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الهام آزموده ،*1مریم دولتی ،2الهام فرزادمنش ،3علیاصغر خسروآبادی ،4محمدحسن رخشانی
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
 .3دانشجوی کارشناسی مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
 .4کارشناس ارشد بهداشت ،مربی گروه بهداشت سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
 .5دکترای تخصصی آمار حیاتی ،استاد گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران

 دریافت مقاله09/61/61 :

آخرین اصالح مقاله06/0/6 :

 پذیرش مقاله01/1/19 :

زمینه و هدف :در سالهای اخیر ،عدم حضور دانشجویان در کالسهای درس نظری یکی از مشکالت رو به افزایش دانشگاههای علوم پزشکی است .عدم
حضور در کالسهای درس ،محیط پویای یاددهی -یادگیری را مختل و آن جا را به محیطی کسالتآور و ناخوشایند تبدیل مینماید .این مطالعه با هدف
بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نسبت به عوامل مؤثر در حضور آنها در کالسهای درس نظری در سال  6709انجام شد.
روش کار :این مطالعه توصیفی -تحلیلی در سال  6709بر روی  111نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد .برای گردآوری دادهها از
پرسشنامهای پژوهشگر ساخته حاوی  11سؤال در طیف  7درجهای لیکرت استفاده شد.
یافتهها :در این نظر سنجی 167 ،دانشجوی دختر ( 57/5درصد) و  57دانشجوی پسر ( 17/7درصد) شرکت داشتند 50 .درصد این افراد مجرد بودند .از بین
عوامل مؤثر بر حضور در کالسهای درس نظری ،بیشترین میانگین نمره مربوط به حیطه ویژگیهای استاد ( ،)9/519 ± 9/67ویژگیهای درس
( ،)9/577 ± 9/61محیط فیزیکی ( )9/575 ± 9/65و سپس ویژگیهای دانشجو ( )9/575 ± 9/67بود.
نتیجهگیری :در افزایش میزان حضور در کالس ،عواملی دخیل هستند که مهمترین آنها در وهله اول مسایل مربوط به استاد همچون محتوی ارایه شده در
کالس درس و جذابیت سخنان استاد میباشد .به عالوه ،ویژگیهای درس ارایه شده و یا مسایلی چون ساعت برگزاری کالس در این امر دخیل میباشند،
که امید است استادان و برنامهریزان با توجه به آنها باعث ارتقای روند یاددهی -یادگیری از طریق افزایش حضور در کالسها شوند.
کلید واژهها :عوامل مؤثر ،حضور ،کالسهای نظری ،دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
* نویسنده مسؤول :دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،چهار راه دکتری ،مشهد ،ایران
 تلفن9067-1710656 :

 نمابر9766 - 1770557:

azmoudehe901@mums.ac.ir

Email:

بررسی عوامل مؤثر بر حضور در کالسهای...

مقدمه

آزموده و همکاران

که یادگیری مطلوب و مؤثر در آن صورت میگیرد .عواملی

کالسهای درس محل مناسبی برای انتقال تجربیات استادان

چون شخصیت ،روابط اجتماعی ،تجارب علمی و ویژگیهای

به دانشجویان و درک بهتر مطالب درسی است (.)6

فردی ،اهمیت موضوع درس ،قوانین و مقررات آموزشی،

دانشجویانی که در کالس حاضر میشوند و با استاد تعامل
دارند ،سعی میکنند رفتار ،تصمیمات و اهداف آینده خود را از
طریق همانندسازی با استاد و الگوبرداری از نقشهای وی ارتقا

ویژگیهای دانشجویان و  ...بر کیفیت تدریس استاد اثر
میگذارند ( .)1ویژگیهایی مثل تسلط استاد به مطالب درسی،
قدرت بیان و توانایی انتقال ،از مهمترین ویژگیهای استادان

بخشند .ارتباط دانشجو با استاد باعث میشود که دانشجو

است که در ارتقای کیفیت یاددهی -یادگیری مؤثر میباشد

مالکهای ارزیابی شغلی خود را از پاداشهای بیرونی به

(.)0

پاداشهای درونی تغییر دهد و سطوح باالتر از نوعی دوستی را

 Yunusو همکاران در پژوهش خود دریافتند دانشجویانی

به نمایش بگذارد ( Bligh .)1معتقد است کسانی که حضور

که ارتباط مثبت با معلم خود دارند ،انگیزه بیشتری برای

در کالس را ضروری میدانند ،اعتقاد دارند که کالس درس

یادگیری و حمایت دارند .به عالوه ،گرایش به انجام کار سخت

اطالعات آنها را افزایش میدهد ،اندیشه آنها را ارتقا

در کالس ،تالش و پشتکار زیاد و پذیرش بهتر راهنمایی و

میبخشد و تغییر در نگرش آنان ایجاد میکند ( .)7تحقیقی در

انتقاد ،مقابله بهتر با استرسها و توجه بیشتر به معلم در کالس،

دانشگاه کوئینلند نشان داد که حضور در کالس ،اصلیترین

از ویژگیهای دانشجویانی است که مورد توجه استادان خود

راهی است که دانشجویان با آن میتوانند دانش طالیی و

قرار میگیرند (.)69

اندیشه طالیی خود را به دست آورند (.)7

 Jortofطی پژوهشی در دانشگاه شیکاگو بر روی

عدم حضور دانشجویان در کالسهای درس نظری ،یکی از

دانشجویان داروسازی ،نشان داد که دانشجویان به کالسهایی

مشکالت رو به افزایش سالهای اخیر دانشگاههای علوم

که استاد عالوه بر مطالب جزوه درسی و کتاب ،مطالب

پزشکی بوده است ( .)6مشکل عدم حضور دانشجویان در

جدیدی را ارایه میکند و از مطالب کاربردی در زمینه زندگی

کالسهای درس ،از زمان ورود به دانشگاه شروع میشود و

واقعی و مثالها و داستانهایی از زندگی روزمره در تدریس

چه بسا برخی دانشجویان در صورت عدم اجرای حضور و
غیاب ،یک بار هم سر کالس حاضر نمیشوند (.)7

خود استفاده میکند ،عالقه زیادی نشان میدهند (.)66
صفوی نیز مینویسد مهمترین عاملی که انگیزه شاگرد را به

در نظام آموزش پزشکی ،عناصر متعددی وجود دارد .هسته

ادامه فعالیتهای یادگیری تقویت میکند ،آن است که درس را

اصلی این نظام ،همانند سایر حوزههای آموزش عالی،

خوب بفهمد .شاگردی که درس را بفهمد ،از عهده امتحانات

یادگیرندگان میباشند که از طریق مشارکت فعاالنه در

مختلف به خوبی بر میآید ،مورد تشویق معلم و همکالسان

فرایندهای تعلیم و تربیت به فرهیختگی دست مییابند و با

خود قرار میگیرد و همین امر انگیزه او را تقویت میکند (.)61

کسب دانش و مهارتهای الزم به ارایه خدمت به جامعه

از سایر علل کاهش حضور در کالسها ،عدم تمایل به رشته

میپردازند (.)1

تحصیلی و یا ماهیت درس میباشد Hughes .در نتایج

از عناصر دیگر که از جایگاه ویژهای برخوردار است و با

پژوهش خود گزارش کرده است که عدم عالقه به موضوع

هیچ کدام از عناصر دیگر برابری نمیکند ،نقش استاد است

درس ،یکی از علل اصلی غیبت دانشجویان تحت مطالعه وی

( .)5استاد در جریان تدریس با عوامل مختلف و متعددی

بوده است (.)67

سروکار دارد که کنترل مجموعه آنها محیطی را فراهم میآورد
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پس از مهمترین عوامل انگیزشی ،میتوان به جذابیت درس،

دوره دهم شماره دوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

ایجاد کنجکاوی در اوایل سخنرانی ،ارتباط مواد درسی با

قالب چهار حیطه استاد ،دانشجو ،محیط فیزیکی و درس ،بر

سرنوشت دانشجویان ،بازخورد ( ،)67حتی امتحان و نمره

اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت (از تأثیر بسیار تا بیتأثیر)

درس ( )67و  ...نام برد.

تنظیم شده بود.

حضور در کالس منجر به افزایش تعامل دانشجویان با

این پرسشنامه در اختیار پانزده نفر از صاحبنظران در

استادان ،تبادل احساسات بین دانشجویان ،مطرح شدن سؤاالت

دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار داده شد تا مناسبت هر یک از

و پیشنهادهای دانشجویان ،بحث و توصیف مطالب مهم

سؤاالت آن را برای دستیابی به اهداف مورد نظر مشخص

میشود و در نتیجه افزایش توانمندی یادگیری را در پی دارد

نمایند .بدین ترتیب ،روایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.

( .)61عدم حضور در کالسهای درس ،محیط پویای یاددهی-

در مطالعه مقدماتی که قبل از جمعآوری دادهها صورت گرفت،

یادگیری را مختل مینماید و آن جا را به محیطی کسالتآور و

پایایی ثبات درونی پرسشنامه تأیید شد و بعد از جمعآوری

ناخوشایند تبدیل مینماید (.)65

دادهها نیز بار دیگر ضریب  Cronbach's alphaمحاسبه شد

با توجه به پیچیدگی موضوع و عوامل متعدد تأثیرگذار در

(.)r = 9/15

این زمینه و با عنایت به این که عدم حضور دانشجویان در

گردآوری داده ها در آبان و آذرماه توسط گروه پژوهشگر،

کالسهای درس در توانمندی دانشجویان در انجام فعالیتهای

به صورت حضوری و در پایان کالسهای درس انجام می

محوله مؤثر است ،پژوهشگر بر آن شد تا مطالعهای را تحت

شد .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخصهای مرکزی،

عنوان بررسی عوامل مؤثر در حضور دانشجویان در کالسهای

پراکندگی و آزمونهای  Mann-Whitneyو Kruskal-

درس نظری از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی سبزوار در

 Wallisو با کمک نرمافزار  SPSSنسخه version ( 66/7

سال  6709انجام دهد.

 )11.5, SPSS Inc., Chicago, ILصورت گرفت.

روش کار

یافتهها

این مطالعه توصیفی -تحلیلی در سال  6709بر روی 111

در این نظرسنجی  167دانشجوی دختر ( 57/5درصد) با

نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد.

متوسط و انحراف معیار سنی  16/6 ± 6/1و  57دانشجوی پسر

معیار ورود به این مطالعه ،اشتغال به تحصیل در زمان

( 17/7درصد) با متوسط و انحراف معیار سنی 16/1 ± 6/17

جمعآوری دادهها و تمایل و رضایت برای شرکت در انجام

شرکت داشتند 50 .درصد این افراد مجرد و  16درصد متأهل

مطالعه بود .دانشجویان انتقالی و مهمان از این مطالعه حذف

بودند 77 .درصد بومی و  77درصد نیز غیر بومی بودند .درصد

شدند .نمونهگیری در این پژوهش ،طبقهای و متناسب با حجم

نمونهگیری از هر کدام از رشتهها با توجه به فراوانی آنها در

انجام گرفت .برای گردآوری دادهها از پرسشنامهای پژوهشگر

دانشگاه متفاوت بود؛ به گونهای که دانشجویان بهداشت 11/1

ساخته استفاده شد که بر اساس مطالعات کتابخانهای و استفاده

درصد این افراد ،دانشجویان پرستاری  11درصد ،دانشجویان

از آخرین مقاالت در دسترس و نیز مشاوره با برخی

مامایی و اتاق عمل هر کدام  67/7درصد ،دانشجویان هوشبری

متخصصین و اعضای هیأت علمی طراحی شده بود .این

 69/7درصد ،پزشکی  7/0درصد ،فوریت  7/1درصد و علوم

پرسشنامه مشتمل بر دو بخش بود .بخش اول موبوط به

آزمایشگاه  7/6درصد این افراد را تشکیل دادند.

اطالعات دموگرافیک و بخش دوم مربوط به عوامل مؤثر بر

به عوامل مؤثر بر حضور دانشجویان در کالسهای درس

حضور دانشجویان در کالسهای درس بود که  11سؤال در
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بررسی عوامل مؤثر بر حضور در کالسهای...

نظری از  9تا یک به فواصل  9/17نمره داده شد .نمره بیشتر به

توجه به نرمال نبودن این نمره ،نتایج حاصل از آزمون

منزله مؤثرتر بودن آن عامل محسوب گردید .با توجه به تعداد

 Mann-Whitneyداللت بر تفاوت نظر دانشجویان دختر و

سؤاالت ،این نمرات در بازه  9-11قرار داشتند .توجه به

پسر در سطح اطمینان  07درصد داشت ( .)P = 9/966مقایسه

صدکهای نمرات در حالت کلی نشان از نظر مثبت دانشجویان

دیدگاه دانشجویان با توجه به جنسیت در  0مورد اختالف

نسبت به عوامل مد نظر داشته است؛ به گونهای که فقط 17

معنیدار داشته است ،که این موارد شامل عالقه به مبحث

درصد از آنها نمره عوامل مؤثر کمتر از  60/17را در نظر

درسی ( ،)P = 9/991ندادن جزوه از طرف استاد (،)P = 9/97

گرفتهاند .از بین عوامل مؤثر بر حضور در کالسهای درس

پاسخگویی استاد به سؤاالت درس ( ،)P = 9/975روش

نظری ،بیشترین میانگین نمره مربوط به حیطه استاد بود (9/67

تدریس مناسب ( ،)P = 9/976شرایط فیزیکی کالسها

 .)9/51 ±بعد از حیطه استاد ،به ترتیب حیطه ویژگیهای

( ،)P = 9/916ساعت برگزاری کالس ( ،)P = 9/967امکان

درس با میانگین  ،9/577 ± 9/61محیط با میانگین ± 9/65

یادداشت برداری ( ،)P = 9/991تعداد مناسب دانشجو در

 9/575و ویژگیهای دانشجو با میانگین  9/575 ± 9/67قرار

کالس ( )P = 9/995و مفید بودن مطالب ( )P = 9/977است.
نتایج آزمون  Mann-Whitneyنشان داد که تفاوت معنیدار

داشتند (جدول .)6

میانگین بین دو جنس مربوط به حیطه استاد (،)P = 9/969
جدول  .6میانگین نمرات نظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در

ویژگیهای محیط ( )P = 9/991و ویژگیهای دانشجو

مورد چهار حیطه عوامل مؤثر بر حضور در کالسهای نظری

( )P = 9/970بوده است ،در حالی که در حیطه سؤاالت مربوط

ردیف

حیطه

میانگین

6

استاد

9/51 ± 9/67

1

درس

9/57 ± 9/61

7

محیط

9/57 ± 9/65

7

دانشجو

9/57 ± 9/67

به ویژگیهای درس این تفاوت معنیدار نبوده است
(.)P = 9/167
رشته تحصیلی فرد ( )P = 9/995و مقطع تحصیلی وی نیز
( )P = 9/991مبتنی بر آزمون  ruskal-Wallis Kبر این
دیدگاه اثر گذاشته است .حال آن که وضعیت تأهل ،سن ،بومی

در تقسیمبندی جزییتر از بین عوامل مؤثر در این چهار

یا غیر بومی بودن ،وضعیت اشتغال در سطح اطمینان  07درصد

حیطه از نظر دانشجویان ،بیشترین میانگین نمره به ترتیب

تأثیری بر آن نداشته است .در مورد بومی یا غیر بومی بودن،

مربوط به مفید بودن مطالب ارایه شده در کالس (،)9/15
جذابیت کالمی استاد ( ،)9/17تسلط استاد بر مطالب درسی
ارایه شده و کاربردی بودن مطالب ارایه شده در کالس بر بالین
بیمار (هر دو  ،)9/17ساعت برگزاری کالس ( )9/17و روش

نتایج آزمون  Mann-Whitneyنشان داد که غیر معنیدار بودن
میانگین نمرات مربوط به هر سه حیطه استاد (،)P = 9/551
دانشجو( )P = 9/071و محیط و درس( )P = 9/711بوده
است.

تدریس مناسب ( )9/17است .کمترین میانگین نمره نیز به
ترتیب مربوط به تعداد مناسب دانشجو در کالس (،)9/17
ندادن جزوه از طرف استاد ( ،)9/77شرکت در کالس به عنوان
وظیفه ( )9/71و مرتبط نبودن مباحث ارایه شده به مطالب
درس ( )9/70اختصاص یافت .میانگین نمره نظرسنجی در
خانمها  16/71 ± 7/17و در آقایان  19/99 ± 7/77بود .با

11

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش به منظور بررسی عوامل مؤثر بر حضور در
کالسهای درس نظری از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی سبزوار انجام شد .در بین عوامل مطرح شده از نظر
دانشجویان ،ویژگیهای استاد در رأس اهمیت قرار دارد .از بین

دوره دهم شماره دوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

ویژگیهای استاد نیز مفید بودن مطالب مطرح شده در کالس

صحبت کردن و داشتن لهجه محلی غلیظ و شدید از جمله

بیشترین نمره ( )9/15را به خود اختصاص داد.

عواملی هستند که در اداره کالس تأثیر منفی میگذارند.

در پژوهشی که توسط سلیمانی و مهرنیا بر روی  151نفر از

سومین و چهارمین عوامل مؤثر در این پژوهش ،تسلط استاد

دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد،

بر مطالب درسی ارایه شده و کاربردی نبودن مطالب ارایه شده

روش تدریس نامناسب ( 55درصد) ،غیر مفید بودن مطالب

در کالس هر دو با میانگین نمره  9/176بودند .در تحقیقی که

مطرح شده در کالس ( 55درصد) و شلوغی کالسهای درس

توسط دماری بر روی دانشجویان دوره علوم پایه پزشکی انجام

( 70/0درصد) از مهمترین عوامل مؤثر بر عدم شرکت

شد ،در مجموع از بیست فاکتور مورد نظر در شرکت

دانشجویان در کالسهای درس بیان شد (.)0

دانشجویان در کالس ،تسلط استاد بر مبحث درسی در صدر

دومین عامل مؤثر در این پژوهش ،جذابیت کالمی استاد با

قرار گرفت ( .)7در تحقیقی که توسط نبوی و صفوی بر روی

میانگین نمره  9/177بود Clay .و  Breslowدر پژوهش

دانشجویان علوم پایه رشته پزشکی انجام شد ،مشخص گردید

خود نشان دادند مهمترین عواملی که دانشجویان معتقدند باعث

که دانشجویان مهمترین و تأثیرگذارترین ویژگی استاد را تسلط

میشود تا آنها در کالس حاضر شوند ،روشنی و وضوحی

و قدرت بیان استاد در تدریس و سپس برخورد گرم و صمیمی

مطالب و سخنان استاد در کالس ،استفاده استاد از مثالهای

وی با دانشجویان میدانند (.)1

متنوع ،توانایی استاد در درگیر کردن و دخالت دادن دانشجویان

از مهمترین اصول آموزش و ویژگیهای استاد ،تسلط بر

در بحثهای کالسی میباشد ( Fleming .)61نیز در تحقیقی

محتوا و موضوع درس و آگاهی کافی و گسترده درباره مطالب

که در بین دانشجویان دانشگاه لینکن انجام داد ،مشاهده کرد که

آموزشی است؛ به نحوی که استاد را توانا سازد تا با تسلط

دانشجویان استرس در سر کالس ،فن بیان ضعیف استاد ،زمان

کامل مطالب درسی را ارایه دهد .استادی که تسلط علمی کافی

نامناسب کالس و کیفیت پایین مطالب را دلیل غیبت خود از

ندارد ،شاید بتواند متن درس را آماده و به شکل کامل و

کالس میدانند (.)60

صحیح در کالس ارایه کند؛ اما به دلیل ضعف علمی و عدم

قربانی و همکاران نیز در مطالعهای در دانشگاه علوم پزشکی

احاطه کامل بر مطالب آموزشی ،نکات مهم درس تشخیص

سمنان ،تسلط استاد بر درس مورد تدریس ،شیوایی بیان ،نحوه

داده نمیشود و اگر ارایه خوب درس نیاز به خالقیت (مثل

ساماندهی و تنظیم درس را از مهمترین ویژگیهای یک استاد

تقدم و تأخر مطالب و  )...و یا ذکر مطالب تکمیلی و  ...داشته

توانمند از دیدگاه دانشجویان پرستاری عنوان کردند (.)19

باشد ،استاد از عهده آن بر نمیآید .عالوه این که نمیتواند

کالس درسی که در آن به مؤلفههای جذابیت توجهی نمیشود،

پاسخگوی سؤاالت و ابهامات فراگیران باشد و استادی که در

با گذشت زمان ممکن است سستی و کسل کنندگی در آن پیدا

مسایل علمی ضعیف باشد و نتواند به پرسشهای فراگیران

شود که جدا شدن ارتباط بین استاد و فراگیر از روشنترین

خود پاسخ دهد و روحیه پرسشگری و نقادی آنها را اقناع و

پیامدهای ناگوار آن خواهد بود و این نتایج ،آموزش را عقیم و

ارضا نماید ،به طور مسلم در کار خود شکست خواهد خورد.

بیاثر میسازد .صدای آهسته و نامفهوم ،موجب کسالت،

از اینرو ،سزاوار است استاد از قبل ،آمادگی الزم را برای ارایه

خواب آلودگی و خمیازه فراگیر میشود؛ و به عکس آن ،طنین

درس کسب نماید تا ضمن تسلط الزم بر موضوع بحث ،به

صدای بلند و گوشخراش ،او را خسته میکند .عالوه این که

هنگام تدریس به طور مکرر به کتاب یا جزوه مراجعه ننماید.

سخن گفتن با مکثهای طوالنی ،تند حرف زدن ،بریده بریده

کاربردی نبودن مطالب ارایه شده با میانگین نمره  9/176نیز
همچون تسلط استاد بر مطالب درسی از مهمترین عوامل مؤثر
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آزموده و همکاران

و کیفیت آموزش را بهبود میبخشد ( .)17در مطالعه فصیحی

در مطالعه کیفی انجام شده توسط صالحیان و  Armatکه

هرندی و همکاران نیز از بین عوامل مؤثر بر حضور در

بر روی  79نفر از دانشجویان پرستاری انجام شد ،تعداد زیادی

کالسهای درس نظری ،بیشترین میانگین نمره به ترتیب

از دانشجویان به وجود فاصله بین تئوری و عمل اشاره داشتند.

مربوط به تسلط علمی استادان به موضوع مورد مطالعه (7/59

عدم رعایت تقدم و تأخر واحدهای درسی و عدم مواجهه با

درصد) ،عالقه دانشجو به مطالب درسی ( 7/75درصد) ،روش

موارد واقعی بیماریها ،از جمله مواردی بود که دانشجویان آن

تدریس مناسب ( 7/11درصد) و اهمیت حضور در کالس

را عنوان نمودند .نتایج این پژوهش نشان میدهد با توسعه

جهت فهم بهتر مطالب مورد بحث ( 7/71درصد) بود ( .)6اگر

تئوریهای مبتنی بر عمل و نیز در نظر گرفتن واقعیتهای

چه روش تدریس واحدی را نمیتواند به عنوان بهترین روش

موجود در محیطهای بالینی هنگام تدریس آموختههای نظری

برای استادن معرفی نمود ،اما میتوان گفت که بهترین روش

توسط تئوریسینها و مدرسان پرستاری ،میتوان خأل موجود را

تدریس برای هر استادی آن است که برای دانشجویان جذابتر

از بین برد (.)16

و اثربخشتر و یادگیری در آن آسانتر باشد .ممکن است گاه

در پژوهش ضیغمی و همکاران  09درصد دانشجویان مورد

سخنرانی محض یا سخنرانی فعال ،شیوه سقراطی و یا روش

مطالعه ،ناهماهنگی آموختههای نظری و کارهای عملی را به

قیاسی اثربخشتر و جذابتر باشد و گاه روش دیگری ایجاد

عنوان یکی از مهمترین مشکالت آموزش بالین اذعان نمودند

جاذبه نماید و به یادگیری بهتر منجر گردد .صالحي داشتن

( Hunter .)11و  Tetleyپژوهشی در دانشگاه کانتربری

تدریس مؤثر را یکی از شاخصهای مهم در کیفیت کار

انجام دادند .در این مطالعه مشاهده شد دانشجویانی که در سر

مدرسان میداند و بررسی نظر دانشجویان در مورد تدریس را

کالسها شرکت میکردند ،دالیل خود را جالب بودن درس،

یکی از مناسبترین راهها به منظور شناخت آن بر میشمرد

مهم بودن درس برای رشته تحصیلی و عالقه به استاد مطرح

(.)1

کردند (.)17

در مقایسه بین دیدگاههای دانشجویان دختر و پسر و

عامل مؤثر دیگر در این پژوهش ،ساعت برگزاری کالس با

همچنین دانشجویان مقاطع و رشتههای مختلف در ارتباط با

میانگین نمره  9/17بود .در تحقیق نبوی و صفوی 11 ،درصد

عوامل مؤثر بر حضور در کالسهای درس اختالفاتی مشاهده

شرکت کنندگان زمان نامناسب برگزاری کالس را به عنوان

گردید که در برخی موارد معنیدار بود .در مطالعه انجام شده

یکی از مشکالت برنامهریزی آموزشی از علل غیبت خود در

توسط فصیحی هرندی و همکاران نیز در دانشگاه کرمان که به

کالس بر شمردند (.)1

بررسی عوامل مؤثر بر حضور در کالسهای درس پرداخته

روش تدریس استاد نیز با میانگین نمره  9/177از دیگر

بود ،میانگین نمرات دانشجویان دختر بیشتر از پسر بود؛ اما

عوامل مؤثر بر حضور دانشجویان بود .صابریان و همکاران با

مقایسه دیدگاه دانشجویان در مورد هر یک از عوامل مؤثر بر

نظرخواهی از دانشجویان برای بررسی معیارهای یک استاد

حضور در کالسهای دروس نظری با توجه جنس دانشجو،

خوب ،شخصیت فردی ،دانش پژوهی ،روش تدریس ،شیوایی

تنها در  1مورد تفاوت معنیداری بین دانشجویان مؤنث و

بیان و تسلط بر موضوع درس و آمادگی برای رفع اشکال را از

مذکر مشاهده گردید .این عوامل شامل "اهمیت حضور در فهم

مهمترین عوامل یک تدریس موفق میدانند؛ ایشان خاطرنشان

مطالب" "شرکت در کالس به عنوان وظیفه"" ،ضرورت و

میسازند که به دلیل تعامل دو طرفه در فرایند تدریس ،بهبود

اهمیت درس"" ،آشنایی قبلی با مطالب"" ،ارزشیابی مستمر" و

این موارد ،در نهایت احساس رضایت را در دانشجویان افزوده

"قدرت استاد در اداره کالس" بود ( .)6در این مطالعه ،به طور
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

کلی اختالف معنیدار مربوط به ویژگیهای استاد ،محیط

عوامل را برای ارتقا و اثربخشی برنامههای آموزشی مد نظر

فیزیکی و دانشجو میباشد؛ در حالی که در دیدگاه افراد مورد

قرار دهند .به عنوان مثال ،ایجاد تغییر در برنامههای آموزشی،

مطالعه ،ویژگیهای مشابهی از درس بر حضور در کالس درس

توجه به زمان برگزاری کالسها ،برگزار کردن جلسات با

اثرگذار است.

دانشجویان و شنیدن نظرات و راهکارهای پیشنهادی آنان،

عسکری و مؤدبهاجر نیز به مقایسه ویژگیهای تدریس

انجام نظرخواهی از دانشجویان در خصوص برنامههای

اثربخش از دیدگاه استادان و دانشجویان پرداختند .در این

آموزشی و عملکرد مسؤولین آموزش ،نظارت بر عملکرد

مطالعه نیز بین هیچ یک از مشخصات دموگرافیک دانشجویان

استادان در کالس با توجه به اهمیت نقش ایشان در جذب

و دیدگاهشان از نظر آماری ارتباط معنیداری مشاهده نشد

دانشجو در کالس و ویژگیهای تأثیرگذار استاد مثل تسلط در

(.)17

تدریس ،فن بیان و نحوه برخورد استاد با دانشجو ،برگزاری

از جمله محدودیتهای این مطالعه ،انجام آن به صورت

کارگاههای روش تدریس ،ارایه مطالب کاربردی همزمان با

یک پژوهش کمی بود؛ در حالی که تشکیل جلسات چهره به

تدریس مطالب تئوری با توجه به نقش و آینده شغلی

چهره با دانشجویان و یا مطرح شدن سؤاالت باز میتواند به

دانشجویان علوم پزشکی ،میتواند در کاهش غیبت دانشجویان

ارتقای شناسایی عوامل مؤثر بر حضور در کالسهای درس

از کالس نقش مؤثری داشته باشد .عالوه بر آن ،انجام

کمک کند.

پژوهشهای مشابه و نظرخواهی از دانشجویان در مورد

با توجه به یافتههای این پژوهش و با توجه به این که

راهکارهای ارتقای کیفیت کالسهای درس در دانشگاههای

شناخت دیدگاه دانشجویان به عنوان مشتریان اصلی در آموزش

مختلف توصیه میشود؛ تا بدینوسیله حضور دانشجویان با

به برنامهریزی آگاهانه کمک خواهد نمود ،پیشنهاد میشود که

رغبت و عالقه بیشتر در محیطهای آموزشی افزایش یابد و

برنامهریزان و استادان در وهله اول به شناسایی عوامل مؤثر بر

پیرو آن ،در محیطهای کاری آینده افرادی با انگیزه و اطالعات

حضور دانشجویان در کالسهای درس بپردازند و سپس این

بیشتر حضور داشته باشند.
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Background & Objective: Absence of students from the classroom is one of the problems in the
medical sciences in recent years. Failure to attend classes disrupts the dynamic teaching-learning
environment and causes this environment to become boring and unpleasant. The aim of this study
was to evaluate medical students' views on factors affecting their presence in classrooms in
Sabzevar University of Medical Sciences. Iran, in 2011.
Methods: 288 students participated in this cross-sectional study. For data collection a questionnaire
containing 28 questions in 5 Likert types was used.
Results: 215 female (74.7%) and 73 male students (25.3%) participated in this survey. 79% of
participants were single. The highest score was in the area of teacher characteristics (0.13 ± 0.76).
The next highest scores were the course features (0.18 ± 0.755), physical environment (0.17 ±
0.747), and the student characteristics (0.14 ± 0.747), respectively.
Conclusion: It can be concluded from the findings of this study that the most important factor
involved in the increased attendance in classroom is teacher characteristics, such as the content
presented in the classroom or the teacher's interesting speech. Course features or class time are also
important. Given this factor, we hope educators and planners improve the teaching and learning
process through the increased presence in classrooms.
Keywords: Factors, Attendance, Classroom, Student
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