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Abstract 

Introduction: Academic burnout and research procrastination are among the major problems of academic 

systems. Several factors can contribute to the formation of academic burnout and research procrastination. 

Therefore, this study was conducted with the aim of studying the role of class management in explaining 

academic burnout and research procrastination of medical students. 

Methods: The research method is descriptive-correlation. The statistical community includes all Hamedan 

Medical science Students 384 people using simple random sampling method were selected as the statistical 

sample. To collect the research data from three standard questionnaire class management, academic burnout 

and research procrastination research data after collecting by using pearson correlation coefficient and Structural 

Equation Modeling   in SPSS and LISREL software. 

Results: The results showed that the relationship between class management with research procrastination (-

0.24) with statistics of- 3/18 in the significant level 0.01 is negative and significant. The relationship between 

class management with academic burnout (-0.38) with statistics of -3/42 in the significant level, 0.01 is 

negative and significant. 

Conclusions: Based on the results, it can be argued that classroom management can be used to reduce the 

research procrastination and academic burnout of students. As a result, universities need to focus on classroom 

management techniques to empower faculty members to meet the new requirements of the academic system. 
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 چکیده
.  دشونیمحسوب م یدانشگاه یها ستمیاز جمله مشکالت عمده س یپژوهش یو اهمالکار یلیتحص یفرسودگ :مقدمه

مطالعه  نینقش داشته باشند.  لذا ا یلیتحص یو فرسودگ یپژوهش یاهمالکار یریتواند در شکل گ یم یعوامل متعدد

  ،یعلوم پزشک انیدانشجو یپژوهش یو اهمالکار یلیتحص یفرسودگ نییکالس در تب تیریبا هدف مطالعه نقش مد

 انجام گرفته است.

همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان علوم پزشکی همدان می _روش تحقیق توصیفی :کار روش

نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای  083باشد، 

تحصیلی و اهمالکاری پژوهشی گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد مدیریت کالس، فرسودگی 

استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادالت ساختاری 

 تحلیل شدند. LISREL, SPSSدر نرم افزارهای آماری 

در  -18/0ا آماره ب( -23/3رابطه مدیریت کالس با اهمالکاری پژوهشی )یافته های پژوهش نشان داد که  :هایافته

در  -32/0با آماره ( -08/3رابطه مدیریت کالس با فرسودگی تحصیلی )منفی و معنادار است.  31/3سطح معنی داری 

 منفی و معنادار است. 31/3سطح معنی داری 

و  یپژوهش یکالس در کاهش اهمالکار تیرینمود که مد انیتوان ب یبه دست آمده م جیبر اساس نتا: گیرینتیجه

 تیریفنون مد نهیدر زم دیدانشگاهها، با جهیکند. در نت فاءیا یتواند نقش مهم یم انیدانشجو یلیتحص یفرسودگ

 .ندیاقدام نما ،یگاهدانش ستمیس نیمطابق با الزامات نو یعلم اتیه یاعضا یکالس،  به توانمندساز

 واژگان کلیدی:

 کالس تیریمد

 یلیتحص یفرسودگ

 یپژوهش یاهمالکار

 علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ پزشکی بقیه اهلل )عج(

مقدمه

دانشجویان هر جامعه به عنوان قشر کارآمد و آینده سازان هر کشور، 

ر کشور را به ه گروهی هستند که بخش عمده برنامه ریزی و بودجه

پیشرفت تحصیلی آنها، در کسب موفقیت خود اختصاص می دهند، 

از اهمیت بسزایی برخودار است. بنابراین پژوهش در  آینده شانهای 

راستای شناسایی فاکتورهای مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان و 

 .[1] دتوجه به آن ها گامی به سوی توسعه پایدار می باش

ای برارزشها و باورهای فراگیران مانع هدایت جدیدی که مفاهیم یکی از 

 .[2] استتحصیلی  فرسودگی ،می شودبه آمال و اهدافشان  رسیدن

های آموزشی فراگیران  در جهت تکامل فعالیت مانع مهمی سازهاین 

به تفکر جدید در مورد میزان فعالیت و تالش خارج از محیط  است و نیاز

 مانع ،تاثیر گذار باشد را فراگیرانکالس درس که می تواند بر یادگیری 

 .[0] شودمی 

فرسودگی، حالتی از خستگی ذهنی و هیجانی است که سندرم استرس 

ر و محدودیت زمانی و فقدان منابع الزم مزمن مانند گرانباری نقش، فشا

های برای انجام دادن وظایف و تکالیف محوله است که در موقعیت

هایی مانند خستگی ناشی از الزامات مربوط به مطالعه، آموزشی با ویژگی

 به مطالب درسی و نیز احساس بی تفاوتیرشد حس و نگرش بدبینانه و 

 ودشمشخص می ،صیلیپیشرفت شخصی ضعیف در امور درسی و تح

های ذهنی از جمله  فرسودگی تحصیلی منجر به درماندگی. [5, 3]

فراگیرانی . [6]اضطراب، افسردگی، سرکوبی، خصومت یا ترس می گردد

شی بر مسائل آموز کمتریتمرکز و توجه  ؛تحصیلی دارند فرسودگیکه 

به قوانین و مقررات محل تحصیل خود  کمتریو یادگیری دارند، تعهد 

ت و موفقی پیشی می گیرنددارند، رفتارهای ناسازگارانه و نامطلوب را 

 .[0] دارند کمتریتحصیلی 

کشورهای تحصیلی دانشجویان در  فرسودگیملی از  پیماش های

در  بودن کیفیتمالکی برای پایین به عنوان  ،و سایر کشورها اروپایی

یکی از کلیدهای درک پیشرفت در مقابل  .[8] یاد شده استدانشگاه 

 مشکالتان یکی از جدی ترین است، که به عنو اهمالکاریتحصیلی، 

 .[3] مطرح می باشددر جوامع مدرن امروزی آموزش و پروهش  زندگی،

علی رغم اینکه در سال های اخیر مطالعات گسترده ای در زمینه 

صورت گرفته است مکانسیم های این پدیده پیچیده هنوز کاری لاهما

 .[13] ناشناخته مانده است

 یک گرایش ذاتیاهمالکاری هستند که پژوهشگران بر این باور استوار 

ی که مطالعات انجام شده در راستای هنگام .[11] انسانی است

وجود طبقه بندی در این سازه به  گرفته می شوددر نظر اهمالکاری 

ا راهمال کاری رسمیت شناخته شده است. یکی از این طبقه بندی ها 

به دو دسته تعلل مزمن و تعلل وضعیت تقسیم بندی کرده است. تعلل 

دائمی در تعداد  مزمن به عنوان تمایل یک فرد به سمت عقب نشینی
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زیادی از امور و تعلل وضعیت به عنوان گرایش فرد به سمت ثابت 

که در  .[12] گذاشتن امور در یک جنبه از زندگی تعریف شده است

به عنوان یکی از تعلل های وضعیت  پژوهشیاهمالکاری این پژوهش 

، طفره رفتن از انجام تکالیف، اهمالکاریمورد بررسی قرار می گیرد. 

 خیر در پژوهش و نوشتن مقاالتتاغفلت از آماده شدن برای امتحان و 

که به طور آگاهانه صورت  [10] باشدلحظات ترم تحصیلی میآخرین  تا

 آن مطلع می باشدمی گیرد، علی رغم اینکه فرد از عواقب بلند مدت 

[13]. 

در امور آموزشی و اهمالکاری مطالعات نشان می دهد با توجه به آنچه 

مزایای کوتاه مدتی برای کنترل تنش و سالمت جسمی دارد  پژوهشی

طالعات ح موبه وض .[15] با این حال اثر بلند مدت آن معکوس می باشد

به عنوان یک پدیده جهانی  ها اهمالکاریاین نوع نشان می دهد که 

درصد  03 در امور آموزشی و پژوهشی اهمالکاری .[16] مطرح است

به عنوان  .[18, 10] تحصیالت دانشگاهی را تحت تاثیر قرار می دهد

درصد از دانشجویان  3/00که  نشان دادند Yazıcı & Bulutنمونه 

دارند و تقریبا نیمی از آنها اغلب یا همیشه وظایف دانشگاهی اهمالکاری 

را می توان اهمالکاری ریشه های  .[12] خود را به تعویق می اندازنند

ندهی، مهارت کردن در مشکالت مختلف شروع کار، برنامه ریزی، سازما

، سطح تحمل نا امیدی، [13] یبر خود/کار، حافظه کارامور، نظارت 

تقاضای کاهش سرعت، عدم توانایی در تنظیم احساسات منفی، اجتناب 

 .[13] از کار جستجو کرد

: عدم فوری بودن در می باشد نتیجه تظاهر سه نوع رفتاراهمالکاری 

 یبند اولویتتعارض در  قصد و یا در رفتار، اختالفات قصد رفتاری و 

های روانشناسان نمایانگر این مطلب یافته. [23] فعالیت های رقابتی

با متغیرهای بسیاری در شخصیت و رفتار فرد  اهمالکاریاست که 

توان به موارد زیر اشاره کرد: عوامل شخصیتی، مرتبط است که می

تنظیمی پایین، خودکارآمدی  سالمت روان، اختالالت شخصیت، خود

گرایی منفی، روابط بین فردی ناسالم، منبع کنترل ضعیف، کمال

بیرونی، برآورد بیش از حد زمان، احساس گناه، خودپنداری ضعیف، 

نفس پایین، هوش هیجانی،  ناامیدی، عزت نفس پایین، اعتماد به

 ورزی والدین، جو کالس، روش تدریس، ارتباط با مدرس و غیرهتعلل

اهمالکاری هد که پیامدهای بیرونی مطالعات نشان می د .[10]

دستاورهای پایین تحصیلی و پیامدهای درونی آن احساس اضطراب، 

 .[21] افسردگی و نارضایتی از زندگی می باشد

مدیریت کالس و  بررسی پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد

 اباز جمله متغیرهایی که ویژگی های شخصیتی و رفتاری اساتید 

  .در ارتباط است [20, 12] اهمالکاری و  [22] تحصیلی فرسودگی

مدیریت کالس مجموعه از استراتژی ها، راهبردها و مهارت هایی است 

فراگیران را کنترل کند  تا مدرس بتواندفراهم می آورد  شرایطی راکه  

این مهم  . [23] ا ایجاد کندپذیرنده یادگیری رحیطی مناسب و م و

مدرسان را به کارکردهایی همچون برنامه ریزی، انتخاب موضوع درسی، 

سازماندهی، هماهنگی، قضاوت، برقراری ارتباط، انتخاب راهبردهای 

بر این اساس  .[25] تدریس، شناخت دانش آموزان و...  ملزم می کند

مدیریت کالس هنر  به کار بردن دانش تخصصی و بهره گیری از مهارت 

به سوی اهداف مطلوب و مورد نیاز   های کالسداری در هدایت فراگیران

 .[26] آنها و جامعه می باشد

گر، های مدیریت به سه شیوه مداخلهبر اساس منابع مختلف سبک

گر، شخصی گر تقسیم شده است. استاد مداخلهتعاملی و غیرمداخله

های مدیریت، کنترل مهارت است که دوست دارد بدون استفاده از

کاملی بر کارها داشته باشد و تصمیم او تنها تصمیم با اهمیت در کالس 

ها را در نظر است، در سبک مدیریت متعادل )تعاملی(، استاد محدودیت

شود و به خوبی ان تفهیم مییگرفته و انتظارات به وضوح به دانشجو

کند تا کالس درس میهای آموزش جریان پیدا کارهای روزانه و شیوه

 منظمی بوجود آید.

سبک تعاملی و غیر هایی بین این سبک دانشجو مدار است. تفاوت

استاد، تفاوت( گر )بیغیرمداخلهدر سبک رهبری  ،وجود داردمداخله گر 

انگار است، دانشجو نسبت به این استاد ای و سهلفاقد صالحیت حرفه

امید و  و او را نا ل نیستاحساس منفی دارد و برای آن احترام قائ

آل، مدیریت پویاست که استادان کند. سبک ایدهمضطرب معرفی می

های آموزشی و زمینه توانایی توانمند کردن دانشجویان را دارند و فرصت

کنند. بهترین سبک در کالس درس، ابراز وجود برای فراگیر را مهیا می

داوم بخشد و در سبکی است که بتواند جو کالس درس را مطلوب و ت

 .[20]نهایت فرصت رشد و یادگیری بیشتری را فراهم  نماید

با فراهم سازی شرایطی که دانشجویان را به پروراندن تمامی استعدادها 

آن ها را به سوی کسب موفقیت رهنمون می  عمالو توانایی هایی که 

سازند یا آن ها را در انجام دادن کارهایشان یاری می کنند، نظام آموزش 

پرورش مهارتهای زندگی مبدل می شود. چرا که عالی به مراکزی برای 

دانشجویان به عنوان نیروی های جوان و آینده ساز کشور نقش مؤثری 

را در این زمینه ایفا می کنند. همچنین با توجه به نقشی که نظام 

آموزش عالی در راستای مواجهه با مشکالت جامعه دارد، توجه به 

ویکرد پژوهش مبتنی بر رایجاد  در دانشجویان و فرسودگی کاهش

ضروری به نظر می رسد، تا ضمن کاهش در نظام آموزشی آموزش 

شکاف بوجود آمده میان حوزه های آموزشی و پژوهشی، بتوان در 

راستای برقرار کردن ارتباط مؤثر بین دانشگاه، جامعه و صنعت 

 سناریوهای کارسازی را ارائه کرد.

 کاری اهمالتحصیلی و  فرسودگیبر این اساس شناسایی عوامل موثر بر 

امی گمی تواند پژوهشی دانشجویان با تاکید بر نقش مدیریت کالس 

موثر برای مواجهه شدن با چالش های مذکور می باشد، به طور کلی، 

مدیریت کالس، متغیر کلیدی در ایجاد جوی مطلوب برای آموزش 

ای هیات آید. امروزه بهره مندی اعضیادگیری دانشجویان به شمار می

های  ریزی برای آموزشهای کارآمد مدیریتی، در برنامه مهارت ازعلمی 

های ناپذیر است. بنابراین، شناخت سبک ای، ضرورتی انکارحرفه

 های توسعه مهارتمدیریت کالس به منزله پیش نیازی در طراحی روش

با توجه به مسائل مطرح شده، این پژوهش های مدیریتی اهمیت دارد. 

 فرسودگیمدیریت کالس با ی به بررسی این سوال دارد که آیا سع

پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی همدان رابطه اهمالکاری تحصیلی و 

 ؟معنی داری دارد

 روش کار

توصیفی  ها روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده

شامل کلیه  پژوهشاز نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری 

نفر است. با استفاده از  3033ویان علوم پزشکی همدان به تعداد دانشج

ن نمونه وابه عن مطالعهنفر جهت  083، تصادفی سادهروش نمونه گیری 
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بهره فرمول کوکران  انتخاب شدند، برای برآورد حجم نمونه از آماری

به منظور رعایت مالحظات اخالقی آزمودنی ها کد داشتند  گرفته شد.

  و محرمانه ماندن اطالعات و اصل رازداری رعایت شد.

، از سه پرسشنامه می باشدگردآوری داده های پژوهش پرسشنامه  ابزار

مدیریت کالس، فرسودگی تحصیلی و اهمال کاری پژوهشی استفاده 

گویه  25دارای  Amin Yazdi & Ali پرسشنامه مدیریت کالسشد. 

عاد که اب پنج گزینه ای بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد

را مورد سنجش قرار  (مدیریت آموزش، مدیریت افراد و مدیریت رفتار)

باریابی شده است، اعت  Koshan این پرسشنامه توسط ،[28]می دهد

روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان در پژوهش مذکور 

و اساتید علوم تربیتی و برنامه ریزی درسی مورد تایید قرار گرفت و 

گزارش  01/3میزان پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 

 .[23] شد

 13دارای  Salmela-Aro et al( SBIپرسشنامه فرسودگی تحصیلی )

ه ک گویه پنج گزینه ای بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد

ابعاد)خستگی در دانشگاه، بدگمانی نسبت به دانشگاه، احساس عدم 

. این پرسشنامه [03] کفایت در دانشگاه( را مورد سنجش قرار می دهد

اعتباریابی شده است، روایی پرسشنامه   Abdollapour et alتوسط  

عاملی مورد تایید قرار گرفت و پایایی نیز بر اساس از طریق تحلیل 

پرسشنامه اهمالکاری  .[01] گزارش شد 83/3ضریب آلفای کرونباخ 

بر اساس طیف گویه پنج گزینه ای  12دارای  Khakpour پژوهشی

بی برنامگی، بی انگیزگی و )که ابعاد  پنج درجه ای لیکرت می باشد،

در پژوهش مذکور  روایی محتوایی  را مورد سنجش قرار می دهد، (تعلل

نفر از خبرگان)اعضای هیات علمی علوم تربیتی(  13پرسشنامه توسط 

ز روش ا مورد بررسی و تایید قرار گرفت، پایایی پرسشنامه نیز با استفاده

 .[02] محاسبه شد 03/3آلفای کرونباخ 

 شژوهدر پکرونباخ  بر اساس ضریب آلفای مذکورهای  پایایی پرسشنامه

نفری برای  03نمونه  بر اساس یک مطالعه مقدماتی در یکحاضر 

( و اهمال 83/3(، فرسودگی تحصیلی)81/3)پرسشنامه  مدیریت کالس 

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده  ( محاسبه شد.08/3) پژوهشیکاری 

در دو سطح توصیفی و   LISRELو  SSPS19از نرم افزار آماری 

در سطح توصیفی از آماره های نظیر میانگین، استنباطی انجام شد. 

انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی و در سطح استنباطی از آزمون های 

  مدل سازی ساختاری بهره گرفته شد. وضریب همبستگی پیرسون 

 هایافته

انحراف های توصیفی متغیرها شامل میانگین، شاخص 1جدول در 

پیشنهاد می کند    Klineاند. شده استاندارد، چولگی و کشیدگی ارائه

که در مدل یابی علی، توزیع متغیرها باید نرمال باشد. او پیشنهاد می 

بیشتر  ±36/1کند که قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها نباید از 

 .[00] باشد

قدر مطلق چولگی و کشیدگی تمامی متغیرها کمتر  1جدول با توجه به 

می باشد. بنابراین این پیش فرض مدل یابی علی یعنی نرمال  آناز 

ماتریس همبستگی  2ول جددر بودن تک متغیری برقرار است. 

 متغیرهای پژوهش ارایه شده اند.

 شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش: 2جدول 

 میانگین متغیر
انحراف 

 استاندارد
 کشیدگی چولگی

 21/1 30/3 36/3 01/2 مدیریت کالس

اهمال کاری 

 پژوهشی
10/0 05/3 33/3- 00/1 

فرسودگی 

 تحصیلی
32/2 02/3 32/3 335/3- 

 

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش: 1جدول 

 9 1 2 متغیر

   1 مدیریت کالس

  1 -50/3** اهمال کاری پژوهشی

 1 30/3 -21/3** فرسودگی تحصیلی

 *35/3 > P ** ،31/3 > P 

 

اهمال کاری با  کالس، رابطه مدیریت 2جدول با توجه به 

و معنی دار می باشد. رابطه  منفی 31/3( در سطح -50/3)پژوهشی

 31/3و در سطح  منفی( -21/3) فرسودگی تحصیلیبا  مدیریت کالس

معنی دار می باشد. از روش بیشینه احتمال برای آزمون الگوی نظری 

شده استفاده شد. استفاده از های گردآوریپژوهش و برازش آن با داده

 این این روش نیازمند نرمال بودن چندمتغیره متغیرها می باشد. در

رسی نرمال بودن چندمتغیره از ضریب کشیدگی پژوهش برای بر

 Mardia’s normalized multivariate) استاندارد شده مردیا

kurtosis value)  10/08استفاده شد. این عدد در پژوهش حاضر 

 p(p+2)می باشد که از طریق فرمول  33بدست آمد که کمتر از عدد 

اد متغیرهای مساوی است با تعد pمحاسبه شده است. در این فرمول 

 .[03] باشدمی  10مشاهده شده که در این پژوهش 

، شاخص های برازش مطلق، تطبیقی و  مقتصد به تفکیک 0 جدولدر 

(، GFIگزارش شده اند. در این پژوهش شاخص نیکویی برازش )

ات ( و ریشه میانگین مربعAGFIشاخص نیکویی برازش تعدیل یافته )

( به عنوان شاخص های برازش SRMRباقیمانده استاندارد شده )

(، شاخص برازش هنجار شده CFIمطلق، شاخص برازش تطبیقی )

(NFI( و شاخص برازش هنجار نشده )NNFI به عنوان شاخص های )

(، شاخص برازش df2X/برازش تطبیقی و مجذور خی بر درجه آزادی )

( RMSEAمربعات خطای تقریب )( و مجذور میانگین PNFIایجاز )

 به عنوان شاخص های برازش مقتصد در نظر گرفته شدند.

، مقادیر به دست آمده در پژوهش حاضر و حد قابل پذیرش 0جدول در 

هر یک از شاخص های برازش گزارش شده اند. با توجه به این جدول 

تمامی شاخص های برازش در حد مطلوبی قرار دارند و می توان نتیجه 

گرفت که مدل آزمون شده برازش مناسبی با داده های گردآوری شده 

 مدل آزمون شده پژوهش نشان داده شده است. 1 تصویردارد. در 

اهمالکاری پژوهشی  بامدیریت کالس  رابطه، 1 تصویربا توجه به 

و معنادار  منفی 31/3در سطح معنی داری  -18/0با آماره ( -23/3)

با آماره ( -08/3رابطه مدیریت کالس با فرسودگی تحصیلی ) است.

 منفی و معنادار است. 31/3در سطح معنی داری  -32/0
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 شاخص های نیکویی برازش الگوی آزمون شده پژوهش: 9جدول 

 شاخص های برازش مطلق

 GFI AGFI SRMR شاخص

 33/3 80/3 30/3 مقدار بدست آمده

 35/3کمتر از  83/3بیشتر از  33/3بیشتر از  حد قابل پذیرش

 شاخص های برازش تطبیقی

 CFI NFI NNFI شاخص

 32/3 31/3 32/3 مقدار بدست آمده

 33/3بیشتر از  33/3بیشتر از  33/3بیشتر از  حد قابل پذیرش

 شاخص های برازش تعدیل یافته

 X2/df PNFI RMSEA شاخص

 30/3 60/3 33/2 مقدار بدست آمده

 38/3کمتر از  63/3بیشتر از  0کمتر از  حد قابل پذیرش

 

 
 الگوی آزمون شده پژوهش: 2 تصویر

بحث

به طور کلی یافته های پژوهش نشان که مدیریت صحیح کالس توسط 

اساتید می تواند منجر به کاهش اهمال کاری پژوهشی و فرسودگی 

می توان استدالل کرد بر این اساس تحصیلی در دانشجویان شود، 

ری را از یک فعالیت یادگیهنگامی که اساتید سعی می کنند دانشجویان 

به فعالیت بعدی هدایت کنند، به صورت مستمر در حین انجام فعالیت 

نظارت و توجه داشته باشند، آزاد  دانشجویانهای درسی بر کارهای 

عمل به دانشجویان دهند که بین فعالیت های کالسی و عالیق خود 

 تصمیمو  دانشجویان هماهنگی ایجاد کنند، قوانین کالس با تعامل

گیری مشارکتی تعیین شود، اجازه دهند دانشجویان به اظهار نظر و 

بیان تجربیات خود بپردازنند،  سازماندهی منظم در کالس برای ارائه 

مطالب و فعالیت های کالسی وجود داشته باشد، استفاده منطقی از 

وسایل کمک آموزشی در تمام طول کالس مد نظر استاد باشد و زمینه 

که تعامل مثبت در کالس بین تمامی افراد برقرار شود  کنند ای فراهم

الیت عمی توان انتظار داشت که بی انگیزگی، بی برنامگی و تعلل  در ف

های آموزشی و پژوهشی دانشجویان کاسته شود و احساس خستگی و 

بدگمانی نسبت به دانشگاه و احساس عدم کفایت در دانشگاه از آنها 

و افزایش فعالیت های پژوهشی در نه اشتیاق تحصیلی یدور شود و زم

آنها افزایش می یابد. از آنجایی که در سال های اخیر رشد کمی و کیفی 

کاهش نظام آموزش عالی از گسترش روز افزونی برخوردار بوده است، 

-به عنوان یکی از مهم ترین شاخص توفیق فعالیت فرسودگی تحصیلی

ا اهمیتی برای سیاستگذاران مراکز و آموزشی موضوع بهای علمی 

در کنار این مهم با توجه به تغییرات  شود،آموزش عالی محسوب می

سریع فناوری و عناصر محیطی، بسیاری از دانشگاه ها دریافتند که 

جهت بقاء و پیشرفت همه جانبه، باید به صورت راهبردی عمل کنند و 

ریزی خود پذیرا باشند. پژوهش را به عنوان جزء الینفک فرایند برنامه 

بنابراین تالش می کنند تا منابع و فعالیت های خود را در قالب آموزش 

و تحقیق با نگاه استراتژیک برای تغییر محیط به طور جهت دار با 

محوریت تقویت فعالیت های پژوهشی توسعه دهند. از این رو یکی از 

ای پژوهشی مسائل قابل توجه در حوزه آموزش عالی ارزیابی رفتاره

دانشجویان و بررسی عوامل موثر بر کاهش موانع فعالیت های پژوهشی 

 آنان از جمله اهمالکاری پژوهشی می باشد.
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 گیرینتیجه

تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش نشان داد که مدیریت کالس در 

کاهش اهمالکاری پژوهشی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان تاثیر 

گزارش کردند که مدیریت   Dicke et al مثبت  و معنی داری دارد،

 کالس تاثیر منفی و معنی داری بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان دارد

رابطه خص شد که مش Khajedadmir et alدر مطالعه و بررسی  .[22]

 منفی و معنی دار می باشد اهمال کاری تحصیلیمدیریت کالس با 

[20].  Freiberg et al  مثبتگزارش کردند که مدیریت کالس تاثیر 

معنی داری در توسعه فعالیت های دانشجویان و بهبود محیط دانشگاه و 

گی ژدر مطالعه خود نشان دادند که وی Yazıcı & Bulut .[05] دارد 

 تحصیلی اهمالکاریهای شخصیتی و رفتاری اساتید در کاهش 

 Khedriدر مطالعه  .[12]ر مثبت و معنی داری داردثیدانشجویان تا

& Porshafei  مشخص شد که مدیریت کالس رابطه مثبت و معنی

با یافته  می تواند این نتایج .[26] تحصیلی دارد داری با خودکارآمدی

 چرا که به نتایج مشابه ای دست یافتند.  ،حاضر همسو باشدهای پژوهش 

در راستای نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود که فرصت هایی برای 

تا به روش های نوین فراهم شود  در دانشگاه اعضای هیات علمی

تدریس، تکنیک های آموزشی خالق، روش های آموزش جذاب آگاهی 

، همچنین تالش شود که در دانشگاه داشته باشندو تسلط بیشتری 

و  به گراییجرمحیط یادگیری فراهم شود که حامی استقالل، نشاط، ت

ز ه گیری ااین مهم می تواند با بهر .فاوت های فردی دانشجویان باشدت

اساتید مجرب، بهبود کیفیت محیط آموزش، ساختارهای کالس، 

محقق گردد، در نهایت  نوین تکنولوژی، امکانات و تجهیزات آموزشی

پیشنهاد می شود با توجه نمودن به عالیق، نیازها و ویژگی های فردی 

می در یادگیری و بهبود درک مثبت از یدانشجویان زمینه خودتنظ

 خود در دانشجویان افزایش یابد.توانمندی های 

 سپاسگزاری

کلیه مسئوالن و دانشجویان علوم از گروه پژوهش بر خود الزم می دارد 

پزشکی همدان که صمیمانه در این پژوهش ما را یاری نمودند 

 سپاسگزاری و قدردانی به عمل آورد.

 تاییدیه اخالقی

شد که  به منظور رعایت اصول اخالقی به دانشجویان اطالع داده

 پرسشنامه ها به صورت کلی گزارش می شود.

 تعارض منافع

 نتایج پژوهش حاضر با منافع هیچ ارگان و سازمانی در تعارض نیست.

 منابع مالی

یر مالبخشی از هزینه های این پژوهش توسط معاونت پژوهشی دانشگاه 

 تامین شده است.
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