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 يبناريز يمطالب درس يريادگي. )1(هاست مهم دانشگاه
 نيحول ا گرياست و همه مسائل د يآموزش ستميس كي

 يريادگي يها هياز پا يكي .اردو مهم قرارد يمحور اساس
حضور دانشجو در كالس و  يو درك و فهم مطالب درس

از كالس و عدم توجه به  بتيباشد و غ مي توجه به درس
 يعنيهدف مهم  نيتواند باعث سست شدن ا مي درس

تبادل  يبرا يدرس مكان يها سكال. )2(شود يريادگي
 ستردهمكان اطالعات مبادله شده و گ نيدر ا ،افكار هستند

 ليو تحل هيدرآمده و مورد تجز شيگردند افكار به نما مي
 ييها شهيبدون مواجه شدن با اند رنديگ مي انتقاد قرار ايو 

 انيدر دانشجو يكند دگرگون مي كه در كالس درس بروز
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در گذشته هدف از حضور . )3(نخواهد شد داريپد
 يريادگيدرس را صرفا  يها سدر كال انيدانشجو

 يآموزش يكه فضاها يدر حال، لذت بردن هدانستند ن مي
الزمه ، بهتر يريادگي طيمناسب و فراهم نمودن شرا

است  انيدانشجو يجانيسالمت ه يبر رو يگذار هيسرما
، نسبت به حضور در كالس يتر تا آنان نگرش مثبت

آن هستند  يريگاكه در حال فر يبه شغل تاًيو نها يريادگي
و  شوند ميحاضر  كالسكه در  يانيدانشجو. )4(كنند دايپ

و  ماتيتصم، رفتار كنند يم يسع، با استاد تعامل دارند
با استاد و  يهمانندساز قيخود را از طر ندهياهداف آ
 قاتيتحق. )5(ارتقا بخشند يو يها شاز نق يالگوبردار
 نشان داده است كه حضور در كالس نهيزم نيمتعدد در ا

و افزايش  يليتواند باعث كاهش موارد افت تحص مي
ي آتي  دانشجويان در انجام فعاليت هاي محوله توانمندي

غيبت از كالس مي تواند باعث كاهش كه  يحال درشود 
  . )6(شودو افت تحصيلي نمرات دروس 

از زمان ورود به  درسدر كالس  انيدانشجو بتيمشكل غ
 انياز دانشجو يد و چه بسا برخوش ميدانشگاه شروع 

هم  بار كي يحت ابيحضور و غ يدر صورت عدم اجرا
از اي  نشانه نيكه ا شوند مين در كالس درس حاضر

عدم . )3(باشد مي انيدانشجو يليتحص زهيكاهش انگ
و  ياددهي يايپو طيدرس مح يها سحضور در كال

كسالت آور  يطيرا مختل نموده و آنجا را به مح يريادگي
را بر آن  ديامر اسات نيا دينما مي ليتبد نديو ناخوشا

 يها سدر كال انيحضور دانشجو شيداشته كه جهت افزا
خالق آموزش و  يها كيمانند تكن ييها شدرس از رو

در مطالعات انجام شده  . )7(ندياستفاده نما ها سكال زيتجه
ي تحصيلي  عالقه به رشته ،عملكرد اساتيدمانند  عوامل

در دانشجويان باعث حضور ها  ومختلط بودن كالس
اين عوامل و با در نظر  توجه به با .)6تا4(نددش كالس مي

 يها سكال در انيكه عدم حضور دانشجو نياگرفتن 
 شانيها تيدر انجام فعال انيدانشجو يتوانمند درس در
را با هدف اي  پژوهشگر برآن شد تا مطالعه، مؤثراست

 انيعوامل مؤثر بر حضور در كالس دانشجو نييتع
درس در  يها سشهركرد در كال يپزشكدانشگاه علوم 

كه با تقويت اين عوامل بتوان  انجام دهد1392سال 
حضور دانشجويان در كالس را ارتقاء بخشيد و مشكالتي 

 دانشجويان مي شود را رفع كرد قطعاًكه باعث غيبت 
رسيدن به اين اهداف در پوياتر كردن كالس هاي درس 

  .مفيد خواهد بود
  
  ها شرو

برروي كليه 1392درسال يمقطع يفياين مطالعه توص
. دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد انجام شد

در زمان  لياشتغال به تحص، به مطالعه اروروديمع
شركت درانجام  يآنها برا ليماهاو ت ه داد آوري جمع

اظهار عدم  انيب، ناقص پرسش نامه ليتكم. مطالعه بود
حذف  يارهاياز مع قيعالقه نسبت به موضوع مورد تحق

 هيمورد پژوهش را كلي  جامعه. از پژوهش بود
. دادند ليشهركرد تشك يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو

 يتصادف به صورتمطالعه  نيدر اگيري  روش نمونه
ي اول با  در مرحلهكه بدين صورت است  كيستماتيس

گيري تصادفي ساده اولين عضو جامعه انتخاب شد  نمونه
ي يكسان از يكديگر  ي دوم نمونه ها با فاصله و در مرحله
، %95 نانيبا سطح اطم حداقل حجم نمونه. انتخاب شدند

5/0=α ،05/0d=  اما با در نظر .نفر برآورد شد 120تعداد
گيري  نمونه. پرسشنامه توزيع گرديد 140گرفتن ريزش 

 پيراپزشكي، يپزشك، ييو ماما يپرستار يها در دانشكده
در . شهركرد انجام شد يو بهداشت دانشگاه علوم پزشك

پرسشنامه و در  70 ييو ماما يپرستاري  دانشكده
 70 زيو بهداشت ن يپزشكرايپ، يپزشك يها دانشكده

خته اپژوهشگر سي  پرسشنامه نيا. شد عيپرسشنامه توز
بخش اول مربوط به ، مشتمل بر دو بخش است

، سؤال 8وبخش دوم شامل  كيهاي دموگراف ويژگي
 دگاهيمربوط به عوامل مؤثر بر حضور در كالس از د

كم و ، متوسط، زياداي  دانشجويان با مقياس چهار درجه
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د جهت پاسخ به سؤاالت توانستن مي انياصال كه دانشجو
در طول  ها پرسش نامه. نديرا انتخاب نما 3صفر تا ي  نمره

و توسط  عيتوسط پژوهشگر توز يليترم تحص
جهت  .دگردي ليخود پاسخ تكمبه صورت  انيدانشجو

ازمنابع ، بررسي روايي محتوا ابتدا عوامل مؤثر بر حضور
 ديودراختيارده نفر از اسات شد و مقاالت استخراج لميع

نظر قرار گرفت تا مناسبت هر يك از سؤاالت براي  صاحب
يابي به اهداف موردنظر مشخص شود بدين ترتيب  دست

آن  ييايپا يبرا. روايي پرسشنامه مورد تأييد قرار گرفت
/. 81ييايپا، كرونباخ يآلفا بيضري  با استفاده از محاسبه

با استفاده از نرم  يآمار يها ان دادهيدر پا .شد برآورد 
قرار گرفتند و  ليو تحل هيمورد تجزSPSS-16 افزار 
 يفياز آزمون آمار توص ها داده ليو تحل هيتجز جهت

  . دياستفاده گرد نيانگيم و يشامل فراوان
  

  نتايج
 120 ها شده در دانشكده عيتوزي  پرسشنامه140از

 نياز ا .)rateResponse%=7/85(ديگرد ليپرسشنامه تكم
) ٪7/21( نفر29آنها مؤنث و ) ٪8/75(نفر91تعداد دانشجو

 )٪3/78( نفر 94 تأهل تاز نظر وضعي. بودندآنها مذكر 
با توجه  ها از هر كدام از رشتهگيري  نمونه. بودند مجرد

 انيكه دانشجو بوداي  آنها در دانشگاه به گونه يفراوانبه 
 32 يپرستار انيدانشجو، %)7/16(نفر 20بهداشت

 ييماما، %)10(نفر 12 يهوشبر، %)7/26(نفر
 يولوژيراد، %)15(نفر18اتاق عمل ، %)3/13(نفر 16
 يو پزشك%) 5(نفر 6 شگاهيعلوم آزما، %)2/9(نفر 11
 از لحاظ معدل. ندداد ليافراد را تشك نيا%)  2/4(نفر 5

 نمعدل بي) ٪2/64(نفر 77، 17معدل باالي) ٪3/23(نفر 28
  . داشتند 15 رمعدل زي )٪5/12(نفر15و 17تا  15
 در انيعوامل مؤثر بر حضور دانشجو صد و فراوانيدر

 ي جدولها بر اساس يافته. ارائه شده است 1جدول 
باالترين درصد حضور در كالس درس مربوط به ايجاد 

  . انگيزه توسط استاد است

  
  از ديدگاه آنها بر حضوردانشجويان در كالس درس فراواني نسبي و مطلق عوامل مؤثر :1جدول

  اصال  كم  متوسط زياد تسؤاال
31)%8/25(77%)2/64(  ايجاد انگيزه توسط استاد  )3/8%(10  )7/1%(2  

28)%3/23(77%)2/64( انجام حضور و غياب در كالس توسط استاد  )2/9%(11  )3/3%(4  
35)%2/29(74%)7/61(  تحصيليي  عالقه به رشته  )7/6%(8  )5/2%(3  

45)%5/37(52%)3/43( حضور در كالس جهت فهم بهتر مطالب  )8/10%(13  )3/8%(10  
45)%5/37(51%)5/42(  ارزشيابي مستمر توسط استاد  )2/9%(11  )8/10%(13  

53)%2/42(44%)7/36( يي به سؤاالت امتحانيگوپاسخمطالب بيان شده در كالس جهت   )2/14%(17  )5%(6  
40)%3/33(43%)8/35(  ها سكالمختلط بودن  )5/17%(21  )3/13%(16  

43%)8/35(43%)8/35( استفاده از وسايل سمعي بصري  )5/17%(21  )8/10%(13  
  

عامل حضورشان در  نيتر مهممذكر  انيدانشجو دياز د
كالس انجام حضور و غياب در كالس توسط استاد است كه 

و از نظر دانشجويان مؤنث ند آن را مهم دانست%) 10(نفر  12
ين عامل حضور در كالس تر مهمتوسط استاد  ايجاد انگيزه
و كم ند مؤثر دانست آن را %)9/65(نفر  50است كه 

و مختلط بودن ترين عامل از نظر هر دو گروه دانشج اهميت

دانشجويان با معدل  %)8/15(نفر  19از نظر . بود ها سكال
%) 40(نفر 48ايجاد انگيزه توسط استاد و از نظر 17باالتر از 

انجام حضور و غياب در  17- 15از دانشجويان با معدل بين 
 9 ين عوامل شمرده شد وتر مهمكالس توسط استاد از 

عالقه به رشته  15ر از دانشجويان با معدل زي %)5/17(نفر
  . ندتحصيلي را عامل رغبت خود به كالس گزارش كرد
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  بحث
پژوهش كه عوامل مؤثر بر حضور در كالس از  نيدر ا

بيشترين عامل مؤثر ، شود مي يبررس انيدانشجو دگاهيد
. توسط استاد گزارش شد زهيانگ جادياز نظر آنها ا

 انيكالس دانشجو ينشان داده است كه در ابتدا قاتيتحق
اما ، تفاوت هستند ينسبت به موضوعات مطرح شده ب

 جاديا رانيمختلف در فراگ يها شروبا  دياستادان با
و كاربرد درس در شغل  تياهم انيكنند و با ب زهيانگ
استاد  ياريو هوش يآگاه. نديتوجه آنها را جلب نما، ندهيآ

عالمات مشخص و  يريبه كارگ، نسبت به كل كالس
 ينگهدار، رانيشده به منظور جلب توجه فراگ فيتعر
و شاداب و  عالف، حالت زنده كيدر  يكالس يها تيفعال

 رانيدر جلب توجه فراگ يكالس يتهايتنوع در فعال جاديا
بر  2004كه در سال  gumpي  مطالعه. )8(مؤثر است

دادن  تينشان داد كه اهم، دانشجو انجام شد 220 يرو
از  يمطالب درس تيبه حضور در كالس و جذاب دياسات
درس  يها سشركت در كال يزشيعوامل انگ نيتر مهم

با . خواني دارد با نتايج اين مطالعه هم كه ،)9(بوده است
از  ديبتوان با آگاه كردن اسات ديفوق شا جيتوجه به نتا

در  يزشياز آنها خواست تا عوامل انگ، موضوع نيا
 رد تر بيشرا شناخته و آنها را به حضور  انيدانشجو

  . ندينما بيكالس ترغ
به حضور اي  عالقه انياستادان معتقدند كه دانشجو يبرخ

 قياين تحق يها افتهياما ، فعال و مؤثر در كالس ندارند
حضور در كالس را جهت  انيدهد كه دانشجو مي نشان

ه ب رانيفراگ نيدانند بنابرا مي يفهم بهتر مطالب ضرور
 سيتدري  مند هستند اما نحوه حضور در كالس عالقه

 نييآنها در كالس را تع حضور زانياستادان است كه م
 انيدانشجو% 5/69 يحيفصي  در مطالعه. )3(كند مي

اهميت حضور در كالس جهت فهم بهتر مطالب را از 
ي درس اعالم ها سكال مهم شركت در اريعوامل بس

بين دانشجويان  2005پژوهشي كه در سال . )4(دارند يم
 دادداروسازي توسط نانسي اف جورتف انجام شد نشان 

عدم ارائه ها،  سكه دانشجويان پايين بودن سطح علمي كال
غيبت خود عنوان  ليدل مطالب جديد و تازه در كالس را

. )10(خواني دارد كه با نتايج اين پژوهش هماند  كرده
مطالب ي  خود و ارائه يدن سطح علمبا باال بر ديبا دياسات

را به كالس جلب كنند و  انيجالب در كالس نظر دانشجو
  . ندينما قيرا به بحث در كالس و ارائه نظرات تشو نهاآ

مستمر  يابيانجام ارزش، اناز دانشجوي )%5/42(نفر  51
در حالي . دانند مي توسط استاد را عامل حضور در كالس

ارزشيابي مستمر توسط  انجام يحيفص قيكه در تحق
در كالس  انيدر حضور دانشجو ييبسزا رياستاد تأث

انجام ارزشيابي مستمر  انيدانشجو% 7/35و  ندارد
، )4(دانند مي به كالس ودرغبت خ ليتوسط استاد را دل

در شرايطي كه در ارزشيابي هاي مستمر  بنابر اين
 كالسي، به نيازهاي فراگيران، نقاط قوت، بازخورد مستمر

دهنده توجه شود، يادگيرنده به  و تكاليف مستمر رشد
شود و در اين  پذير و محقق تبديل مي فردي فعال، ريسك

  به حضور در كالس افزايش  دانشجوصورت تمايل 
  .مي يابد 

اين پژوهش مشخص شد كه مطالب بيان شده در  در
% 7/36يي به سؤاالت امتحاني از ديد گو پاسخكالس جهت 

مطالعه صابريان و  در. بوده است دانشجويان مهم
همكارانش با عنوان فرهنگ كالسي از ديدگاه دانشجويان 

دانشجويان اعتقاد  اكثر، دانشگاه علوم پزشكي سمنان
چالش و سؤال كردن تشويق  به ار آنها، داشتند اساتيد

 كنند در نمي ننموده و انتظاراتشان را به روشني بيان
آنان چه انتظاري  از دانشجويان بدانند حالي كه اگر

 اگر. بهتر فعاليت نموده و سردرگم نخواهند بود، رود مي
دانشجويان را با مسائلي روبرو ساخته و با ، اساتيد

و سؤال  نديشيدنا، آنهارا به چالش، حل تشويق يافتن راه
ضمن اين كه به تكامل فكري  آنها، نمايند ترغيبكردن 

و سطح ، تاحساس رضايت نيز خواهند داش، رسند مي
تعامل بين استاد و دانشجو و دانشجويان با يكديگر به 

در  كنندگان از نظر شركت. )11(باالترين حد خواهد رسيد
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ين تر كماز  يبصر يسمع لياستفاده از وسا، پژوهش
ي  ميزان اهميت برخوردار است كه با نتايج مطالعه

  . )4(و همكارانش هم سو است يحيفص
در كالس  انيحضور دانشجو ليدال انگريحاضر ب پژوهش

گذار بود كه به ريتأث بر آن ياديدرس بود كه عوامل ز
اند  هنوز ناشناخته گريد ياشاره شد و برخ از آنها يبرخ
مختلف  يها در دانشگاه تر بيش قاتيبه تحق ازيامر ن نيو ا

 انيدانشجو يسطح فرهنگ رايسازد ز مي كشور را آشكار
مطالعه را  نيا جيتوان نتا نمي آنها متفاوت است و راتو نظ

  . داد ميتعم گريد يها به دانشگاه
  

  گيري نتيجه

ين عامل حضور در كالس تر مهماز آنجايي كه 
در اين تحقيق ايجاد انگيزه توسط استاد است  انيدانشجو

انگيزه در بين ي  لذا الزم است منابع ايجادكننده
تعامل  شيدانشجويان شناخته شود تا منجر به افزا

با استادان و در نتيجه افزايش حضور آنها در  انيدانشجو
  . كالس و كاهش غيبت شود

  
  قدرداني

در پايان ازمعاونت آموزشي و پژوهشـي دانشـگاه علـوم    
ــالي و پزشــكي شــهركرد ــت م ــن  از حماي ــهو طــرحاي  كلي

اري زگـ  سپاس مشاركت كننده در اين پژوهشدانشجويان 
  .مينماي مي و تشكر
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Abstract 
 
Introduction: Classroom participation is known as an opportunity to learn lessons and absence in these 
sessions can deteriorate learning objectives which are pretty important. Therefore, this study aimed to 
determine the factors influencing students’ classroom participation in Shahrekord University of Medical 
Sciences. 
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 120 students of Shahrekord University of 
Medical Sciences selected using systematic random sampling. A researcher-made questionnaire was 
completed by students. The collected data were analyzed using descriptive statistics.   
Results: According to the viewpoints of 64/2% (n=77) students participating in the research, motivation by 
teacher plays the most important role for classroom participation. From the viewpoints of 35/8% (n=43) 
students, the use of audiovisual aids do not contribute to their classroom participation. 15/8% (n=19) 
students having grade point averages higher than 17  believed that motivation by teacher is the factor for 
their eagerness to participate in classroom. Twelve male students (10%) mentioned roll call as the most 
important factor for their attendance in classroom.  
Conclusion: Considering the fact that motivation by teachers has the greatest role for students’ classroom 
participation, therefore teachers should make use of creative teaching techniques and equip classrooms with 
facilities in order to increase students’ participation in classroom.  
 
Keywords: Factors, classroom participation, medical students. 
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