  
2-emotional exhastion  
3-depersonalisation  
4-reduced personal accomplishments  
5-exhaustion  
6-cynicism  
7-reduced efficacy  
8-Neumann  
9-Perfectionism  
10-Academic procrastination  
11-Freudenberger  

www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 

3 

 

،  لیتر، شافلی )ند ساخترا   MBI (MBI – GS) پرسشنامه عمومی، مشاغلاز یرای پرداختن به مجموعه گسترده تربتعریف و 

فرسودگی به عنوان  .بود نی ، و کاهش اثربخشی حرفه ایبدبی : خستگی ، شامل سه بعد فرسودگیکه ( 1996و جکسون ،  مسلک

مهمترین ، (. بعد اول، خستگی  1926و همکاران،  مسلک)  یک سندرم خستگی ، بدبینی ، و کاهش اثر بخشی حرفه ای تعریف شد

ممکن است با و  (1997، لیترو  مسلک) دارد سنگین  مزمن ناشی از کار خستگی أ عمدتواشاره به احساس فشار که  است بعد

کار  به طور کلی نسبت بهاست که در ان فرد  1بعد دوم ، بدبینی (.1993ودوورتی،  کوردز) همراه  باشد احساس سرخوردگی و تنش 

کردن بی کار  می کندواحساس می دهداز دست وعالقه به کار را  بی تفاوت داردنگرش  با آنها کار می کند یک ی کهو مردم خود

 دستاورد ،8شایستگی احساس کاهش به ای حرفه اثربخشی فقدان ، سوم بعد نهایت، در (.8001، همکاران و مسلک)  معنی است

 ای  حرفه بخشی اثر کاهش که افرادی(. 1926 ، همکاران و مسلک) دارد  اشاره سازمانهم در   و شغل در هم  کمال کسب  و موفق

 ،3دوورتی و کوردز) میشوند منفی نگرش دچار شخصی های وتعامل روابط همچنینو  خود های توانایی به نسبت ،کنند  می تجربه را

تخلیه مناب  باعث  در نتیجه  ;ثیر می گذاردأت  اهداف حرفه ایبه دستیابی بر که  است "جاودان"روند  فرسودگی شغلی یک  (.1993

کارکنان و  برایعواقب فرسودگی  براین،بنا ; (80،ص. 8010)شیمین، ان می شودمقابله با این روند و نشانه های   فردی برای

عالوه، به نظرمی ب. (8010، 4) شیمین استکار می کنند،بسیار جدی   در انجا هاکه آن یو همچنین موسسات بزرگتر انهامشتریان 

و  وواساالن، شافلی) ثیر داردتأروحیه پایین و نارضایتی شغلی  ،،غیبت در تعویض شغل رسد فرسودگی شغلی به عنوان یک عامل

  مفهوم این تازگی به ، گرفت قرار استفاده مورد کارکنان و کار محل برای ابتدا در شغلی فرسودگی مفهوم چه اگر (.8008همکاران، 

 ; 8011 پارکر،  و سالمالارو;8011، کاکان وگوک گوندوز کاپری، ;8011, 1پی ای) است شده کشیده آموزان دانش و مدارس  به
 در میان دانشای فرسودگی به طور فزاینده  و (8011فیست، و هیوارد چایلدز، استوبر، ; 8009، ونارمی لسکینن کیورو، ارو، -سالمال

 برای کار محل یک عنوان به باید مدرسه محیط که کنند می اظهار محققان (. 8011و همکاران ،  استوبر) مشاهده شده است اموزان

 فرسودگی همینطور،. هستند فشار تحت خود تحصیلی پیشرفت برای محیط دراین نآموزا دانش که شود گرفته نظر در آموزان دانش

 مفهوم اساس، این بر(. 8011 پارکر، و ارو -)سالمال است شده بیان مزمن استرس به پاسخ یک عنوان به آموز دانش تحصیلی

 احساس و مدارس به نسبت اعتنایی بی و بدبینانه نگرش یک ایجاد مدارس، 6مطالبات برابر در خستگی دلیل به تحصیلی فرسودگی

خستگی، بدبینی، و عدم کارایی  با ابعاد گی تحصیلیفرسود (.8009, ونارمی لسکینن کیورو، ارو، -سالمال) اید می بوجود کفایت عدم

و ، تحصیلنسبت به  منفعالنه، داشتن نگرش بدبینانه و مطالبات علمیبه دلیل  گیاحساس خست صورت، و به توصیف می شود

( 8006) 7و وستکاشمن  از نظر(. 8007و همکاران،  ماسترت)  می شود آشکار اموز به عنوان یک دانش یاحساس بی کفایت

به نسبت نتیجه ،بسیاری از دانش آموزان  در،و می شوندمواجه بسیاری عاطفی، روانی  جسمی، های چالشبا روزانه  جویاندانش

 عنوان به. است مرتبط یمتعدد متغیرهای با تحصیلی فرسودگی که دانیم می بیخو به .فرسودگی آسیب پذیر هستند استرس و

 ; 8011وپارکر، ارو-سالمال ;8011اریلماز، و پی ای ) آموز دانش موفقیت با منفی رابطه یک تحصیلی فرسودگی که شده دیده مثال،
مکارتی،پرتی  ; 8011 دیورو، و بالوس یورو،د بالکیس،) او تحصیلی پیشرفت و( 8011,نیمویترا ارو،-سالمال سوینی،-تویمینن

 از غیبت ،(8010همکاران، و سانتن) استرس ،(8007دالین ورانسون،) افسردگی با مثبت رابطه یک که درحالی ، دارد (1990وکاتانو،

 ارو - مالسال و پارکر ،( 1921) جکسون و مسلک شغلی فرسودگی مدل مانند .دارد( 1921اشمک، و یر می) تحصیل ترک و مدرسه

 مدل. دادند نشان بود کفایتی بی و  بدبینی ، خستگی شامل که بعدی سه ساختار یک صورت به را تحصیلی فرسودگی( 8011)

 این بین اصلی تفاوت تنها. است مقایسه قابل( 8011) ارو - سالمال و پارکر یافته توسعه مدل با( 8008) همکاران و شافلی فرسودگی

 ، فرسودگی های مدل از استفاده با. است( inadequacy) کفایتی بی واژه جای به( efficacy) کارامدی هوممف از استفاده مدل دو

 افراد که شود می باعث که باشد می تحصیلی فرسودگی اصلی جزء عاطفی خستگی که کردند بیان( 8011) ارو - سالمال و پارکر

 روش توسعه به بیشتر ،افراد بدبینی  این نتیجه  در( 8011) ارو - وسالمال پارکر مدل به توجه با ، این بر عالوه. کنند تجربه را بدبینی

 می اظهار محققان این این، بر عالوه. یابد افزایش کفایت عدم احساس که شود می باعث نهایت در و پردازند می ناکارآمد مقابله های

 متعددی خارجی عوامل .باشند می کفایتی بی احساس رایب قوی های  کننده بینی پیش بدبینی و عاطفی خستگی ابعاد که کنند

 و استرس شوند، براورده باید فراگیران توسط که درمدارس انتظارات افزایش ، مثال عنوان به. گذارند می تاثیر تحصیلی برفرسودگی

 برای عامل یک تواند می معلمان سوی از شده ادراک انتظارات،پشتیبانی افزایش با. بخشند می راسرعت آموزان دانش فرسودگی

                                         
1-Cynicism  
2-adequecy  
3-Cordes & Dougherty  
4-Shimmin  
5-Ay pay  
6-demands  
7-Cushman & West  
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 مناب  همچنین و  مختلف دانشگاهی انتظارات دارای که فراگیرانی که کرد ادعا توان می این، بر عالوه. شود انها فرسودگی کاهش

 ، تاینکینن و ارو - سالمال ؛8002 نارمی، و کیورو ، ارو - سالمال)  شوند می تحصیلی فرسودگی هستند دچار اجتماعی حمایت محدود

8018 ). 

مهم در پیش  و یک شاخصدهد تحت تاثیر قرار  آیندهدر با دانشگاه  انها رافرسودگی در میان دانش آموزان ممکن است رابطه 

می تواند  یتحصیلفرسودگی  عالوه بر این (.8001،نفار ) یانگ و باشدپس از فارغ التحصیلی  انها بینی فرسودگی شغلی حرفه ای

)پینار  داشته باشد دارند،  عالی آموزش برای موسسات گاه ها، که به نوبه خود پیامدهای سیاست مشخصدانشبرثیر قابل توجهی أت

 .(8001سیبرهاگن،و
اندازد خطر  به انها راو می تواند آینده تحصیلی می دهد ثیر قرار أرا تحت ت 1عملکرد تحصیلی ی،، فرسودگجویاندر دانش

ثیر قرار أتحت ترا سطح دانشگاهی  در دستیابی به اهدافبرای  جویان تر توانایی دانشبیش ،(. فرسودگی8007و همکاران،  ماسترت)

ابطه بین ر درباره مطالعات (.8003، و راتمن در مرو اضافه می کند )ونانها در نتیجه فشار بیشتری بر حمایت اجتماعی  و ،می دهد

،  سینگ) را نشان داده اندرابطه منفی ضعیف یک تحصیلی،  و عملکرد )خستگی، بدبینی، و عدم کارایی(ابعاد فرسودگی دانشگاهی

مثال در یک فراتحلیل در مورد موان  و نتایج ،  برای (.8008، مارتینزو همکاران، شافلی ;8000،گارمن ، کوریگان  و موریس;8000

دارد که  . بنابراین، این امکان وجودارندی دکه موان  با عملکرد رابطه منفی ضعیف ندشان دادن( 8008)  ویالنووا و رومن، مانند عملکرد

تحصیلی عملکرد  ی،بدبین انفعال و ،ی، نا امیدی،تحریک پذیرفرسودگیاحساس خستگی ، بدلیل جویان مبتال به فرسودگیدانش

 (.8010و همکاران،  ساالنووا) داشته باشند یضعیف

 ،8009)        همکاران و دیربای ، دارد جودو دانشجویان میان در تحصیلی فرسودگی مورد در محدودی اطالعات اگرچه

  که دانشجویانی میان در ان شیوع ودرصد است رایج پزشکی دانشجویان میان در ویژه به تحصیلی فرسودگی که دادند توضیح (8010

 کشورهای در شکیپز دانشجویان با شده انجام مطالعات در. شود می زده تخمین درصد 10 ،اند کرده تجربه را فرسودگی کلی طور به

 ؛ 8007 ، رانسون و دالین ؛8007 ، رانسون و جانبرگ دالین،)  است بوده ٪89 و ٪ 1,8 بین شغلی فرسودگی شیوع نسبت مختلف

 (. 8009 همکاران، و دیربای
 پژوهش برای عمده موضوع یک به تبدیل اموزشی محیط به دانشگاه دانشجویان تعهد که داشتند اظهار( 8011) ویکفیلد و اّدی

 تحت را انها عملکرد و انگیزه را دانشگاه دانشجویان میان در شده مشاهده فرسودگی باورند این بر این،محققان بر عالوه. است شده

 کم انگیزه که دهند می توضیح بیشتر نویسندگان. شود می تحصیل ترک میزان افزایش به منجر همچنین و دهد می قرار تاثیر

 " های شاخص توانند می یادگیری فرایند طول در نامناسب طوراقدامات همین و یادگیری از اجتناب ، یادگیری برای دانشجویان
 و روانی سالمت بر همچنین و دانشجویان یادگیری بر منفی اثرات تحصیلی این،فرسودگی بر عالوه. باشند" تحصیلی فرسودگی

 (. 8011، کینگ گذارد) می انها جسمانی
 
 تعلل ورزی تحصیلی -3

 گونمه  به  و فردا معنی به crastinusو  "در حمایت از"و  "پیش"،"جلو"معنی  به proبخش  دو از التین زبان در ورزی تعلل
خاص  تکلیف یک انجام  انداختن به عقب و به تأخیراندازی دودلی، مسامحه، شامل آن های مترادف .است فردا تا معنی به الفظی تحت

 کمه  است روانشناختی صفتی ورزی، تعلل (.8007استیل ،) است ضروری تأخیرغیر یا انداختن تعویق به و تنبلی پدیده این علت .است
 شمای   بسمیار  ، فراگیمران  میان آموزشی های محیط به خصوص در شود. می دیده مختلف سنی های رده و قشرها درمیان و زندگی در

 جی و بوزی آنوگ کولینز،) است همراه دوره ای های انصراف  تا سی کال پایین نمره های گرفتن ازجمله باری زیان با پیامدهای و است
 میلگمرام، ) اسمت  یا تصمیم گیمری  تکلیف یک انجام انداختن تأخیر به برای رفتاری منش یا و صفت یک عموماً ورزی (. تعلل8002ااو،
 و،راشم ) ممی شمود   تعریف شود تکمیل باید که وظیفه ای یا کار عمدی تعویق به عنوان ورزی تعلل همچنین (.1992 لیوژن، و تال می

 (8003، هیکسمون   و یانمگ  گرفتمه )فریمزش،   قرار شناسایی مورد  کمتر تعلل  ورزی  ساز زمینه (. عوامل8007، اوالفسون و ،زوادکین
 یکی عنوان به ورزی رو،تعلل این از داد. را گسترش خویش دانش باید ورزی تعلل  علل مورد در هنوز رشد، روبه پژوهشهای رغم وعلی

 (.8007استیل، ) مانده است باقی بشریت درک نشده موارد از

 حماد   ورزی تعلمل  و (8007 اسمتیل، ) درصمد  91 تا 70 حداقل بین دانشجویان، در آفرین مشکل تحصیلی ورزی تعلل میزان  
 دوره یمک  در خیر عممدی  تمأ   زی،تعلمل ور  به عالوه، است. شده برآورد (1991وجانسون، کاون مک)  نشجویان دا درصد 30 تا 80در

 اوکاالگمان،  فمراری،  ؛ 8007اسمتیل، ) دارد بخمش  رضمایت  غیمر  عملکرد آن، پیامدهای از رغم اگاهی علی فرد و شده تلقی عمل خاص
 واتسون و هاول مطالعات راستا این در دارد که وجود علمی  پژوهشهای در ورزی تعلل علل به قابل مالحظه ای توجه.(8001نیوبگین ،

                                         
1-academic performance  
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 کفایمت  ،1گری خودتنظیم پایین سطوح با که تعلل ورزی دهد می نشان (8003)  لترزاو و (8007)اوالفسون و شراو،وادکینز(، 8007)
  . دارد ارتباط وبیماری استرس اضطراب، باالی سطوح  با و نفس به اعتماد و مندی تحصیلی

 بمه شمکل   و روزممره   اممور  تحصیلی، های حوزه در ، آن اریرفت و شناختی، عاطفی های مولفه پیچیدگی به توجه با ورزی تعلل
 ماشمینچی  مصمطفوی،  )هاشممی،  کنمد  ممی  پیدا گوناگونی تظاهرات تصمیم گیریها در وسواسی صورت به نیز و کنترل بدون یا مختل
 اشمکال  سمایر  رسمد  یم به نظر هستند، مربوط   تکلیف از اجتناب به کلی و تحصیلی تعلل ورزی که حالی در (.8018بدری، و عباسی
 تعلمل ورزی،  شکل ترین متداول (.8018بدری، و عباسی ماشینچی  مصطفوی، )هاشمی، ارتباط باشند در گیری تصمیم با ورزی تعلل
 همای  لیمت  فعما  انمداختن  تعویمق  بمه  فراگیمران بمرای   غالب تمایل را ( آن1926 )موراکامی  و سولومون راث بلوم، و بوده تحصیلی نوع

 تعلل می دهد،ولی روی روزانه تکالیف انواع در ورزی تعلل که این علیرغم.است مأتو استرس با همیشه   اند که نموده تعریف تحصیلی
 آن و) الکسماندر   شود محسوب می تحصیل فرایند در زا آسیب ای مساله عنوان به و دانشجویان دارد در باالیی فراوانی تحصیلی،  ورزی

 کمالینز ) گمذارد  ممی   تمأثیر منفمی   دانشمجویان  زنمدگی  کیفیمت  بمر  ممی شمود و    8تحصمیلی  تپیشمرف  که ممان   (8006 زی،بیو وگ
 (.8002وهمکاران،

 

   3کمال گرایی -4

محققان شروع پردازان و به تازگی ، نظریهاما .استانواع مشکالت روانی  ساز کمال گرایی یک متغیر شخصیتی است که زمینه

 1ب وسازگارخونسبتا فرم دوم که  می شود وکه منجر به ناراحتی عاطفی  4ناسازگاردو نوع متمایز کمال گرایی، فرم  تشخیصبه 

مال گرایی شامل تالش برای کمال و اعتقاد به این که شکست برای به دست (.ک8004)بی یلینگا،ایزرالیب وانتونیا، است،شده اند

مشکالت روحی  ، گرایانه کمالارتباط بین اعتقادات  (1920)برنز (.8011، ،می باشد)کریستن بلکرغیر قابل قبول است  ،آوردن کمال

 .را نشان داد و روانی ، مشکالت سالمت جسمی و عملکرد ضعیف
همچنین به   مرتبط با عملکرد طبیعی روانی وکامال به عنوان یک پدیده پیچیده را کمال گرایی ، مطالعات تجربیها  سال

 6هوماچک (.8001،منسلو  شفران؛ 8004،  س؛ چانگ ، واتکینزوبانک1991بالت،عنوان مشکالت عاطفی و رفتاری نشان داده اند ) 

 ( کسانی که ازسازگار)  7عبارت کمال گرایان مثبت برای اولین بار( 1927)

چنین  خود تالش پرکه هرگزدر سفر کسانی ( ر) ناسازگا 2منفی می کنند و کمال گرایانپر زحمت احساس لذت کارهای  

  (.1991بالت،  مروری بر) بکار برد -کرده اندنجربه را ت یاحساس رضایت

 بهنجار و مثبت جنبه ی هم شرایط می تواند این از آنها نگرش دارندو و داشته قرار آن در که شرایطی به بسته افراد گرایی کمال
 و ناامیدی نارضایتی، خشنودی،نا به و باشد داشته نابهنجار جنبه ی هم و بینجامد رضایتمندی و خشنودی موفقیت، به و باشد داشته

 (.1927گردد)هوماچک، روانشناختی منجر آسیبهای

 از کنند تحمل درخودشان را عیب مقداری افراد می توانند درکمال گرایی سازگار)مثبت( که است ( آورده1963دین ) سیل می
می  احساس که زمانی  و می برند لذت ساطاقت فر و سخت کارهای از آنها .باشند خودشان راضی از و ببرند لذت هایشان موفقیت

 . در کمال گرایی ناسازگار)منفی( افراد(8001 ،)نقل ازوردی کنند عمل صورت بهترین به که می کوشند آزادند، کارها درانجام کنند
 اینکه از و می برند شک دیگران وسیله ی به خود   ارزیابی مورد  در  افراد مثال، برای .میدهند نشان منفی تقویت و ناقص رفتارهای
 و خویشتن ارزش مورد در مشکالتی باعث اجتنابی افراطی رفتارهای  انجام .هستند مرتکب شوند،نگران حد از بیش را اشتباهی
 (.1992اوونز،و )اسلید  میشود منجر منفی نتایج به درنهایت،

 

 فرسودگی تحصیلی و تعلل ورزی تحصیلی -1 

 طول در کالج دانشجویان تعلل ورزی تحصیلی ارتباط مثبت دارد. فرسودگی تحصیلی با مطالعات بسیار نشان داده اند که 

 و امتحانات کالسی، تکالیف شامل که علمی مطالباتزا، استرس های موقعیت درحال چالش با همیشه کارشناسی مقط  در آموزش

 تحصیلی میزان تعلل ورزی این، بر عالوه .هستند می باشند،خانوادگی  تعهدات و مسئولیت های و محدود زمان مدت ها در ارزشیابی

 خستگی که دادند نشان(  8006) مونتالبان و ، بروکال فرناندز ری، اکسترمرا، دورن، .شود انها استرس درمیان به منجر است ممکن

                                         
1-self-regulation  
2-academic achievement  
3-Perfectionism  
4-maladaptive(neurotic)  
5-adaptive(normal)  
6-Homachek  
7-adaptive perfectionists  
8-maladaptive perfectionists  
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 عواقب تعلل ورزی کهدریافت  (8013مورت بالکیس). دارد دانشجویان  میان در شده درک استرس با مثبت ارتباط بدبینی و عاطفی

 با هم ارتباط بی کغایتی تحصیلی و بدبینی، عاطفی، خستگی -فرسودگی سه بعد تحصیلی و ورزی و تعلل ناخوشایندی دارد و منفی

 همراه با خواب اغلب ، محدود زمان مدت کردن در بینی می کند. کار را پیش فرسودگی بعد سه تحصیلی  ورزی  تعلل و مثبت دارند

 (8003)  داد و جاکوبز. (8009)بالکیس و دیورو، کند را مختل عملکرد شناخت و ادراک و تمرکز، تواند می جدی طور  هب ناکافی،

 دچار است ممکن براورده نکنند، را خود علمی انتظارات انها اگر دانشگاهی زیادی می کنند، تالش دانشجویان با اینکه که کردند تاکید

انجام وظایف برای احساسات وبنابراین،درک . شوند  کارخود به منفی نسبت نگرش و احساسات ی ووخودپنداره منف بدبینی تگی،خس

 در واق  می توان گفت که تعلل ورزی ممکن. (8013الکیس، )ب شودمنجربه فرسودگی می  این خود انها بسیارمشکل می شود که

 .(8013بالکیس،) شود دانشجویان میان در فرسودگی باعث است

 بر روی GPAخود در مورد ارتباط فرسودگی تحصیلی و تعلل ورزی و تأثیر انها بر  پژوهش( در8018یروزا فینچینا )همچنین ف

سال سوم وچهارم وهمچنین  جویانفرسودگی تحصیلی در دانشدانشجویان سال سوم و چهارم دانشگاه امریکایی اسیای مرکزی وجود 

 تحصیلیفرسودگی جویانی که مبتال به که دانش بیان کرد رانشان داد و رزیعلل وت تحصیلی ومعنی دار بین فرسودگی تباط ار

 هستند،تمایل به تعلل ورزی دارند.

 ابعاد همه که  دریافتند دادند انجام دبیرستانی اموز دانش 841 روی بر که ای مطالعه در( 8014) همکاران و کاکر سمرا

 ورزی تعلل بین را داری معنی مثبت  قوی  ارتباط خصوص به و دارند باالیی رابطه تحصیلی ورزی تعلل با تحصیلی فرسودگی

 نظر به چه اگر .دادند نشان شود می ایجاد معلم رفتار اثر بر  که  خستگی و خانواده از ناشی فرسودگی مطالعه وفرسودگی تحصیلی

 این از فرسودگی ناشی بر باید که نوجوانانی برای گیرد، می قرار استفاده مورد دفاعی مکانیسم یک عنوان به که ورزی تعلل رسد می 

 (. 8014همکاران، و کاکر سمرا)باشد خالقانه انطباقی است کنند،ممکن غلبه( ها فشار)مشکل

 

 فرسودگی تحصیلی و کمال گرایی -6

 بمر  کمه  ییمتغیرها از یکی. است شده انجام گذارند می اثر تحصیلی و شغلی فرسودگی بر که متغیرهایی بر زیادی های پژوهش

 ذاتمی  عامل یک یا و شخصی صفت یک عنوان به گرایی کمال مفهوم.  است فرد گرایی کمال مفهوم گذارد، می اثر تحصیلی فرسودگی

 را فرسمودگی  بمه  مسمتعد  افراد های ویژگی که وقتی مشابه، طور به (.8011 همکاران، و کا کسک) شود می تعریف فرسودگی تحریک

 ، خمود  ممورد  در و دارنمد  تمر  تکانشمی  رفتمار  افمراد  این دیگران با مقایسه در که دهد می  توضیح( 8000) فاربر  کنیم می بندی رتبه

 کمه  نگرنمد  ممی  چندبعدی سازه یک همانند سازه این به گرایی کمال درباره اخیر تحقیقات  .دارند گرایانه کمال دید کارشان و خانواده

 در کمه  اسمت  این ناسازگارانه و سازگارانه گرایی کمال کلیدی تفاوت. باشد می ازگارانهناس گرایی کمال و سازگارانه گرایی ل کما شامل

 ممی  اداممه  همچنان گرایانه کمال های گرایش هستند، رها معیا بودن غیرواقعی از حاکی که شواهدی وجود با ناسازگارانه گرایی کمال

  نفمس  عمزت  ولمی  کننمد  ممی  را الزم تالش رها معیا این به رسیدن سازگاربرای کمال گرایان که است دراین آنها تفاوت همچنین.یابند

 تحصمیلی  عملکمرد  و نشمناختی  روا بهزیستی با سازگارانه گرایی کمال کلی، طور به(. 8009 لیمک، و الول)دهند  نمی ازدست را خود

 اسمت  ممرتبط   ذهنمی  ی بیممار  همای  نشانه و پایین نفس عزت پریشانی، با ناسازگارانه ل گرایی کما ولی ،است مرتبط مناسب وشغلی

 نگرانمی  تحصیلی ، امور مانند مختلف زمینه های در واقعی وغیر باال های معیار انتخاب  شامل ناسازگارانه ل گرایی کما (.8010 ، کلی)
 وانگیمزش  خصمی ش اعممال  دربماره  وسواسی فردی ،تردید رهای معیا و عملکرد بین  زیاد تفاوت اشتباهات خود، مورد در اندازه از بیش
 (. 8008کاکس، و انس) مثبت است  پیامدهای به رسیدن برای انگیزش به جای  منفی پیامدهای از اجتناب برای

 و تحصمیلی  فرسمودگی   ،(ناسمازگارانه  و سمازگارانه )لگرایمی   کمما  بمین  رابطه مورد در که تحقیقی ( در8007)  همکاران و ژانگ
تحصمیلی   دگمی  فرسمو   بما  سمازگارانه   نا  گرایی کمال که رسیدند نتیجه این به دادند، جامچینی ان دانشجویان در  تحصیلی  مشغولیت

 رابطمه  تحصیلی با فرسودگی سازگارانه  انها هم چنین، بیان کردند که کمال گراییدارد. منفی رابطه تحصیلی عملکرد با و مثبت رابطه
 بمه  با فرسودگی گرایی کمال ارتباط درباره خود پژوهش ( در8010)  و همکاران تاریس .دارد مثبت رابطه تحصیلی عملکرد با و منفی
 بمرای  دقیق و منطقی ولی چالش انگیز اهداف بودند سازگارانه برخوردار گرایی کمال های ویژگی  از که مدیرانی که رسیدند نتیجه این
 کردنمد  را تجربمه  کمتمری  فرسمودگی  کردنمد،  ممی  تمالش  ف پذیر انعطا صورت به اهداف این رسیدن به وبرای بودند کرده تعیین خود

 بمه   خمود  منطقمی  اهمداف  بمه  رسیدن برای مدیران مانند این که دانشجویانی بنابراین .بودند تر موفق  خود رهای معیا به ودررسیدن 
 تمری را کم فرسمودگی تحصمیلی   می گیرنمد،  نظر در را خود های محدودیت و توانایی ها وهمواره می کنند کوشش پذیر انعطاف شکل
 از توانمد  ممی  بهتمر  دانشجو نگرانی، و اضطراب از عاری شرایط در در نتیجه، (.8018نمایند )بهروزی،شهنی ییالق و پورسید، می تجربه

 (.8002 همکاران، و هریس) کند استفاده خود اهداف به رسیدن  برای های خویش توانمندی
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 کمال گرایی و تعلل ورزی -7

 از یکیباشد. مؤثرتعلل ورزی  تداوم و بروز در تواند می متعددی عوامل باورند که این بر ورزی تعلل ی حوزه در پژوهشگران
 واقعی غیر و باال سطح معیارهای کمالگرا افراد .است گرایی کمال باشد تأثیرگذارتعلل ورزی  بر بالقوه طور به تواند می که متغیرهایی

 )کاپان کنند پیدا دسترسی باال سطح اهداف این به توانند نمی که معتقدند خودشان که این خاطر به و میگیرند نظر در  خود برای

 تکالیفشان توانند نمی  ،(8004 )آنوگبوزیه، کنند می تأمل خودشان مورد در دیگران، ارزیابی درباره ازحد بیش  همچنین  و( 8010،

همبستگی مثبت ( در پژوهش خود 8011نی و کمیلی )هم چنین جدیدی ،محمد خا شوند. می ورزی تعلل دچار و دهند را انجام

مقیاس کمال  که افراد با نمرات باالتر دراست به این معنی یافتند که  تحصیلی وکمال گرایی بین تعلل ورزی( 11/0معنی دار ) 

، انتقاد شدن اشتباهتکب مرسه بعد کمال گرایی)نگرانی نشان دادند که .عالوه بر این  ندنشان دادیشتری  تحصیلی ، تعلل ورزی گرایی

 در ارتباط است. تحصیلی تعلل ورزیدار با  ک و تردید در مورد اقدامات( به طور مثبت و معناشپدر و مادر، 

 

 

 بحث و نتیجه گیری -2

در فرد دارند. کارامدی  اختراع یک روش برای افزایش بهره وری و دربررسی فرسودگی معموال نشان می دهد که محققان سعی 

و  هامن ؛ 8000، استرانک)چانگ، رند و  را نشان داده استحضور فرسودگی در میان دانشجویان  انجام شدههای اخیر، مطالعات سال 

(. این مطالعات نشان می دهد که 8004یانگ،  ؛ 1990، کاتانو؛ مک کارتی و 8007، لینگارد؛ 8003؛ جاکوبز و داد ،  1921، داگرتی

پژوهش گران مختلف در پژوهشهای خود تجربه کرده اند. دانشگاهی اموزشدر طول دوره  رای سطوح مختلف فرسودگ جویاندانش

 ورزی تعلل سطح افزایش که داد نشان( 8008) ویک ون ند که عوامل متعددی با فرسودگی تحصیلی ارتباط دارند.ه اخود نشان داد
 دانشجویان از توجهی قابل بخش که کردند اشاره (1994) رابرتز و کاون مک .شود می معلمان میان در استرس سطح افزایش باعث
 تعللنشان داد که ( 8014دادور)نتایج پژوهش  همچنین  .اند شناخته شخصی استرس مهم منب  یک عنوان به را تحصیلی ورزی تعلل
دارد و اهمال کاری بعد فرسودگی )خستگی تحصیلی، ناکارآمدی تحصیلی و بی عالقگی تحصیلی( رابطه مستقیم  3تحصیلی با  ورزی

تحصیلی، سه بعد فرسودگی تحصیلی را پیش بینی می کند. هم چنین نتایج حاکی از آن بود که دستاورد تحصیلی بطور منفی با 

تحصیلی و سه بعد فرسودگی تحصیلی رابطه دارد و دستاورد تحصیلی بوسیله ناکارآمدی تحصیلی )یکی از ابعاد فرسودگی  ورزی تعلل

و خستگی تحصیلی در مردان بیشتر از  ورزی تعللینی می شود. عالوه بر این یافته های جانبی پژوهش نشان داد که تحصیلی( پیش ب

 .زنان است

 و ریچمن از دیگر عوامل مرتبط با فرسودگی تحصیلی که بسیار مورد مطالعه قرار گرفته،کمال گرایی است که به ان اشاره شد.

 چم و گان ، ژانگ ، این بر عالوه. دارند گرا کمال شخصیت اغلب فرسودگی، به ابتال مستعد ادافر که داشتند اظهار( 1921) ناردی

 بروز تفکر، این و دانند می ترقی برای اصلی ابزار عنوان به را تحصیلی ،پیشرفت دانشگاه دانشجویان که دهند می توضیح( 8007)

 که است قبول قابل گرایی کمال اثرات به توجه با اساس، این بر. دهد می افزایش را انها میان در گرایانه کمال شخصیتی های ویژگی

 نتایج پرستاران، از نفر 642بر مطالعه در( 8018) بوازاینا و کسلز بالور، همچنین،.کرد مشاهده دانشجویان میان در را فرسودگی بتوان

 متوسط، رابطه یک آنها مطالعه از حاصل نتایج هب توجه با. کردند کسب گرایی کمال و فرسودگی بین رابطه توضیح برای مشابهی

 گفت توان می گرایی کمال و ورزی تعلل بین ارتباط خصوص درنهایتاً  .دارد وجود گرایی کمال و فرسودگی بین دار معنی و مثبت
 زمان به نظر مورد الیتفع انجام برای که رسد می نتیجه این به خود ذهن در ناخودآگاه اندیشد، می گرایی کمال به فرد یک که زمانی

 فرد علت همین بهو  کند اقناع را وی تواند نمی چیز هیچ کند، می فکر کارها بودن نقص بی به همیشه که وکسی دارد نیاز بیشتری
 شروع در جهت همین به و نشود واق  مطلوب کارش که ترسد می این از زیرا است اضطراب کردن تجربه حال در همیشه گرا کمال
  (.8018 ،یدماوند و شاهرخی نصری،می ورزد ) للتع کارها
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