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 يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو دگاهيعوامل مؤثر بر تمركز در كالس از د
  سمنان

  
  *يزي، محسن پورعزكخواهيروناز ن ،فر نيشاه دي، حميذوالفقار داي، شيزاده، راهب قربان يمهرعل رايسم

  
 

  چكيده
و  ييمطالعه شناسا نيهدف از ا. شود محسوب مي يترين مشكالت آموزش عياز شا يكيدرس به عنوان  يها عدم تمركز در كالس: مقدمه
  .باشد آموزش مي تيفيجهت ارتقاي سطح تمركز و ك در ان،يدانشجو دگاهيعوامل مرتبط با تمركز در كالس از د يبررس

. سمنان انجام شد يدانشگاه علوم پزشك يپزشك انيدانشجو هيكل ني، ب89-90 يليمقطعي در سال تحصتوصيفي مطالعه  نيا: ها روش
پنج  اسيمقا و عوامل مرتبط با تمركز از ديدگاه دانشجويان، ب كيمشخصات دموگراف يحاو ايي پژوهشگر ساخته روا و پا پرسشنامه

  .شد ليو تحل هيتجز يو استنباط يفيها با استفاده از آمار توص داده. گرفتدر اختيار دانشجويان قرار) 4نمره صفر تا (اي ليكرت  گزينه
ترين  بيش ،عوامل وابسته به دانشجو طهيدر ح. آنها مؤنث بودند% 3/59شد، كه  ليتكم انينفر از دانشجو 180ها توسط  پرسشنامه: نتايج

مهارت در مطرح  ديعوامل وابسته به اسات طه، در حي)66/3±66/0 نيانگيبا م(كالس  در يمربوط به خواب آلودگ انيارتباط از نظر دانشجو
از . بود) 07/3±87/0 نيانگيبا م(كالس  هينور و تهو تيوضع ،يطيعوامل مح طه، و در حي)47/3±80/0 نيانگيبا م(مطالب  يكردن كاربرد
  .بود) درصد 8/43(صبح 10- 12 يو مربوط به بازه زمان) درصد 3/58(كالس  يجلو يها فيتمركز در رد زانيترين م بيش اننظر دانشجوي

ي ريز برنامه رفتاري دانشجويان از جمله يكه تمركز امري اكتسابي است، با تغيير برخي الگوها با علم به اين موضوع: گيري نتيجه
بهبود عوامل  تيو در نها انيدر دانشجو زهيانگ جاديو ا ي،مطرح كردن مباحث درس يتوجه به كاربرد ،يداشتن استراحت كاف يزماني برا

  .برداشت يمؤثر يها تقويت تمركز در كالس گام يتوان در راستا از جمله شرايط فيزيكي كالس، مي يمحيط
  

  .طي، كالس درس، دانشجو، استاد، محيادگيري: هاي كليدي واژه
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؛ دكتر )mehralizadehmd@yahoo.com. (رانيسمنان، سمنان، ا يعلوم پزشك
مؤثر بر سالمت  يعوامل اجتماع قاتيمركز تحق ،يستيآمار ز ي، دكترا)اريدانش( يراهب قربان

. رانيسمنان، سمنان، ا يپزشك لومو گروه پزشكي اجتماعي، دانشگاه ع
)ghorbani_raheb@yahoo.com(تهيكم ،يپزشك يدانشجو ،يذوالفقار دايش ؛ 

. رانيسمنان، سمنان، ا يدانشگاه علوم پزشك ،ييدانشجو قاتيتحق
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. رانيسمنان، سمنان، ا يدانشگاه علوم پزشك ،ييدانشجو قاتيتحق
)h.shahinfar@gmail.com(قاتيتحق تهيكم ،يپزشك يانشجود كخواه،ي؛ روناز ن 

. رانيسمنان، سمنان، ا يدانشگاه علوم پزشك ،ييدانشجو
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  15/4/92: ، تاريخ پذيرش6/3/92: ، تاريخ اصالحيه24/1/92: تاريخ دريافت مقاله

  
  مقدمه

اي نيست  ها پديده تازه بهبود كيفيت آموزش در دانشگاه
هاي اخير توجه زيادي به آن معطوف شده  اما در سال

در كيفيت آموزش، استفاده  مؤثريكي از عوامل ). 1(است
جهت يادگيري مفاهيم و  دياسات تدريستر از  هر چه بيش
هاي دستيابي به اين  شرط شكه از پي) 3و2(مطالب بوده

مهم، افزايش سطح تمركز دانشجويان در كالس درس 
تمركز حواس امري اكتسابي است و به حالتي ). 4(است

ي حسى و شود كه در آن تمام قوا ذهني رواني اطالق مي
  ).5و4(شود فكرى انسان روى موضوع خاصى متمركز مى
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تمركز حواس در هر كارى از جمله در فراگيري مباحث 
درسي در كالس از ضروريات قطعى يادگيري و آموزش 
و تضمين كننده امر يادگيرى و انجام صحيح كارها بوده 

ترين  عياز شا يكي. شود مي يليتحص شرفتيو موجب پ
 يها عدم تمركز حواس در كالس مشكالت آموزشي،

كه با ي تر افراد بيش. ها است نسو كنفرا نارهايدرس، سم
شوند با گذشت تمركز  جلسه حاضر مي فراوان در اقياشت

اين  .شوند و دچار پرتي حواس مي خود را از دست داده
  ).6(مشاهده استقابل ين دانشجويان بوضوح در  به امر

، به موارد متعددي از عوامل مؤثر بر در مطالعات مختلف
خواب . اشاره شده است صورت مستقلبه در كالس  تمركز
 يها يريدرگ ه،يتغذ تيدرس، وضع يها در كالس يآلودگ
تسلط بر موضوع  د،ياسات يداشتن علم و اطالعات كاف ،يفكر
 يهااستفاده از ابزار ،درس  در كالس سيتدر وهيش ،يدرس

 نيكالس از جمله ا هينور و تهو تيو وضع يكمك آموزش
  ). 18تا7(نديآ موارد به حساب مي

 ران،ياعلوم پزشكي و همكاران در دانشگاه  يمطالعه نجوم در
 تياز خواب خود رضا انيدرصد دانشجو 14تنها 
 انيدرصد دانشجو 6/40خواب  تيفيك يشيقر). 7(اند داشته
زنجان، را نامطلوب گزارش  يدانشگاه علوم پزشك يپزشك

بين در  يخواب ياختالل بفراواني  زيآراسته ن .)18(نموده است
درصد  4/57را برابر  تانكردس يعلوم پزشك انيدانشجو

 يها كه موجب عدم تمركز در كالس ،)8(گزارش كرده است
 تيفيروزنيا و همكاران در اصفهان اهم. درس خواهد شد
 شيرا از عوامل مهم در افزا زهيانگ جاديمهارت استاد در ا

  ). 11(آورند تمركز در كالس به حساب مي
شود در مطالعات انجام شده  كه مشاهده مي گونه همان

تاكنون، عوامل مؤثر بر تمركز به صورت مستقل و 
كه به صورت  يشده است و مطالعات يجداگانه بررس

قرار دهند،  يابيمنسجم عوامل مختلف را مورد ارز
عوامل در سه  نيا يبند طبقه نيهمچن. شود مشاهده نمي

د، وابسته به دانشجو و يگروه عوامل وابسته به اسات
  . نشده است ارائهتاكنون  زين يطيعوامل مح

علم به اين موضوع كه تمركز امري اكتسابي است و با  با
توان در بهبود و تقويت آن كوشيد  تغيير برخي الگوها مي

 يمحتوا يحجم باال ليه دلنكته كه ب نيو با اشاره به ا
 يها لياز پتانس يمند بهره ،يپزشك انيدانشجو يآموزش

مطالعه  نيرسد، ا به نظر مي يضرور دياسات سيتدر نيح
شناسايي عوامل مؤثر بر تمركز در كالس از  دفبا ه

دانشگاه علوم  يدختر و پسر پزشك انيدانشجو دگاهيد
تأثيرگذار بر  يها شده تا مؤلفه يسمنان طراح يپزشك

  .گردد ييشناسا انيتمركز از نظر دانشجو
  

  ها روش
با  1389- 90 يليدر سال تحص يمقطع توصيفي مطالعه نيا

دانشگاه  يپزشك انيهمه دانشجوي، بر روي روش سرشمار
 ه،يدر مقاطع علوم پا) نفر 240(سمنان يعلوم پزشك

  .انجام شد يو كارورز يكارآموز ،يوپاتولوژيزيف
پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته شامل دو بخش  ابزار

بودن  يو بوم يليجنس، مقطع تحص( كيمشخصات دموگراف
در  انيدانشجو دگاهيو سؤاالت مرتبط با تمركز از د) و نبودن

، عوامل وابسته )سؤال 11( ديسه بخش عوامل وابسته به اسات
  .بود) سؤال 3( يطيو عوامل مح) سؤال 11(به دانشجو 

 4تا  0از  كرتياي ل نهيگز 5 اسيپرسشنامه در مق سؤاالت
و  اديكم، كم، ز اريبس ،تأثير يب يها پاسخ يبرا بيبه ترت

حداكثر نمره كل و نمره هر . شد ينمره گذار اديز اريبس
شده با بررسي  هيپرسشنامه ته ييروا. بود 4 زين طهيح

 جستهنظران و اساتيد بر مقاالت، متون و مشاوره با صاحب
پايايي آن به روش  يبررس يبرا. گاه نقد و تأييد شددانش

 10به فاصله  يها در دو مقطع زمان پرسشنامه بازآزمون،
جامعه مورد پژوهش داده  انينفر از دانشجو 15روز به 

) =77/0r( رمنياسپ يهمبستگ بيبا محاسبه ضر و شد
 ياشده بر ليتكم يها پرسشنامه. ديآن تأييد گرد ييايپا

دسترسي به . مطالعه وارد نشد جيدر نتا ييايسنجش پا
 ريدانشجويان پزشكي و اطالعات مربوط به تعداد و سا

ها با اداره آموزش دانشكده پزشكي دانشگاه  هماهنگي
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و پرسشنامه توسط پژوهشگران به  رفتهيصورت پذ
 يها درس و گزارش يها در كالس يصورت حضور

  .جامعه هدف قرار گرفت اريدر اخت يصبحگاه
ها توسط خود  حصول اطمينان از اين كه پرسشنامه يبرا

پس از بازه زماني  نيشود، محقق دانشجويان تكميل مي
ها، در همان محل توزيع  نهيمورد نياز جهت تكميل گز

ترين عدم  تا با كم ندها نمود آوري پرسشنامه اقدام به جمع
 در طرح انيشركت دانشجو. گويي روبرو گردد پاسخ

  . دشآوري  جمع نام بي ها رسشنامهپو  بود اختياري
ارزيابي ارتباط جنس با  يبرا ،ها داده ليو تحل هيتجز در
كالس، زمان ارائه درس، از آزمون  نشستن در گاهيجا

ها از آزمون  كاي اسكوئر يا فيشر، براي نرمال بودن داده
دختران و  دگاهيد سهيمقا يبرا رنوف،يكلموگروف اسم

و دانشجو  طيپسران از نظر عوامل مربوط به استاد، مح
در صورت نرمال نبودن از آزمون من ( t موناز آز
مقاطع مختلف از  انيدانشجو دگاهيد سهيمقا ي، برا)ويتني

و  ) ها به علت نرمال نبودن داده( آزمون كروسكال واليس
عوامل  سهيمقا در انيدانشجو دگاهيد سهيمقا يبرا

 دمنياز آزمون فر طيط به استاد، دانشجو و محمربو
نظر گرفته شد و در  %5 ي،سطح معنادار. استفاده شد

  .انجام گرديد SPSS-16افزار  نرمتحليل داده با استفاده از
  

  نتايج
 4/74( انينفر از دانشجو 180ها توسط  پرسشنامه

 درصد آنها مؤنث، 4/59كه  شد ليتكم) يده درصد پاسخ
در  انيدانشجو 1/61. بودند يبوم ريدرصد غ 8/92 و

 7/11 ،يدرصد در مقطع كارورز 8/22 ه،يمقطع علوم پا
درصد كارورز  4/4و  يوپاتولوژيزيدرصد مقطع ف

  .بودند
نمره عوامل مرتبط با استاد  نيانگيم ،انياز نظر دانشجو

و  83/2±54/0، عوامل مرتبط با دانشجو 52/0±89/2
بود كه تفاوت ميانگين  83/2±71 طعوامل مرتبط با محي

 انيدانشجو). p ،87/3=χ2=145/0(معنادار نبود طهسه حي

 يبا جنس مذكر، با اختالف معنادار سهيمؤنث در مقا
و عوامل ) p ،0/3=t=003/0(دينمره تمركز را به اسات

   يطيمح
)009/0=p ،64/2=t (دانستند مرتبط مي .  

ارتباط در عوامل وابسته به دانشجو مربوط به  ترين بيش
به مندي  ، عالقه)66/3±66/0(در كالس يآلودگ خواب

و داشتن درگيري فكري ) 33/3±85/0(يموضوع درس
  . بود) 29/3±98/0(فردي

مطرح  يمهارت در كاربرد د،در عوامل وابسته به اساتي
، علم و اطالعات كافي استاد )47/3±80/0(كردن مطالب
در همراه ساختن  ، توانمندي)38/3±80/0(پيرامون بحث
 تيوضع ،يط، و در عوامل محي)19/3±80/0(دانشجويان
  .بود) 07/3±87/0(كالس هينور و تهو

آلودگي در كالس از نظر دانشجويان پسر  خواب
عامل ترين  مهم) 66/3±66/0(و دختر ) 67/0±64/3(

هارت مرتبط با تمركز در كالس درس بود و پس از آن م
استاد در كاربردي مطرح كردن درس و علم و اطالعات 

  ). 1ل وجد(كافي استاد پيرامون مباحث قرار داشت
مديريت اهميت نظر دانشجويان دختر و پسر در خصوص 

، حجم )p>001/0( ي مطالب زمان مناسب اساتيد در ارائه
، سرعت )=013/0p( زياد مطالب تدريس در يك جلسه

، يكنواخت بودن صداي )=006/0p(مناسب تدريس استاد 
، اعتقاد به يادگيري مطالب حين تدريس )=030/0p(استاد 

)016/0p= (و تهويه مناسب در كالس ورو وجود ن 
)001/0<p (به طوري كه در كليه . تفاوت معنادار داشت

غير از مديريت زمان مناسب اساتيد در (موارد ذكر شده 
فوق ن به عوامل تر از پسرا دختران بيش) ارائه مطالب
  ).1جدول (دادند  اهميت مي

مقاطع مختلف، از نظر عوامل مربوط  انيدانشجو دگاهيد
، عوامل مربوط به )p ،92/2=χ2=404/0(به استاد
و عوامل مربوط به ) p ،16/3=χ2=367/0(دانشجو

را نشان  ي، تفاوت معنادار)p ،14/5=χ2=162/0(طيمح
مقاطع  انيدر كالس از نظر دانشجو يخواب آلودگ. نداد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               3 / 9

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-2625-en.html


  و همكار زاده يمهرعل رايسم  انيدانشجو دگاهيكالس از دعوامل مؤثر بر تمركز در 
 

 http://ijme.mui.ac.ir )8(13؛ 1392 آبان/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  666

و ) 71/3±90/0( يوپاتولوژيز، في)65/3±67/0( هيعلوم پا
 زهيانگ جادو مهارت استاد در اي) 63/3±54/0(كارورزي

 نيبه عنوان مؤثرتر در مقطع كارآموزي) 47/0±68/3(
ترين عامل،  تيمقاطع، كم اهم يعوامل بودند و در تمام

  . متفاوت استاد با دانشجو بوده است تيجنس
در مورد  يليمقاطع مختلف تحص انيدانشجو نظر

با  انياستاد در همراه ساختن دانشجو يتوانمند
به . داشت يتفاوت معنادار) p ،88/7=χ2=049/0(خود
) 29/3±78/0(هيمقطع علوم پا انيكه دانشجو يطور
مقطع  انيرا قائل بودند و دانشجو يتر بيش تاهمي
 نيمقاطع به ا رنسبت به ساي) 63/2±54/0( يرورزكا

   .دادند مي يكمتر تياهم لعام
  

 يدانشگاه علوم پزشك يپزشك انيدانشجو دگاهينمرات عوامل مرتبط با تمركز در كالس از د اريميانگين و انحراف مع: 1جدول 
  سمنان

 P  آماره دختر پسر  سؤاالت هر حيطه
 عوامل مرتبط با استاد

 157/0 420/1 54/3±26/0 37/3±86/0 )كاربردي مطرح كردن(مهارت استاد در ايجاد انگيزه  1
  >001/0 423/4 71/2±87/0 25/3±75/0 مديريت زمان مناسب اساتيد در ارائه مطالب 2
 130/0 521/1 92/2±02/1 68/2±97/0 استفاده از ابزار كمك آموزشي پاورپوينت 3
 013/0  510/2 29/3±03/1 92/2±89/0 حجم زياد مطالب تدريسي در يك جلسه 4
 343/0 951/0 76/2±12/1 60/2±00/1 سابقه ذهني مثبت دانشجويان از استاد 5
 006/0 799/2 11/3±85/0 74/2±91/0 سرعت مناسب تدريس استاد 6
 030/0 185/2 17/3±98/0 84/2±04/1 صداي استاد) يكنواخت بودن(مونو تون  7
 289/0 064/1 16/3±96/0 00/3±01/1 )اخالق استاد(برخورد مناسب استاد با دانشجويان  8
 270/0 104/1 24/3±76/0 11/3±84/0 توانمند بودن استاد در همراه ساختن دانشجويان با خود 9

 451/0 755/0 42/3±83/0 33/3±77/0 علم و اطالعات كافي استاد پيرامون بحث 10
 984/0 021/0 99/0±38/1 99/0±42/1 متفاوت استاد با دانشجو جنسيت 11

 عوامل مرتبط با دانشجو

 422/0 806/0 16/3±90/0 26/3±71/0 داشتن تغذيه مطلوب پيش از كالس 1
 845/0 195/0 66/3±66/0 64/3±67/0 خواب آلودگي در كالس 2
 362/0 913/0 88/2±86/0 75/2±91/0 داشتن پايه علمي دانشجويان پيرامون مباحث ارائه شده 3
 794/0 262/0 29/2±09/1 25/2±08/1 تمركز داشتن ساير دانشجويان 4
 109/0 612/1 41/3±88/0 21/3±78/0 عالقه مندي به موضوع درسي 5
 141/0 478/1 38/3±88/0 16/3±11/1 داشتن درگيري فكري فردي 6
 051/0 968/1 25/3±90/0 97/2±99/0 حضور فعال در كالس  7
 016/0 430/2 187/3±85/0 85/2±95/0 اعتقاد به يادگيري مطالب در حين تدريس 8
 312/0 014/1 38/2±43/1 16/2±41/1 هاي جزوه نويسي اتكا به گروه 9

 816/0 233/0 36/1±51/1 30/1±52/1 وجود دانشجويان با جنسيت متفاوت در كالس 10
 250/0 116/1 70/2±37/1 92/2±14/1 قبل از كالسخواندن جزوه آماده شده يا كتب مرجع  11

 عوامل محيطي

 396/0 852/0 05/3±87/0 93/2±92/0 وجود آلودگي صوتي در كالس 1
>001/0  211/5 33/3±79/0 68/2±85/0 وجود نور و تهويه مناسب در كالس 2  
 657/0 445/0 45/2±17/1 37/2±16/1 تعداد زياد دانشجويان در كالس 3
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نشستن در رديف جلو را %) 3/58(دانشجويان  تر بيش
بين جنس و ديدگاه . دانستند موجب افزايش تمركز مي

دانشجويان در خصوص جايگاهي در كالس كه موجب 
شود ارتباط معنا داري ديده  افزايش تمركز مي

  ).p ،35/4=χ2=226/0(نشد
 دگاهياز د ،ي درس ي زماني ارائه خصوص محدوده در

 شيافزا يدر طول روز برا يبازه زمان نيبهتر انيدانشجو
 8-10 يو سپس بازه زمان%) 3/43( 10-12تمركز ساعت 

ي درس در صبح  از نظر دو جنس ارائه. بود%) 8/42(
شود كه بين جنس و زمان ارائه  تر مي موجب تمركز بيش
   ).p ،19/1=χ2=55/0(ديده نشد  اريدرس ارتباط معناد

  
  بحث

مطالعه با هدف شناسايي عوامل مؤثر بر تمركز در  نيا
 يها افتهي .ودبهشد يطراح انيدانشجو دگاهيكالس از د

دهد، مؤثرترين عوامل در تمركز  مطالعه حاضر نشان مي
وابسته  ملعوا طهيدرس، در ح يها در كالس انيدانشجو

 طهيدر كالس، در ح يبه دانشجو مربوط به خواب آلودگ
مطرح كردن  يمهارت در كاربرد د،يعوامل وابسته به اسات

 هينور و تهو تيوضع ،يطيعوامل مح طهيمطالب و در ح
 يجلو يها فيتمركز در رد زانيترين م بيش. كالس است

ضمن . صبح بود 10-12 يكالس و مربوط به بازه زمان
 صبح يها در كالس انيمركز اكثر دانشجواين كه ت

  .تر است بيش) 12تا  8ساعت (
 دگاهياست كه از د يحاك جيمطالعه حاضر نتا در

ترين عامل تأثير  در كالس مهم يخواب آلودگ انيدانشجو
كه اين نتيجه در  ؛گذار بر تمركز در كالس درس است

). 18و8و7(گزارش شده استنيز مطالعات متعدد 
شبانه  يها تيبه فعال ازيبا توجه به ن يشكپز انيدانشجو
 ،ياسترس و فشار كار زانيم بودنمراحل، باال  يدر بعض

 نيهمچن. رنديگ تر در معرض اختالالت خواب قرار مي بيش
 تيفيها ممكن است باعث كاهش ك در خوابگاه يزندگ

با توجه به  رياخ يها گروه شود كه در سال نيخواب در ا

آن وجود  ديها امكان تشد خوابگاهكاهش مساحت سرانه 
  ).19و10و9(دارد

اهميت مهارت استاد در ايجاد انگيزه و كاربردي مطرح 
نمودن مطالب كه در تحقيق پيش رو از ديدگاه دانشجويان 

ترين عامل در عوامل مربوط به اساتيد  به عنوان مهم
در مطالعه يوسفي و همكاران در اصفهان  ،شناخته شده

داشتن انگيزه براي ). 11(قرار گرفته است نيز مورد تأكيد
يك از هر كاري توسط انسان الزم است و هيچ نجاما

ها بدون داشتن انگيزه رخ  هاي ارادي انسان فعاليت
يادگيري است كه شاهراه  ،ها از جمله اين فعاليت. دهد نمي

در  زيو همكاران ن ياسد. باشد اصلي آن داشتن انگيزه مي
كنند كه صرفا به  موضوع اشاره مي نيمطالعه خود به ا

 نديتوان فرآ نمي رانيدر فراگ يريادگي زهينبودن انگ ليدل
 نيتوان در ح را متوقف نمود بلكه مي يريادگيآموزش و 

  ).12(كرد جاديا زهيدر آنها انگ زين ليو تحص سيتدر
عوامل  يپزشك انيدانشجو دگاهيمطالعه از د نيا در
از  انيو دانشجو ديدر كنار عوامل وابسته به اسات يطيمح
اي بر تمركز در كالس برخوردار است و  ژهيو تياهم

كاهش عوامل حواس  زانيتمركز حواس به م يبرقرار
دختر و پسر  انيدانشجو دگاهيد. دارد يبستگ يپرت
بر تمركز تفاوت  يطيمح ملعوا يتأثيرگذار رامونيپ

 تيدختر اهم انينشجوكه دا يداشته به طور يمعنادار
 يها يژگيعوامل نشان داده كه با و نيتري به ا بيش

 طيمح اتيتر به جزئ جنس مؤنث و توجه بيش يروانشناس
  ). 20(دارد يسازگار رامونيپ

مطالعه مشاهده شد، عوامل حواس  نيكه در ا گونه همان
كالس حداكثر  يكالس حداقل و در انتها يدر جلو يپرت

با استاد  انيارتباط دانشجوناشي از  اين امر. است
شود و در  تمركز مي شيموجب افزا كهباشد  مي
استاد و دانشجو  نيكالس به سهولت ب ييجلو يها فيرد

در  انيدانشجو يدابنشاط و شا نيهمچن. شود انجام مي
است و  يقطع ياستاندارد امر طيصبح در شرا يها كالس
شود،  مي مشاهده زيمطالعه ن نيگونه كه در ا همان
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ساعات اشاره  نيبه تمركز باالتر خود در ا انيدانشجو
  ).21(اند نموده

مطالعه،  نياز عوامل مؤثر بر تمركز در كالس در ا يكي
 يآنچه برا. باشد مي يمندي به موضوع درس عالقه زانيم

تمركز  تيتقو يمندي به موضوع در راستا عالقه تيتقو
اي و  هيو پا هيشود، داشتن اطالعات اول مي شنهاديپ

مطالعه قبل از ورود به كالس درس  شيداشتن پ نيهمچن
هر . اي برخوردار است ژهيخاص و و تيهماست كه از ا

موضوع  نهيدر زم نيشيپ يها و دانسته هيچه اطالعات اول
 يريفراگ يتري برا تر باشد، خود به خود كشش بيش بيش
 به وجود يتمركز بهتر جهيخواهد شد و در نت جاديآن ا

  .خواهد آمد
فعال در كالس  سيمطالعه نشان داد، داشتن تدر نيا جينتا

با خود  انياستاد در همراه ساختن دانشجو ييو توانا
تمركز در كالس درس  شيدر جهت افزا يعامل مهم

 يها گيري از روشهاستفاده و بهر نهيزم نيدر ا.باشد مي
گيري بر اساس حل دايآموزش مانند روش  نينو

از موارد ) (Problem Based Learning )17(مسأله
و همكاران در  يدر مطالعه معطر. باشد مي يشنهاديپ
 ،يريادگي شيموجب افزا يآموزش ياستراتژ نيا زين رانيا

 انيدر جر انيدانشجو يمندي و همكار هفعال بودن، عالق
از  مناسب كه استفاده) 22(به حساب آمده است يآموزش

 شيفعال و افزا سيتدر تجه در يتواند اقدام روش مي نيا
  . ديبه حساب آ يمباحث درس بر انيتمركز دانشجو

توسط خود  يآموزش ياز محتوا يبخش سيتدر
موارد  گرياز د زين يكالس يها و كنفرانس انيدانشجو

است كه موجب حضور فعال دانشجو در كالس  يشنهاديپ
 را روش نيو همكاران در مطالعه خود ا انيقاسم .شود مي

و توجه و تمركز در كالس درس  يريادگي شيموجب افزا
  ). 23(انددانسته

 انيتأثيرگذار بر تمركز دانشجو يها مطالعه مؤلفه نيا در
از  كپارچهيدر كالس درس به صورت جامع و  يپزشك

مطالعات . قرارگرفت يخود آنها مورد بررس دگاهيد

 فاكتورها را نياز ا كيف صورت گرفته تاكنون، هر لمخت
بودند، لذا قرار داده يمورد بررس جداگانهبه صورت 

پذير نبود، در  امكان گريكديعوامل در كنار  نيا سهيمقا
در  عوامل نيمطالعه توانست با قراردادن ا نيا كهيحال
 دگاهياز د گذارترين عوامل تأثير مهم انينار هم ، به بك

مطالعه عوامل مؤثر  نيدر ا ن،يهمچن. بپردازد انيدانشجو
عوامل  د،يبر تمركز در سه گروه عوامل وابسته به اسات

بود دهشبندي  ميتقس يطيو عوامل مح ووابسته به دانشج
و به عنوان  يمطالعات قبل يها افتهيبندي  كه با جمع

 از .ديتر مطرح گرد مطالعات بيش يبرا ديجد يكرديرو
پرسشنامه  ليمطالعه عدم تكم نيا يها تيترين محدود مهم

 لياز دال يكيباشد كه  مي انيدرصد دانشجو 6/25توسط 
هاي نظرسنجي نتايج ندادن از انعكاس يتواند ناش ان مي

 انيمطلوب و مورد انتظار دانشجوقبلي در حدانجام شده 
مقطع  انيبه دانشجو يامكان دسترس نيهمچن. باشد

مشكل  يو درمان يآموزش يها ل مشغلهيبه دل يكارورز
  . نمود جاديا تيها محدود پرسشنامه ليو در تكم بود
 تيريمد ،يمهارت زندگ يها كارگاه يبرگزار شنهاديپ

 يبرا يمباحث مرتبط با امور روانشناس ريزمان و سا
از  شيب ستيبا هستند كه مي ياز جمله موارد انيدانشجو

 طور كه در؛ همانرنديمورد توجه و تأكيد قرار گ شيپ
 تيفيخواب، ك تيبا بهبود وضع ،و همكاران Wolfمطالعه 
  .)24(ديفراهم گرد انيدانشجو يابر يبهتر يآموزش

  
  گيري نتيجه

با علم به اين موضوع كه تمركز امري  يطور كلبه
رفتاري  ياكتسابي است، با تغيير برخي الگوها

ريزي زماني در طول روز كه  دانشجويان از جمله برنامه
 يها كارگاه يشود و برگزارموجب استراحت كافي آنها 

 يروانشناسي كه به برطرف نمودن مشكل خواب آلودگ
مطرح  يتوجه به كاربرد ندر كالس منجر شود و هم چني

هنگام  انيدر دانشجو زهيانگ جاديو ا يكردن مباحث درس
از  يبهبود عوامل محيط و نهايتاً ديتوسط اسات سيتدر
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تقويت  يراستاتوان در  جمله شرايط فيزيكي كالس، مي
  .برداشت يمؤثر يها تمركز در كالس گام

  قدرداني
اين تحقيق با حمايت مالي دانشگاه علوم پزشكي سمنان 

نويسندگان مقاله از همكاري و مساعدت . انجام شد
دانشجويان عضو كميته تحقيقات دانشجويي، كاركنان 
آموزش دانشكده پزشكي و دانشجوياني كه در اين طرح 

  .نمايند قدرداني و تشكر مي شركت نمودند،
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Factors Affecting Student Concentration in Classroom: Medical 
Students’ Viewpoints in Semnan University of Medical Sciences 

 
Samira Mehralizadeh1, Raheb Ghorbani2, Sheida Zolfaghari3, Hamid Shahinfar4, Ronaz 

Nikkhah5, Mohsen Pourazizi6 

 
Abstract 
Introduction: Lack of concentration in classroom is considered to be one of the most prevalent educational 
problems throughout education. The aim of this study is to discover and determine factors contributing to the 
students’ concentration in order to improve the level of concentration and quality of education. 
Methods: In this descriptive cross-sectional study, the sample included all medical students of Semnan 
University of Medical Sciences in 2010-11 academic years. A valid and reliable researcher-made 
questionnaire, including demographic data and variables associated with concentration as perceived by 
students, was used for data gathering. Items were rated by 5 points scale (scored as 0-4). Data were 
analyzed using descriptive and analytical statistics.  
Results: 180 students completed the questionnaires. 59.3% were female. Among the student-related factors, 
fatigue and sleepiness (mean 3.66±0.66) in class was recognized as the most remarkable factor interfering 
concentration. Meanwhile, studying teacher-related factors, teacher skills in applied demonstration of 
learning material (mean 3.47±0.80) was proved to be the main interfering factor. Among environmental 
factors, lighting and ventilation (mean 3.07±0.87) were the most significant factors. The most students 
believed that the highest concentration level was obtained in front seats (58.3%)  in the morning sessions 
within 10-12 o'clock (43.8%). 
Conclusion: Regarding the fact that concentration is an acquisitive mental process, changing some 
behavioral patterns among students could lead to improvement in their concentration level. This may include 
planning for enough rest, paying attention to applied presentation of materials and consequently 
encouraging students, and providing a convenient learning setting such as physical conditions of the 
classroom.  
 
Key words: Learning, Classroom, Student, Teacher, Environment. 
 
Addresses: 
1  Associate Professor, Department of Pediatrics, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. 
Email: mehralizadehmd@yahoo.com 
2 Associate Professor, Research Center for Social Determinants of Health, Department of Social Medicine, 
Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. Email: ghorbani_raheb@yahoo.com 
3 Medical Student, Student Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. 
Email: sh_zolfaghary@yahoo.com 
4 Medical Student, Student Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. 
Email: h.shahinfar@gmail.com 
5 Medical Student, Student Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. 
Email: ronaz.nikkhah@gmail.com  
6 ( ) Medical Student, Student Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. 
Email: m.pourazizi@yahoo.com 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-2625-en.html
http://www.tcpdf.org

