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Objective: Academic burnout is a substantial barrier that impedes students from developing 

their capabilities and talents in the academic setting. Numerous factors can contribute to the 

formation and persistence of academic burnout; one of them is perfectionism. It is noteworthy 

that perfectionism itself has adaptive and maladaptive dimensions. These dimensions seem 

to have different correlations with academic burnout, both directly and indirectly. One of the 

potential mediating factors in the relationship between perfectionism and academic burnout 

may be academic procrastination. The present investigation examined the mediating role of 

academic procrastination in the relationship between perfectionism and academic burnout. 

Materials and Methods: The present study is methodologically descriptive-correlational. 

Furthermore, it is a fundamental study based on the purposes. A final sample of 378 students 

was selected from the University of Tabriz. Research instruments included the Revised Almost 

Perfect Scale (APS-R), Academic Procrastination Scale-Students (PASS), and the Maslach 

Burnout Inventory (MBI). Besides, descriptive and inferential statistics (SEM structural equation 

modeling) were used to analyze the data. 

Results: The findings of this study showed that adaptive and maladaptive perfectionism could 

predict the changes in academic burnout through the mediation role of academic 

procrastination. In a way, maladaptive and adaptive perfectionism had respectively positive 

and negative indirect relationships with academic burnout through academic procrastination. 

However, there is a smaller correlation between adaptive perfectionism and academic burnout 

than maladaptive perfectionism. 

Discussion and Conclusion: The present study results can have practical implications in 

treating and improving burnout in students. 
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8. Introduction 
tudents are often exposed to many psychological problems due to long-term 

exposure to stressors in the academic environment, among which is 

academic burnout (Kim et al., 2407). Burnout refers to the fatigue caused 

by academic demands, pessimistic attitude, apathy towards homework, and 

the feeling of inadequacy and inefficiency in students (Boada-Grau et al., 

2408). There are many factors involved in the formation and perpetuation 

of burnout, which one of them would be perfectionism. 

Perfectionism is a personality trait characterized by striving for flawlessness 

and setting excessively high performance standards, accompanied by 

extremely self-critical tendencies (Stoeber, 2405). Perfectionism has Two 

major dimensions; an adaptive dimension and a maladaptive dimension which have been 

described as healthy and unhealthy perfectionism, respectively (Ocampo et al., 2424). 

Previous studies generally indicated that adaptive and maladaptive perfectionism have 

respectively negative and positive relations with burnout (Garratt-Reed et al., 2405). However, 

other studies are inconsistent, revealing a complex and multi-layered association. The mediator 

factors such as academic procrastination are probably involved. 

Academic procrastination is defined as the delay in starting or completing a task a student 

intends to do but does not have enough motivation (Sepehrian, 2402). Considering the 

importance of burnout in students' academic success, the high prevalence of perfectionism and 

academic procrastination among students, and previous inconsistent findings, this study aimed 

to study the mediating role of academic procrastination in the relationship between the 

dimensions of perfectionism and academic burnout. 

2. Materials and Methods 
This study was descriptive-correlational. The statistical population included all students aged 

05 to 34 studying at the University of Tabriz in the 2409-2424 academic year. A total of 044 

students were selected by using multi-stage cluster sampling method. Finally, we analyzed the 

data of 378 individuals after excluding 28 distorted and incomplete questionnaires. Almost 

Perfect Scale-Revised (APS-R) (Slaney et al., 2440) was used to measure perfectionism which 

contains 23 items and three subscales: High Standards, Order, and Discrepancy subscales. 

Responses are rated on a 7-point Likert scale from 0 (strongly disagree) to 7 (strongly agree). 

Accordino et al. (2444) found Cronbach's alpha coefficients of 4992, 4957, and 4959, 

respectively, for discrepancy, standards, and order, which were 4972 and 4950 for standards and 

discrepancy in the present study. Procrastination Assessment Scale-Students (PASS) (Solomon 

and Rothblum, 0950) also was applied to measure procrastination, consisting of 27 items and 

three components; preparing for exams, preparing for homework, and preparing for final exams. 

The questionnaire is scored on a 8-point Likert scale. Cronbach's alpha coefficient of 4990 is 

reported for the scale, which was 4952 In the present study. Maslach Burnout Inventory 

(MBI) (Maslach, 0950) was used to assess academic burnout containing 08 items in a 7-point 

continuum from 4 (never) to 9 (always) and measures exhaustion, cynicism, and professional 

efficacy. Rostami et al. (2400) reported Cronbach's alpha coefficient for exhaustion 4955, 

cynicism 4994, and efficacy 4950, which was 4978 for the whole scale in the present study. 
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7. Results 
The structural equation modeling showed that maladaptive perfectionism has a significant 

positive direct effect on academic procrastination (C.R = 00955, p <4948) as the mediating 

variable. Also, the standard effect size of 49943 indicates a positive medium upward effect. In 

addition, maladaptive perfectionism has a significant positive direct effect on academic burnout 

as the final dependent variable (C.R = 99857, p <4948). The standard effect size of 49302 

demonstrated a positive relationship (Table 2). 
 

Table 8. Model Fit Indices 

RMSEA P-VALUE CFI NFI DELTA 8 CMIN\DF 

49478 49483 49022 49008 09940 

 

Furthermore, the results indicated that adaptive perfectionism has a significantly negative and 

direct effect on academic procrastination as the mediator variable (C.R = -39872, p <4948). 

Also, regarding the standard effect size of -49008, the impact of adaptive perfectionism on 

academic procrastination is weak, and it is negative. Also, adaptive perfectionism has a 

significantly negative direct effect on the final dependent variable of academic burnout (C.R = 

-29938, p <4948). Then, the estimated standard effect size of -49450 indicated a weak and 

negative effect of adaptive perfectionism on academic burnout (Table 2). 
 

Table 2. The direct effects of adaptive perfectionism, maladaptive perfectionism and academic 

procrastination on academic burnout 

Independent & mediating 

variable 

Medial & final dependent 

variable 
C.R P 

Standard effect 

size 

Adaptive perfectionism 
Academic procrastination -39872 49444 -49008 

Academic burnout -29938 49443 -49450 

Maladaptive perfectionism 
Academic procrastination 009554 49444 49943 

Academic burnout 99857 49444 49302 

Academic procrastination Academic burnout 099329 49444 49859 

Additionally, Maladaptive perfectionism has a significant indirect effect with a standard effect 

size of 49389 on academic burnout through academic procrastination. In addition, maladaptive 

perfectionism does not seem to affect academic procrastination indirectly. Also, adaptive 

perfectionism has an indirect effect with a standard effect size of -49458 on academic burnout 

through the mediating role of academic procrastination. However, this variable does not have  

an indirect impact on academic procrastination. Also, academic procrastination does not have 

an indirect effect on academic burnout (Table 3). 
 

Table 7. The indirect effects of adaptive perfectionism, maladaptive perfectionism and academic 

procrastination on academic burnout 

Independent & mediating variable 
Medial & final dependent 

variable 
Standard effect size 

Adaptive perfectionism 
Academic procrastination 49444 

Academic burnout -49458 

Maladaptive perfectionism 
Academic procrastination 49444 

Academic burnout 49389 

Academic procrastination Academic burnout 49444 
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4. Conclusion 

As predicted, the findings showed that adaptive and maladaptive perfectionism have significant 

negative and positive relationships with academic burnout, respectively. These findings are 

consistent with the previous studies (Chang et al., 2424; Choi et al., 2424, Ijaz and Khalid, 

2424). Failure to meet expectations and doubts about one's ability seems to cause maladaptive 

perfectionists to experience academic burnout. Adaptive perfectionists, on the other hand, have 

realistic expectations of themselves and believe in their ability to succeed, which seems to 

protect them from burnout. 

The results also showed that academic procrastination mediates the relationship between 

perfectionism and academic burnout. Maladaptive perfectionism has a positive indirect effect 

on academic burnout through academic procrastination. This finding is consistent with previous 

studies (Lu et al., 2409). Maladaptive perfectionists initially set extremely high performance 

standards, which mostly are not achievable (Stoeber et al., 2424). By postponing assignments 

to the last moment, they justify the failure to meet performance standards through the lack of 

time (Newendorp, 2405). On the other side, procrastination puts them under time and stress 

pressure. In addition, the further they go, the more incomplete assignments and poor results 

they will record; What happens next is that they are more likely to lose motivation, develop a 

reluctance to do their homework, and experience depression and burnout (Shafran et al., 2405). 

Regarding the results, adaptive perfectionism has an indirect negative effect on academic 

burnout through academic procrastination. This finding is in line with previous research 

(Garratt-Reed et al., 2405). 

Based on previous studies, adaptive perfectionists also set high standards for their performance, 

but these criteria are not unrealistic (Shafran et al., 2405). Thus, they mainly achieve their 

realistic academic standards, and they are likely to experience less academic procrastination 

and experience less burnout (Abdollahi et al., 2424). 

2. Ethical Consideration 
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considered in this study. 
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 گرایی با فرسودگی تحصیلیتباط ابعاد کمالورزی تحصیلی در ارنقش میانجی تعلل

 

 مصطف

 پژوهشی-مقالة علمی

ی. لیحصت یبا فرسودگ ییگرادر ارتباط ابعاد کمال یلیتحص یورزتعلل یانجینقش م(. 0140لیلا.) کرمی ایشقلو، مصطفی، : زارعان، استناد به مقاله

 1-19 .1(2) فصلنامة مشاورة مدرسه.

: 8.022.01/jsc.2.280820.  

 81/88/8011 تاریخ دریافت:
 2/82/8011 تاریخ پذیرش:
 82/82/8018 تاریخ انتشار:

 

را در  خود یهاینتوانند توانمند انیدانشجو شودیاست که سبب م یازجمله موانع یلیتحص یفرسودگ:  ف:اهدا

 یرسودگو تداوم ف یریگشکل توانندیم یلیتحص یورزو تعلل ییگرارشد و پرورش دهند. کمال یدانشگاه طیمح

 رسدیو ناسازگارانه است. به نظر م نهابعاد سازگارا یخود دارا ییگراذکر است که کمال. قابلباشند لیدخ یلیتحص

 یانجینقش م قیاز طر- میرمستقیغ زیو ن میصورت مستقبه یلیتحص یبا فرسودگ یمتفاوت ییهایابعاد، همبستگ نیا

 نیتباط برا در ار یلیتحص یورزتعلل یانجیداشته باشند. پژوهش حاضر درصدد است نقش م -یلیتحص یورزتعلل

 موردمطالعه قرار دهد. یلیحصت یو فرسودگ ییگراکمال

 انیست. از ما یادیبوده و با توجه به هدف آن، از نوع بن یهمبستگ-یفیاز نوع توص قیتحق نیطرح ا :هاروشمواد و 

انتخاب و  یتصادف یاخوشه یرگینمونه روش با نفر 593 تعداد 99 – 99 یلیدر سال تحص زیدانشگاه تبر انیدانشجو

 یورزتعلل اسی(، مقR-APS) ییگراکمال شدهنظردیپژوهش شامل پرسشنامه تجد یوارد مطالعه شدند. ابزارها

 ( بودند.MBIمسلش ) یلیتحص ی(  و پرسشنامه فرسودگPASS)یلیتحص

 یگرینجایاسازگارانه قادر است با مدر ابعاد سازگارانه و ن ییگراپژوهش، کمال نیا یهاافتهیبر اساس  ها:افتهی

ازگارانه ارتباط مثبت ناس ییگراکه کمال یاگونه. بهدینما نییرا تب یلیتحص یفرسودگ راتییتغ ،یلیتحص یورزتعلل

دارند.  یلیتحص یودگبا فرس یلیتحص یورزتعلل قیطر از میرمستقیغ یسازگارانه ارتباط منف ییگراو کمال میرمستقیغ

 یورزتعلل یانجینقش م قیاز طر یلیتحص یسازگارانه با فرسودگ ییگراکمال نیب یترفیباط ضعآنکه ارتحال

 وجود دارد. یلیتحص

و  یامداخله یهابرنامه توانیم ،یلیتحص یورزو تعلل ییگرابا توجه به نقش ابعاد کمال :یریگجهینتبحث و 

 و اجرا نمود. یطراح انیدانشجو یلیتحص یدگو کاهش فرسو یآموزش یهاارتقاء مهارت یدر راستا یآموزش

 

 چکیده

فرسوووودگی  ها:کلیدواژه

ورزی تووحصووویوولووی، تووعوولوول

گرایی، توحصووویولی، کمووال

 دانشجویان

 

  مسئول ةنویسند* 

 لیلا کرمی ایشقلو

دانشگاه  ،یانشناسو رو یتیدانشکده علوم ترب ،یگروه روانشناس ،ینیبال یکارشناس ارشد روانشناسنشانی: 

  رانیا ز،یتبر
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 ه. مقدم1

اختی شوونآور در محیط تحصوویلی در معرا ابتلا به مشووکلات روانمدت با عوامل تنشدانشووجویان معمولاب به دلیل مواجهه طولانی

اشاره کرد. اگرچه از گذشته مطالعات فرسودگی متمرکز بر  1توان به فرسودگی تحصیلیبسویاری هسوتند. ازجمله این مشوکلات می

(، اخیراب تعدادی از محققین به مطالعه و بررسووی فرسووودگی در بین دانشووجویان و در 2019و همکاران،  2کیماند )بافتار شووغلی بوده

گی ناشی از (. فرسوودگی تحصویلی به خسوت2019و همکاران،  4زروبین؛ 2019و همکاران،  5پالوشاند )های تحصویلی پرداختهمحیط

دانشجو  عنوان یکعلاقگی نسبت به تکالیف درسی و احساس عدم شایستگی و ناکارآمدی بهمطالبات تحصیلی، نگرش بدبینانه و بی

 یک مشووکل مزمن درآمده و صووورتبهتواند ها، فرسووودگی تحصوویلی میاین جز(. به2013و همکاران،  3گرائو-بودااشوواره دارد )

( و 2019و همکاران،  9کاتسووویمانیهای اضوووطراب )و نشوووانه علائم(، ایجاد 2020و همکاران،  6چویکاهش حرمت خود ) موجب

 ( گردد.2016، 9دایربای و شانافلت( و همچنین افکار خودکشی )2020و همکاران،  9نظرافسردگی )

 عنوانبهرا نام برد.  10گراییکمالتوان یمها گیری و تداوم فرسوودگی تحصیلی نقش دارند که از میان آنعوامل بسویاری در شوکل

 میل افراطی بهو  12هگیرانوضووم معیارهای بسوویار سووخت ،بودن 11نقصوعیبگرایی با تلاش برای بیکمال یک ویژگی شووخصوویتی،

توان در قالب بعدی منفی نیست و میاین سازه یک مفهوم تک(. 2020و همکاران،  14استوبر) شودمشخص میاز رفتار خود  15انتقاد

گرایی سازگارانه که کمال(. درحالی2020و همکاران،  19اوکامپودر نظر گرفت ) 16و ناسازگارانه 13یک ساختار دوبعدی سازگارانه

با بسیاری از آن  ناسازگارانهبُعدِ  ( ارتباط مستقیمی دارد، 2019و همکاران،  20هاوارد-ملینسون) 19و هیجانات مثبت 19با سلامت روان

کمبود  ( و2019و همکاران،  24تایلور) 25، اضووطراب(2019، 22کوکس و کیسوولا) 21شووناختی ازجمله افسووردگیهای رواننابهنجاری

لی گرایی با فرسودگی تحصیکمالابعاد  رابطه های فراوانی به مطالعهپژوهش.است ( مرتبط2016و همکاران،  26تیلور) 23حرمت خود

ه ترتیب روابط ب ناسوازگارانه با فرسودگی تحصیلی سوازگارانه و گراییکه بین کمال ارندداز آن  ایتحکو نتایج عموماب  اندپرداخته

ن حال برخی با ای .(2016و همکاران،  29چانگ؛ 2016و همکاران،  29لو؛ 2019و همکاران،  29ریدگرتوجود دارد ) منفی و مثبوت

( نشوووان داده شووود 2019 همکاران، و 50روباکوفسوووکااند. برای مثال، در یک پژوهش )های ناهمگونی هم رسووویدهمطالعات به یافته

و 51یگنولاسپ مطالعهگرایی سازگارانه و ناسازگارانه با فرسودگی تحصیلی به ترتیب روابط مثبت و منفی دارند. در کمال

در  (2013) 55و کورن 52هیلگرایی سوازگارانه با فرسودگی مشاهده نشد. کمی پیش تر، ارتباط معناداری بین کمال (2021) همکاران

ار دادند و رد مطالعه قرهای مختلفی مانند تحصوویل، اشووتغال و ورزش موگرایی با فرسووودگی را در حوزهیک فراتحلیل ارتباط کمال

 گرایی سازگارانه قادر نیست فرسودگی را به طور معناداری پیش بینی کند.مشخص گردید در بسیاری از مواقم، کمال

                                                           
0 academic procrastination 
2 Kim 
3 Paloș 
0 Robins 
8 Boada-Grau 
9 Choi 
7 Koutsimani 
5 Nazar 
9 Dyrbye and Shanafelt 
04 perfectionism  
00 flawlessness 
02 high personal standards 
03 self-criticism 
00 Stoeber 
08 adaptive 
09 maladaptive 
07 Ocampo 

05 mental health 
09 positive emotions 
24 Mallinson-Howard 
20 depression 
22 Cooks and Ciesla 
23 anxiety 
20 Tylor 
28 self-esteem 
29 Taylor 
27 Garratt-Reed 
25 Luo 
29 Chang 
34 Robakowska 
30 Spagnoli 
32 Hill 
33 Curran 

http://jsc.uma.ac.ir/?lang=fa
https://www.crossmark.com/


 

 
 

7 
 

 2، شماره 0، دوره 0011پاییز
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ک موضوع گرایی با فرسوودگی تحصویلی یرسود ارتباط ابعاد کمالهای ضود و نقی  در مطالعات پیشوین به نظر میبا توجه به یافته

اصوولی  هایبوده و به احتمال زیاد سووازوکارهای روانشووناختی دیگری نیز در آن دخیل باشووند. یکی از مفروضووهپیچیده و چندلایه 

گری کنند. گرایی با فرسوووودگی تحصووویلی را میانجیهایی باشووود که قادرند ارتباط بین ابعاد کمالتواند وجود متغیرها و مؤلفهمی

چانگ و همکاران، ) 1های انگیزشسوووبکافکار منفی تکرارشوووونده و توان به می برپایه تحقیقات منتشووورشوووده، ازجمله این عوامل

چانگ و ) 4( و اهداف پیشرفت2020چانگ و لی، ) 5(، تنظیم هدف2016لو و همکاران، ) 2های مقابلهحرمت خود و سبک (،2016

 ( اشاره کرد.2020همکاران، 

تواند یکی دیگر از (، می2020عبدالهی و همکاران، ورزی تحصیلی نیز با توجه به شیوع بالایی که در جمعیت دانشجویی دارد )تعلل

ت که باعث ها، وظایف و تکالیف اسدلیل در انجام فعالیترزی به معنای تأخیر بیوتعللمتغیرهای میانجی بالقوه در این رابطه باشد. 

به شکل تأخیر در شروع یا  وتحصیلی است  ،ورزییکی از انواع تعلل .(2012مطیعی و همکاران، ) شوددر فرد میآشفتگی بسیاری 

علائم  (.2012سووپهریان، ولی انگیزه کافی ندارد ) شووتهها را داانجام آن شووود که دانشووجو قصوودتکلیف درسووی تعریف می اتمام

ورزی تحصووویلی شوووامل بدخوابی، سوووطوح بالای تنیدگی، تأخیر در انجام تکالیف به دلیل کمبود زمان، انجام ناقص تکالیف، تعلل

ورزی تعلل (.2019کاستر، خود، اضطراب و افسردگی بالا است )کفایت، کمبود حرمت گیجی، سورزنش خود، احسواس گناه، عدم

ورزی تحصیلی و لهای پیشین ارتباط مثبتی بین تعلتواند منجر به فرسودگی تحصیلی شود؛ کمااینکه بسیاری از پژوهشتحصیلی می

 (.2019و همکاران،  6هال ؛2021 ،3وموشاوگل و چاماند )فرسودگی تحصیلی گزارش کرده

ار گرایی قدرت پیش بینی معناداند کمالورزی تحصووویلی نشوووان دادهگرایی و تعللمطوالعوات نواظر بر ارتباط بین دو سوووازه کمال

های دانش (. در مطالعات بر روی جمعیت2020عبدالهی و همکاران، ؛ 2020و همکاران،  9سووودرلاند)ورزی تحصووویلی را دارد تعلل

فرید و ورزی تحصیلی عنوان شده است )گیری تعللاز عوامل اصلی شکل 9گرایی و ترس از شکستآموزی و دانشجویی نیز کمال

گرایی سازگارانه ارتباط منفی رسود کمالگرایانه هم به نظر می(. از نقطه نظر ابعاد کمال1594یعقوبی و همکاران، ؛ 1599همکاران، 

بدالهی و عبینی کند )گرایی ناسوووازگارانه قادر اسوووت آن را به طور مسوووتقیم پیشورزی تحصووویلی دارد. در حالی که کمالبا تعلل

 (.2020همکاران، 

ورزی ورزی تحصوویلی دارند. از طرفی، تعللگرایی و ابعاد آن روابط معناداری با تعللمروری بر تحقیقات پیشووین نشووان داده کمال

ورزی تحصیلی قادر تواند فرسودگی تحصیلی را به طور معناداری پیش بینی کند. بنابراین، می توان گفت احتمالاب تعللتحصویلی می

یجاد گرایش به گرایی ناسازگارانه با ارسد کمالگرایی و فرسوودگی تحصیلی را میانجیگری کند. به نظر میکمالباشود ارتباط بین 

تواند یمو انباشت تکالیف درسی نیز به نوبه خود   انجام عدم ورزیدن در انجام تکالیف درسی شود.فرار از شکست منجر به تعلل

گرایی سازگارانه به دنبال نظمی که در پیگیری معیارهای شخصی ایجاد ال آنکه کمالبه فرسوودگی تحصیلی در افراد دامن بزند. ح

ورزی تحصیلی محافظت نموده و از طرفی، انجام به موقم و منظم تکالیف و گرفتن نتایج مناسب مانم کند، از افراد در مقابل تعللمی

 شود.از فرسودگی تحصیلی می

ها در ای مرتبط، به عنوان متغیر میانجی مورد توجه نبوده تا روابط همزمان و ساختاری آنهورزی تحصویلی تاکنون در پژوهشتعلل

ودگی گرایی با فرسووقالب یک طرح پژوهشووی مسووتقل مطالعه شووود. همچنین، روابط مسووتقیم ابعاد سووازگارانه و ناسووازگارانه کمال

ه که احتمالاب متغیرهای واسطه گر می توانند روابط این تحصویلی نتایج ناهمگونی به دسوت داده و این فرا را در ذهن قوت بخشید
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دو را میانجیگری کنند. بنابراین با توجه به اهمیت فرسوودگی تحصیلی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان از یک سو، و نیز 

ر نادار اما ضوودونقی  دورزی تحصوویلی در میان دانشووجویان از سوووی دیگر، و همچنین روابط معگرایی و تعللشوویوع بالای کمال

تحقیقات پیشووین، هدف از پژوهش حاضوور مطالعه همزمان متغیرهای ذکرشووده در یک الگوی سوواختاری و با تأکید بر نقش میانجی 

 گرایی با فرسودگی تحصیلی در جمعیت دانشجویی بود.ورزی تحصیلی در ارتباط بین ابعاد کمالتعلل

 ها. مواد و روش2

که در سال  می شد ایساله 50تا  19بود. جامعه آماری شوامل تمامی دانشوجویان دختر و پسر  1همبسوتگیاین پژوهش، یک مطالعه 

در دانشوگاه تبریز در مقاطم کارشوناسوی،کارشناسی ارشد و دکتری، مشغول به تحصیل بودند. برای انتخاب نمونه  99-99تحصویلی 

های دانشگاه استفاده شد. به این صورت که ابتدا، از بین دانشکده 2ایای چندمرحلهبرداری تصوادفی خوشوهپژوهش از روش نمونه

 ،صیهای مقاطم کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصورت تصادفی انتخاب شد. سپس از بین کلاسدانشکده به سهتبریز، 

تبریز )کود اخلووا : نوود. بعود از اخوذ مجوزهوای لوازم از کمیتوه اخلووا  دانشوووگواه علوم پزشوووکی انتخواب شووود کلواس 6ی تعوداد

IR.TBZMED.REC.259،اس بر اس اولیه شده. نمونه انتخابگردیدها توزیم پرسوشنامه ( و کسوب رضوایت آگاهانه از دانشوجویان

 593های مربوط به پرسشنامه مخدوش و ناکامل، داده 23نهایت با کنار گذاشتن تعداد  در که نفر بودند 400( 1999جدول مورگان )

 وتحلیل قرار گرفت.مورد تجزیه نفر

 ابزار

 (R-APS) 5گراییپرسشنامه تجدیدنظر شده کمال

و همکاران،  4اسلینی)آن ساخته شد و فرم تجدیدنظر شده  (1996) و همکاران اسلینی از سوی گویه 59با  نسوخه اولیه این پرسشنامه

 1سؤال( و اختلاف 9) 1سؤال(، معیارهای شخصی 4) 1نظم سه خرده مقیاسدارای . این پرسوشنامه شوودامل میگویه را شو 25( 2001

گیرد. ( انجام می9( تا کاملاب موافقم )1کاملاب مخالفم )از  ایگزینه 9رت کصوووورت لین بهآگوذاری نمرهبوده و شووویوه  سوووؤال( 12)

نوری ) تندگرایی ناسازگارانه هسگرایی سازگارانه و اختلاف نمایشگر کمالالتحقیقات نشوان داده که معیارهای شخصی نشانگر کم

برای معیارهای  6سوووتفاده از آلفای کرونبا ا این مقیواس با 3(. قوابلیوت اعتمواد2014رایس و همکواران، ؛ 1592ثمرین و همکواران، 

 9درستی ،(. علاوه بر این2000، و همکاران 9اکوردینوگزارش شوده اسوت ) 96/0و  92/0، 99/0ترتیب شوخصوی، اختلاف و نظم به 

با  (1592) همکارانو  نیثمر ینور(. 2002و رایس،  9اَشبیهای این پرسوشونامه گزارش شوده اسوت )مطلوبی نیز برای خرده مقیاس

های نظم، معیارهای شخصی، اختلاف و کل مقیاس ، ضریب آلفای کرونبا  را برای خرده مقیاس1اسوتفاده از روش همسوانی درونی

متغیر بوده  92/0تا  41/0بین  هابرای خرده مقیاس اند. مقدار ضووورایب بازآزماییگزارش کرده 90/0و  64/0، 63/0، 30/0به ترتیب 

 در است.برآورد شده  60/0و  39/0و برای نیمه اول و دوم به ترتیب  36/0نیز برای کل مقیاس  یفیتنصر ضریب اعتبار اسوت. مقدا

 .شد برآورد 94/0اختلاف  اسیخرده مق یو برا 92/0 یشخص یارهایمع اسیخرده مق یکرونبا  برا یآلفامطالعه حاضر مقدار 
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 1ورزی تحصیلیمقیاس تعلل

مؤلفه است. نخستین مؤلفه مرتبط با آماده  5گویه و  29شامل  شد و ساخته 1994در سال  5و راث بلوم 2سولوموناین مقیاس از سوی 

آماده شووودن برای مربوط به سوووومین مؤلفه ( و گویه 11)آماده کردن تکالیف  برایدومین مؤلفه (، گویه 9)شووودن برای امتحانات 

هسووت.  )از هرگز تا بیشووتر اوقات( اینقطه 3رت کصووورت طیف لیگذاری پرسووشوونامه به. نمرهاسووت گویه( 9) ترمامتحانات پایان

را با اسووتفاده از روش همبسووتگی  آنروایی و  64/0 ،ضووریب آلفای کرونبا  قابلیت اعتماد آن را از طریق سووازندگان این مقیاس،

و  99/0( نیز قوابلیت اعتماد این مقیاس را معادل ضوووریب آلفای کرونبا  1599سوووتی و زارعی )در گزارش کردنود. 94/0درونی، 

رونبا  ک یآلفا بیضوور مقداروتحلیل قرارگرفت و درسووتی آن را مطلوب گزارش کردند. در مطالعه حاضوور نمره کلی مورد تجزیه

 .آمد دست به 92/0 آن یبرا

 4(MBI) یانفرم دانشجو-پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش

در یک  آیتم 13دارای  MBIاصلاح شد.  (2002)شوفلی و همکارانش و از سوی  سواخته (1991)مسولش  از سوویاین پرسوشونامه 

و خودکارآمدی  (گویه 4) 6شوووک و بدبینی(، گویه 3) 3خسوووتگی عاطفی بوده و)همیشوووه(  6)هرگز( تا  0از  ای درجه 9پیوسووتار 

 و همکارانش رستمیشده است. در پژوهش حاضور از نمره کلی فرسوودگی تحصویلی اسوتفاده  .( را می سونجدگویه 6) 9تحصویلی

 را آلفای کرونبا ضریب اسوتفاده کرده و  9منظور تعیین قابلیت اعتماد این ابزار از دو روش همسوانی درونی و بازآزماییبه (1590)

درسوووتی عاملی این  گزارش کردند. 94/0و خودکارآمدی  90/0، شوووک و بدبینی 99/0های خسوووتگی عاطفی مقیواسبرای خرده

 یبرا 93/0 یآلفا بیضوور زین مطالعه نیا در .و تائید شوودبررسووی  10و چرخش واریمکس 9های تحلیل عاملروش پرسووشوونامه نیز به

 .دیگرد محاسبهکل  اسیمق

 هافتهیا. 7

افزاری توسط نرم رهایمتغ یهمبستگ سیو ماتر قیتحق یاصل یرهایمتغ یبه مرکز و پراکندگ شیهای گراآماره ،حاضر قیابتدا در تحق

 11یمدل معادلات ساختار ،قیتحق هایفرضیهی بعد جهت پاسخ به قرار گرفت. در مرحله لیبررسی و تحل مورد SPSS-26 یآمار

(SEM )24افزار توسط نرم-OSAM اثرات مستقیم و غیرمستقیم، 12های برازششاخص یمورداستفاده قرار گرفت که بعد از بررس 

های گرایش به مرکز، میانگین، نتایج شاخص 1جدول شماره  .ردیبررسی قرار گ وابسته مورد ریمتغ زانیبر م یانجیمستقل و م یرهایمتغ

 دهد.تگی را برای هریک از متغیرهای اصلی تحقیق نشان میپراکندگی انحراف معیار، چولگی، کشیدگی و ماتریس همبس
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 و ماتریس همبستگی متغیرهای مطالعه رهایمتغ یو پراکندگ یهای مرکزشاخص. 1جدول 

 فرسودگی تحصیلی تعلل ورزی تحصیلی کمالگرایی ناسارگارانه کمالگرایی سازگارانه متغیرها

    1 کمالگرایی سازگارانه

   1 **-519/0 ارانهکمالگرایی ناسارگ

  1 **652/0 **-529/0 تعلل ورزی تحصیلی

 1 **994/0 **699/0 **-225/0 فرسودگی تحصیلی

 93/45 92/91 06/49 54/19 میانگین

 993/20 353/24 969/13 420/11 انحراف معیار

 192/0 -322/0 -039/0 193/1 چولگی

 -463/0 -012/0 -001/0 429/0 کشیدگی

 ** p<0001;  *p<0003 

ورزی تحصیلی را در ارتباط متغیر مستقل نشان داده شده است که نقش میانجی تعلل 1در ادامه، مدل نظری پژوهش در شکل 

 گرایی با متغیر وابسته فرسودگی تحصیلی مورد بررسی قرار می دهد. کمال

 

 

 

 

 

 

 

 

. مدل ساختاری متغیرهای مورد مطالعه1شکل 
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(. <p 03/0است ) 09/0 ریز RMSEA زانیجدول، م نیارائه شده است. براساس ا 2در جدول شماره  زیبرازش مدل نهای شاخص

 یکل طوربه جهیتر است. درنتکوچک 5از  زین  CMIN/DFو باشندیم 9/0 یبالا NFI DELTA 1و  CFIشاخص  نیهمچن

 قرار دارد. یر حالت مطلوبشده و د دیبرازش مدل حاضر تائ یهاگفت شاخص توانیم

 های برازش مدلشاخص. 2جدول

RMSEA P-VALUE CFI NFI DELTA 1 CMIN\DF 

093/0 035/0 122/0 113/0 904/1 

 یلیتحص یفرسودگ بر مطالعه مورد یرهایمتغ میمستق اثرات

گرایی ناسازگارانه دارای زاد کمالبرون دهد متغیر مستقلارائه شده اند، نشان می 5یابی معادلات ساختاری که در جدول مدلنتایج 

(. همچنین، براساس ضریب =03/0p< ،99/14C.Rورزی تحصیلی است )تأثیر مستقیم معنادار و مثبت بر میزان متغیر میانجی تعلل

که شدت تأثیر است  605/0ورزی تحصیلی گرایی ناسازگارانه بر تعللتأثیر استاندارد این رابطه نیز می توان گفت شدت تأثیر کمال

اسازگارانه بر میزان گرایی نکند. جهت این تأثیر نیز مثبت است که نشان می دهد با افزایش میزان کمالمتوسط رو به بالایی را بیان می

ستقیم یر مگرایی ناسازگارانه دارای تأثزاد کمالگردد. به علاوه، متغیر مستقل برونورزی تحصیلی در میان افراد نیز افزوده میتعلل

گرایی ناسازگارانه شدت تأثیر کمال( =03/0p< ،399/9C.Rمعنادار و مثبت بر میزان متغیر وابسته نهایی فرسودگی تحصیلی است )

گرایی ناسازگارانه در میان افراد و جهت این رابطه مثبت است که نشان می دهد با افزایش کمال 542/0بر فرسودگی تحصیلی برابر با 

 گردد.ی تحصیلی نیز افزوده میبر میزان فرسودگ

ازگارانه و گرایی ناسگرایی سازگارانه ، کمالکمال یانجیمستقل و م یرهایمتغ میتأثیرات مستق یبررس. 7جدول 

 ی تحصیلیفرسودگ نزایبر م تحصیلی ورزیتعلل

دهد نشان می 5گرایی سازگارانه بر میزان متغیرهای میانجی و وابسته نهایی در جدول زاد کمالنتایج مربوط به تأثیر متغیر مستقل برون

-03/0p< ،392/5ورزی تحصیلی است )گرایی سازگارانه دارای تأثیر مستقیم معنادار و منفی بر میزان متغیر میانجی تعللکه کمال

C.R= .) گرایی سازگارانه بر أثیر کمالن  شده است؛ بدین معنا که شدت -143/0همچنین میزان ضریب تأثیر استاندارد این رابطه نیز

ورزی گرایی سازگارانه در افراد از میزان تعللورزی تحصیلی ضعیف بوده و جهت آن نیز منفی است. با افزایش میزان کمالتعلل

گرایی سازگارانه دارای تأثیر مستقیم معنادار و منفی بر میزان متغیر وابسته نهایی گردد. همچنین کمالیها کاسته متحصیلی آن

گرایی سازگارانه بر میزان متغیر فرسودگی تحصیلی (. در ادامه، شدت تأثیر کمال=03/0p< ،953/2-C.Rفرسودگی تحصیلی است )

 گیریتصمیم ضریب تأثیر استاندارد C.R P متغیر وابسته میانی و نهایی متغیر مستقل و میانجی

 کمالگرایی سازگارانه
 تائید -143/0 000/0 -392/5 تعلل ورزی تحصیلی

 تائید -094/0 005/0 -953/2 فرسودگی تحصیلی

 کمالگرایی ناسارگارانه
 تائید 605/0 000/0 990/14 حصیلیتعلل ورزی ت

 تائید 542/0 000/0 399/9 فرسودگی تحصیلی

 تائید 399/0 000/0 529/16 فرسودگی تحصیلی تعلل ورزی تحصیلی
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رسودگی گرایی سازگارانه از میزان فدارد. بدین معنا که با افزایش میزان کمال برآورد شده که نشان از تاثیر ضعیف و منفی -094/0

 گردد.تحصیلی نیز کاسته می

سته نهایی ورزی تحصیلی دارای تأثیر معنادار، مستقیم و مثبت بر میزان متغیر وابدرنهایت نتایج بیانگر آن است که متغیر میانجی تعلل 

شده است که نشان  399/0(. علاوه بر این، میزان ضریب تأثیر استاندارد نیز =03/0p< ،529/16C.Rفرسودگی تحصیلی است )

که با افزایش ورزی تحصیلی تاثیر متوسطی بر فرسودگی تحصیلی دارد و جهت این رابطه نیز مثبت است. مبنی بر ایندهد تعللمی

 گردد.ی نیز افزوده میلیتحص یفرسودگورزی تحصیلی بر میزان تعلل

 یلیتحص یفرسودگ بر مطالعه مورد یرهایمتغ میرمستقیغ اتاثر

ورزی گرایی ناسازگارانه و متغیر میانجی تعللگرایی سازگارانه، کمالنتایج اثرات غیرمستقیم متغیرهای مستقل کمال 4جدول 

زگارانه از طریق گرایی ناساطور که مشهود است، کمالکند. همانی فرسودگی تحصیلی را بیان میتحصیلی بر میزان متغیر وابسته

علاوه، به نظر بر فرسودگی تحصیلی است. به 536/0ورزی تحصیلی دارای تأثیر غیرمستقیم معنادار با ضریب تأثیر استاندارد تعلل

 .ورزی تحصیلی نداردگرایی ناسازگارانه هیچ تأثیر غیرمستقیمی بر میزان تعللرسد کمالمی

ی ناسازگارانه و گرایگرایی سازگارانه ، کمالکمال یانجیمستقل و م یرهاییم متغتأثیرات غیرمستق یبررس. 4جدول 

 فرسودگی تحصیلی زانیورزی تحصیلی بر متعلل

یر ورزی تحصیلی دارای تأثگرایی سازگارانه از طریق متغیر میانجی تعلله متغیر مستقل کمالدهد کنشان می 4 نتایج جدول 

هست. اما این متغیر تأثیر مشهود  -093/0غیرمستقیمی بر میزان متغیر وابسته فرسودگی تحصیلی با میزان ضریب تأثیر استاندارد 

یر غیرمستقیمی بر ورزی تحصیلی نیز تأث. همچنین متغیر میانجی تعللورزی تحصیلی نداردغیرمستقیمی بر میزان متغیر میانجی تعلل

    میزان متغیر وابسته فرسودگی تحصیلی ندارد.

 گیری. بحث و نتیجه4

گرایی سووازگارانه و ناسووازگارانه به ترتیب دارای روابط های پژوهش حاضوور نشووان داد کمالشووده بود، یافتهبینی طور که پیشهمان

(، 2020چوی و همکاران )، (2020) همکاران چانگ و هایها با پژوهشمعنادار با فرسودگی تحصیلی هستند؛ این یافتهمنفی و مثبت 

( همسو هستند. این اعتقاد وجود 2013هیل و کورن ) و (2016) چانگ و همکاران ،(2016)لو و همکاران ، (2020) 2و خلید 1ایجاز

علاوه های فرد و انتظارات وی درباره میزان موفقیتش اسووت. بهدارد که فرسووودگی تحصوویلی حاصوول وجود اختلاف بین توانمندی

                                                           
0 Ijaz 2 Khalid 

 گیریتصمیم ضریب تأثیر استاندارد متغیر وابسته میانی و نهایی متغیر مستقل و میانجی

 کمالگرایی سازگارانه
 رمستقیمعدم تائید اثر غی 000/0 تعلل ورزی تحصیلی

 تائید اثر غیرمستقیم -093/0 فرسودگی تحصیلی

 کمالگرایی ناسارگارانه
 عدم تائید اثر غیرمستقیم 000/0 تعلل ورزی تحصیلی

 تائید اثر غیرمستقیم 536/0 فرسودگی تحصیلی

 عدم تائید اثر غیرمستقیم 000/0 فرسودگی تحصیلی تعلل ورزی تحصیلی
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گرایان د کمالطور که ذکر شگیرد. هماندید نسبت به توانمندی خود در دانشجویان شکل میفرسودگی تحصیلی به دنبال نوعی تر

ای از خود دارند و به همین دلیل همیشووه نوعی اختلاف بین عملکرد مورد انتظار و عملکرد گیرانهناسووازگار انتظارات بسوویار سووخت

گرایان های ناسووازگارانه کمالدرباره عملکرد، یکی از ویژگی شووود شووک و تردیدعلاوه اینکه گفته میشووان وجود دارد. بهواقعی

رسود شوکسوت در برآورده کردن انتظارات و نیز شوک و تردید نسبت به توانمندی خود آن چیزی است که سبب اسوت. به نظر می

ای از خود انهبینارات واقمگرایان سووازگارانه، انتظگرایان ناسووازگار در دام فرسووودگی بیافتند. در سوومت مقابل، کمالشووود کمالمی

 کند.ها در مقابل فرسودگی محافظت میرسد از آنداشته و به توانایی خود در موفق شدن باور دارند؛ آنچه به نظر می

ته نیز ورزی تحصیلی همبسته است. این یافگرایی در هر دو بعد سازگارانه و ناسازگارنه با تعللاین پژوهش آشکار ساخت که کمال

عبدالهی ؛ و 2020، 1یوسوپوف؛ 2020سدرلاند و همکاران، ؛ 2021اعیادی و همکاران، های این حوزه است )با دیگر پژوهشهمسو 

ز توانند اآورند و تا جایی که میورزی روی میفرار از شووکسووت خوردن به تعلل گرایان ناسووازگار برای(. کمال2020و همکاران، 

رزش تلقی ابینند و در صورت شکست، خود را بیها ارزش خود را در گرو موفقیت میکنند. زیرا آنانجام یک تکلیف اجتناب می

حسوواب برند، نوعی گریز از شووکسووت بهرنج میگرایی ناسووازگارانه ورزی تحصوویلی برای دانشووجویانی که از کمالکنند. تعللمی

یار در کنند و در امر تحصوویل باانگیزه بسووای برای موفقیت تعریف میگرایانهگرایان سووازگار معیارهای واقمآنکه کمالآید. حالمی

 (.2020عبدالهی و همکاران، موقم تکالیف هستند )تلاش برای انجام منظم و به

. نتایج این بخش همسو شود ینیبورزی تحصیلی پیشتواند توسط تعللدیگر یافته این پژوهش نیز نشوان داد فرسودگی تحصیلی می

؛ 2014و همکاران،  2چاکیر؛ 2013اشووکذری و همکاران،    ؛1599شووارعی نیا و همکاران، های پیشووین اسووت )های پژوهشبا یافته

مهلت ن کنند و آن را تا آخریتوان گفت، دانشوووجویانی که در انجام تکالیف خود تعلل می(. در تبیین این یافته می2015، 5بالکیس

ل از تحویل تکالیف درسوی، تنیدگی بسیار زیادی برای انجام دهند و روزهای قبقرار می 4فشوار زمان دهند، خود را تحتانجام نمی

مدت، از عوامل بسیار مهمی هستند (. فشوار زمان و تنیدگی طولانی2015بالکیس، کنند )دادن و به اتمام رسواندن تکالیف تحمل می

  (.2013و همکاران،  9دراوارد؛ 2019و همکاران،  6وسیف؛ 2021و همکاران،  3آلنشوند )که به فرسودگی تحصیلی منتج می

شود. گری میورزی تحصیلی میانجیگرایی با فرسوودگی تحصویلی توسوط تعللدر بخش دیگر نشوان داده شود که ارتباط بین کمال

کند. این یافته با ورزی تحصویلی بر فرسودگی تحصیلی اعمال مییری مثبت و غیرمسوتقیم از طریق تعللگرایی ناسوازگارانه تأثکمال

 رسد بتوان این(. بر اساس فرضیه اصلی این تحقیق، به نظر می 2014لی و چوی، ؛ 2016لو و همکاران، مطالعات پیشین همسو است )

به دنبال  ورزیاند که تعللگرایی مورد تبیین قرار داد. تاکنون محققان بسووویاری اذعان کردهرا در قوالوب مودل تحولی کموال یوافتوه

و همکاران،  9شافران؛ 2020، 9فینچاند )گرایی در قالبی جدید معرفی کردهآید و برخی حتی آن را همان کمالگرایی پدید میکمال

 رسند، باگرایان ناسوازگار در طول دوره رشد و تحول خود، زمانی که به سنین جوانی می(. درواقم کمال2019، 10نیوندورپ؛ 2019

افراد  شود. راهبردی که اینمکن میگرایانه تقریباب نامها به شوکلی کمالشووند که انجام دادن آنرو میحجم زیادی از تکالیف روبه

مهلت ممکن اسوووت. علت این کار در سوووه ویژگی مهم گیرنود، موکول کردن آن بوه آخرین در برابر ازدیواد تکوالیف بوه کوار می

فکر عیب و نقص هسووتند؛ دوم این که نوعی تگرایان ناسووازگار نهفته اسووت: نخسووت این که به دنبال انجام دادن تکالیفی بیکمال

(؛ و سوم این 2019، 12اکستابیدهند اسواساب کاری را انجام ندهند تا اینکه آن را با نقص انجام دهند )دارند و ترجیح می 11یاهیچهمه

                                                           
0 Yosopov 
2 Çakır 
3 Balkıs 
0 time pressure 
8 Allen 
9 Wassif 

7 Darawad 
5 Finch 
9 Shafran 
04 Newendorp 
00 all or nothing 
02 Oxtoby 

http://jsc.uma.ac.ir/?lang=fa
https://www.crossmark.com/


 

 
 

14 
 

 2، شماره 0، دوره 0011پاییز

 زارعان، مصطفی، کرمی ایشقلو، لیلا.)1400(.  نقش میانجی تعللورزی تحصیلی در ارتباط ابعاد کمالگرایی با فرسودگی تحصیلی. فصلنامة مشاورة مدرسه. )2(1. 1-19

رآورده ای که معمولاب در بگونهگیرانه اسوووت، بهنقص بودن یک تکلیف به شوووکل افراطی سوووختوعیبها برای بیکه معیارهای آن

توانند با اهمال در انجام دادن تکالیف، تا (. بنابراین کمالگراها می2021، 1جاکسوووتیخورند )ردن آن عاجز مانده و شوووکسوووت میک

ین چندان خوب خود )اختلاف بتوانند از شوووکسوووت خوردن بگریزند و در ثانی، توجیه بسووویار خوبی برای عملکرد نهجایی که می

عنوان صوووورت که با انجام دادن کارهای درسوووی در لحظات آخر، کمبود زمان را بهو دسوووت آوردها( ارائه کنند. بدینانتظارات 

های آخر، آنکه انجام دادن تکالیف در لحظه(. حال2019نیوندورپ، توجیهی برای عالی نبودن کیفیت عملکردشوووان مطرح کنند )

یف تمام و نتایج ضوووععلاوه، هر چه در این مسووویر پیش بروند، تکالیف نیمهار زمان و تنیدگی قرار خواهد داد. بهفشووو ها را تحتآن

شود انگیزه خود را از دست بدهند، دچار نوعی زیاد سبب میاحتمالبسویاری را در کارنامه خود ثبت خواهند کرد؛ آنچه در ادامه به

 (.2019ران و همکاران، شافشوند، و در دام مشکلاتی همچون افسردگی و فرسودگی بیافتند )اشتیاقی نسبت به انجام تکالیفشان بی

ودگی تحصوویلی ورزی تحصوویلی بر فرسووصووورت مسووتقیم یا غیرمسووتقیم با میانجیگری تعللگرایی سووازگارانه بهاما تأثیری که کمال

و  ریدرتگ)های پیشوین اسوت جهت با پژوهشگرایی ناسوازگارانه اسوت. این یافته همتر از کمالگذارد، منفی و بسویار ضوعیفمی

معیارهای  گرایان سووازگار نیز. بر اسوواس مطالعات پیشووین، کمال(2016و همکاران،  چانگ؛ 2016لو و همکاران، ؛ 2019همکاران، 

بینانه نبوده و در حد توانمندی فرد کنند؛ اما این معیارها غیرواقمسووختی برای عملکرد خود در هر حوزه ازجمله تحصوویل وضووم می

دانند؛ بنابراین، دغدغه و نگرانی زیادی نسبت به گرایان سوازگار ارزش خود را درگروِ کسب این معیارها نمیعلاوه کمالهسوتند. به

زیاد در احتمالگرایان، عملکرد تحصیلی خوبی از خود نشان داده، بهتباه ندارند. در مسیر تحولی نیز این گروه از کمالشکست یا اش

 (.2020عبدالهی و همکاران، کنند )ورزی تحصیلی نمی افتند و فرسودگی کمتری نیز تجربه میدام تعلل

ورزی تحصوویلی گرایان در دام تعللافتد. تمامی کمالگرایان اتفا  میی توالی در مسوویر تحولی کمالتوان گفت، نوعطورکلی میبه

گرایی دارند، زمانی که در دوران دانشوووجویی با حجم ها که الگویی ناسوووازگارانه از کمالی از آنادسوووته. افتندینمیا فرسوووودگی 

ر دام شوند، درو میها در زندگی شوخصوی از سوی دیگر روبهئولیتسوو و افزایش وظایف و مسوعظیمی از تکالیف درسوی از یک

رو وبهاندازند. تا جایی که با انبوهی از تکالیف ناتمام رتوانند تکالیف خود را به تأخیر میها تا جایی که میافتند. آنورزی میتعلول

ته را ازپیش این دسووبه اتمام رسوواندن تکالیف بیش شوووند. تنیدگی ناشووی از انجام کارها در لحظات آخر و دغدغه دائمی دربارهمی

آنکه اگر بتوان در آغاز با (. حال2019شووافران و همکاران، شووود )ها میکند و سووبب فرسووودگی تحصوویلی در آنغر  نگرانی می

ورزی و ها به سوومت تعللن جلوی پیشووروی آنتواگرایی ناسووازگارانه افراد غلبه کرد، میشووناختی بر کمالمداخلات مناسووب روان

یی وجود داشووته اسووت. ازجمله هاتیمحدوددر انجام مطالعه حاضوور مانند هر پژوهش دیگری،  فرسووودگی تحصوویلی را نیز گرفت.

ن را به وانند آتورزی و فرسودگی تنها در حوزه تحصیل و در بین دانشجویان اشاره کرد. مطالعات بعدی میتوان به بررسوی تعللمی

بوده اسووت. برای بررسووی  2های دیگر ازجمله شوغل و ورزش نیز بسووط دهند. مسووئله دوم اینکه، پژوهش حاضور از نوع مقطعیحوزه

علاوه، ابزار اصوولی این پژوهش از نوع اسووتفاده نمود. به 5های مطالعه طولیتوان از روششووده، میتر و بهتر مدل تحولی مطرحدقیق

 ه کنند.رفتاری استفاد-توانند از دیگر ابزارهای پژوهش مانند مصاحبه و تکالیف شناختیلعات بعدی میبود. مطا 4گزارشی-خود
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