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دانشكده  انياز كالس درس از ديدگاه اساتيد و دانشجو بتيعوامل مؤثر بر غ
  تهران يدانشگاه علوم پزشك يپزشك

 
  يآباديعل يسبز مايش، يالزمانعرفان صاحب، *زادهيعل ميمر، انينيام يمهد، رزازادهيم ميعظ

  
 

  چكيده
 نيا. درس است يهاكالسدر  انيعدم حضور دانشجو، توجه قرار دارد مورد يكه امروزه در آموزش پزشك ييهااز چالش يكيمقدمه: 
 ريطه با تأثدر رابآنان ديدگاه  سهياساتيد و دانشجويان و مقا يدگاهدانشجويان از د غيبت از كالستعيين عوامل مؤثر بر  منظور بهمطالعه 

  . ديگرد امانج ايحرفهيك معيار تعهد  عنوان بهانگيزه اساتيد و شركت در كالس ، شركت در كالس بر پيشرفت تحصيلي
. تهران انجام شد يدانشگاه علوم پزشك يدر دانشكده پزشك 1396تا  1394در سال ، يبيترك صورت بهمطالعه حاضر ها: روش
 يريگونهروش نم .دنددر زمان انجام مطالعه بو يدانشكده پزشك هيعلوم پا علميهيأت يو اعضا انيمطالعه دانشجو نيكنندگان در اشركت
 مطالعه از دو ابزار محقق ساخته نيدر ا صورت در دسترس بود.  نظرات به يمند و در مرحله بررسصورت هدف ابزار به نيحله تدوردر م

  .و آزمون تي مستقل استفاده شد ها از آمار توصيفيجهت تحليل داده. استفاده شد ييو پايا ييروا ييدأپس از ت
ستاد و ا يباال يتسلط علم، در كالس درس انيعامل مؤثر بر حضور دانشجو نيترمهم، يهيأت علم يو اعضا انينظر دانشجو ازنتايج: 
درس  حضور در كالس ريدر خصوص تأثعلمي هيأت يو اعضا انينظرات دانشجو نيب. استاد بود انيقدرت ب نيهمچن و در محتوا يتبحر و

 يازنظر اعضا .)=t 001/0p ,=-5/7( وجود داشت معنادارتفاوت ، يهيأت علم ياعضا زهيانگ و )=t02/0p ,=-34/2( يليتحص شرفتيبر پ
 t,=-21/6(موافق بودند  تركم اريمع نيبا ا انيدانشجو اما ؛است انيدانشجو ياتعهد حرفه يبرا ياريحضور در كالس درس مع علميهيأت
001/0p=.(  

. استاد بود نايقدرت ب و در محتوا يتبحر و ،استاد يباال يتسلط علم، در كالس درس انيعامل مؤثر بر حضور دانشجو نيترمهمگيري: نتيجه
ها آن يسازو توانمند علميهيأت يبه نحوه جذب اعضا شيازپشيب ديدر كالس درس با انيحضور دانشجو زانيم شيافزا يكه برا رسديبه نظر م

  . در امر آموزش توجه نمود
  .از كالس درس بتيغ، ياتعهد حرفه، سيتدر زهيانگ، يليتحص شرفتيپ، حضور در كالس درسهاي كليدي: واژه
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  مقدمه
مورد  يكه امروزه در آموزش پزشك ييهااز چالش يكي

 يهاكالسدر  انيعدم حضور دانشجو، قرار دارد توجه
 ياديز زانيمشكل به م نيا. )4تا1(درس دانشگاه است

                                                 
ز مرك، )يآموزش پزشك يتخصص ي(دكترا زادهيعل ميدكتر مرنويسنده مسؤول:  *

دانشگاه علوم ، يدانشكده پزشك، دفتر توسعه آموزش، مطالعات و توسعه آموزش
  alizade.aban@gmail.com. رانيا، تهران، تهران يپزشك
علوم آموزش  قاتيمركز تحق، يگروه آموزش پزشك، )اري(دانش رزازادهيم ميعظ دكتر
 .رانيتهران، تهران، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يپزشك

)azimmirzazadeh@gmail.comگروه ، )اري(دانش انينيام ي)؛ دكتر مهد

خصوص ابراز  نيدر ا دياز اسات ياريشده و بس ريفراگ
عالقه  انيكه دانشجو كنندينموده و همواره ذكر م ينگران
  . شركت در كالس درس ندارند يابر يازهيو انگ

حضور در ، انداست كه مطالعات نشان داده يدر حال نيا
 انيدانشجو يريادگياست كه در  ياز عوامل يكيكالس درس 

. رانيا، تهران، تهران يدانشگاه علوم پزشك، يدانشكده پزشك، ينيبال يميوشيب
)amminian@yahoo.comدانشگاه  ،)يپزشك ي(دانشجو ي)؛ عرفان صاحب الزمان

 ماي)؛ شerfan. zamani1@gmail.com(. رانيا، تهران، تهران يعلوم پزشك
 ،تهران، يآزاد اسالم ، دانشگاهيآموزش تيريمدكارشناسي ارشد  ،يآباديعل يسبز

  )shimasabz@gmail.com(. رانيا
  5/8/96 تاريخ پذيرش:، 19/6/96، تاريخ اصالحيه: 12/6/96 مقاله: تاريخ دريافت
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با حضور در كالس  انيدانشجو. )6تا4و1(دارد ريتأث
 جاديا .را تجربه كنند يتربيش يريادگي يهافرصت تواننديم

 ،تعامل با استاد، انيدانشجو نينظر بفرصت بحث و تبادل
، در كالس درس با پرسش و پاسخ يريادگيابهامات  رفع

موضوعات به همراه انتقاد و  و تحليل تجزيهتبادل افكار و 
 راتيتأث تواننديهستند كه م يبازخورد سازنده از عوامل

حاضر در كالس داشته  انيدانشجو يريادگيبر  يمثبت
  . باشند

 در انيمطالعات نشان داده است دانشجو نهيزم نيا در
 از تربيش ياطالعات، كه استاد شونديحاضر م ييهاكالس

 يبگذارد و از اطالعات تازه برا انيدانشجو اريجزوه در اخت
 ييهاكالسدر  انيدانشجو. دياستفاده نما يحل مسائل واقع

 رسد، اثر داشته باشد يينمره نها يكه بر رو كننديشركت م
، كند يبردارادداشتيباشد كه  ليمشكل باشد و دانشجو ما

حضور و به مطالب كالس عالقه داشته باشند و  انيدانشجو
  . )1(انجام شود غياب
 ايكالس بعد ، بخواند شيهاادداشتي ياگر استاد از رو اما

به حضور در كالس  يليتما انيقبل از امتحان باشد دانشجو
 كار كردن، بد يهوا، يكيمسائل لجست، عالوه به. درس ندارند

در حد ها، كالس نيب يفاصله زمان، و دور بودن محل كالس
بر عدم حضور  زيجزوه بودن موضوعات كالس ن

 نيا نياز ب. )4و1(در كالس درس مؤثر هستند انيجودانش
بوده عوامل مربوط به استاد  مورد توجه تربيشعوامل آنچه 

 يهاو از روش كنديم يسخنران تربيشكه  ياستاد. است
حبت كننده صكه خسته ياستاد، كندياستفاده م تركم يتعامل

ارائه  ياشده يدهسازمان يكه سخنران ياستاد، كنديم
از كالس  انيدانشجو تربيش بتي) باعث غ6و4و1(دهدينم

  . شوديدرس م
و همكاران در  يتوسط نظر كه يفيتوص يامطالعه در

 %2/64د يدشهركرد انجام شد از  يدانشگاه علوم پزشك
 جاديعامل ا، كننده در پژوهششركت يپزشك انيدانشجو

نقش را در حضور  نيتربيشتوسط استاد  زهيانگ
 گريمطالعه د كيدر  نيهمچن. )4(در كالس داشت انيدانشجو

 يليتحل -يفيتوص صورت بهكه  رانتوسط آزموده و همكا
از بين عوامل  يپزشك انيدانشجو ديكه از د ديمشخص گرد

ين تربيش، درس نظري يهاكالسمؤثر بر حضور در 

استاد و  يهايژگيميانگين نمره مربوط به حيطه و
در مطالعه  زيو همكاران ن يليوك. )5(درس بود يهايژگيو

كه  دافتنيدر نانسم يخود در دانشگاه علوم پزشك يفيتوص
علل مربوط به  يو دندانپزشك يپزشك انيازنظر دانشجو

فرآيند آموزشي و شرايط فيزيكي كالس ، دانشجو، استاد
عوامل مؤثر بر حضور و مناسب نبودن روش تدريس 

نداشتن خواب كافي در شب قبل از كالس درس و ، استاد
شيوايي بيان استاد عوامل مؤثر  و عدم، خستگي ناشي از آن

، مناسب سيروش تدر بر عالوه. )7(از كالس بودند بتيبر غ
و عالقه به درس از عوامل  يتسلط استادان به مبحث درس

و همكاران در دانشگاه علوم  يشده توسط تراباستخراج
  .)6(بود يدانشكده دندانپزشك، كرمان يپزشك

تهران  يواحد پزشكدر دانشگاه آزاد  و همكاران ينبو 
بين عوامل چهارگانه مؤثر در غيبت  دركه  افتنديدر

ين تربيشعملكرد اساتيد باالترين و ، دانشجويان از كالس
آن  از را در غيبت دانشجويان از كالس داشت و پس ريتأث

 يمشابه يهاافتهيدر . )8(مشكالت آموزشي قرار گرفت
تهران مشخص نمود كه از  يدر دانشگاه علوم پزشك يهرند

 سياستاد و روش تدر يتسلط علم يارپرست انيدانشجو ديد
 انيحضور دانشجو زانيرا بر م ريتأث نيتربيشمناسب 

 صورت به هي) در تركBatiو همكاران ( يتيب. )2(داشته است
 يداروساز، يپزشك انينظرات دانشجو يبه بررس يفيتوص

لت ع نيترپرداختند و مشخص نمودند كه مهم يو دندانپزشك
 يريادگيبه  ليتما، در كالس درس انيحضور دانشجو

از مطالب و علت عدم حضورشان  يبردارادداشتيو  تربيش
. )1(بوده است يو خستگ يماريب، يآلودگخواب زين

در هند با انجام  )Subramanianو همكارانش ( انيسوبرامان
 از يگروه ينمرات امتحان، افتنديدر ياسهيمطالعه مقا كي

 يدر كالس درس الزام حضورشانكه  يپزشك انيدانشجو
نبود و در  يبود كه حضورشان الزام يباالتر از گروه ،بود

و  )Mattick( كيكارن مات. )9(كردنديشركت م تركمكالس 
مشخص  يبيطرح ترك كيدر انگلستان با  زينهمكارانش 

شركت در  كيسال  يپزشك انينمودند كه دانشجو
را نسبت به شركت  كاليومديب يمربوط به محتوا يهاكالس

ارجح  يبهداشت و علوم اجتماع يبا محتوا يهاكالسدر 
 نيا نيب يسال دو تفاوت انيدانشجو كه در حالي، دانستنديم
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. حضور در كالس درس قائل نبودند يموضوعات برا
 سيكه عوامل مربوط به نحوه تدر ديمشخص گرد نيهمچن

ركت بر ش رگذاريعوامل تأث نيترمهم، آموزش تيفياستاد و ك
 )Zazulia( ايزازول. )3(انددر كالس درس بوده انيدانشجو
عدم  نمود انيب ياسهيمقا -يفيمطالعه توص كيبا  كايدر آمر

استاد  زهيانگ يبر رو يمنف ريحضور در كالس درس تأث
 نيب يامطالعه مشخص شد كه رابطه نيدر ا نيهمچن ؛دارد

حضور در كالس  و كيقرار دادن منابع الكترون اريدر اخت
  . )10(وجود ندارد

دانشگاه  يتجارب پژوهشگران در دانشكده پزشك طبق
در  انيدر سال اول حضور دانشجو، تهران يعلوم پزشك

اما بعد از گذشت  ؛در كالس درس پررنگ است، دانشگاه
 يهاكالسدر  انيحضور دانشجو زانيسال م كيحدود 

 100كه ممكن است از  ييتا جا، شوديرنگ مدرس كم
. نفر در كالس درس حاضر شوند 10-5فقط  يگاه جودانش

هاي اساتيد از طرفي اين مشكل هميشه يكي از دغدغه
و در جلسات مختلف به آن  است دانشكده پزشكي بوده

امر و به دنبال آن ارائه  نيعلت ا ييشناسا. اندكرده اشاره
 يازهيدر ما انگ، مشكل نيبرطرف كردن ا يبرا ييهاكارراه
 نياهداف ا. ميينما يمطالعه را طراح نيانمود تا  جاديا

عوامل مؤثر بر شركت/ عدم شركت  يمطالعه شامل بررس
 ،دانشجويان در كالس درس از ديدگاه اساتيد و دانشجويان

تيد و دانشجويان در رابطه با ديدگاه اسا سهيتعيين و مقا
زه بر انگي، شركت در كالس بر پيشرفت تحصيلي ريتأث

ديدگاه اساتيد و دانشجويان در  سهياساتيد و تعيين و مقا
 يايك معيار تعهد حرفه عنوان بهمورد شركت در كالس 

  . بود
  

  هاروش
بعد از كسب مجوز از دانشگاه علوم ، يبيمطالعه ترك نيا

 يدر دانشكده پزشك 1396تا  1394در سال ، تهران يپزشك
كنندگان در شركت. تهران انجام شد يدانشگاه علوم پزشك

 هيعلوم پا علميهيأت يو اعضا انيمطالعه دانشجو نيا
مطالعه  نيا. بودند عهدر زمان انجام مطال يدانشكده پزشك

منظور  اطالعات به يآورابزار و جمع نيدر دو فاز شامل تدو
م حج نييمنظور تع به .به اهداف مطالعه انجام شد يابيدست

 5/0درصد و نسبت  95 نانياطم بينمونه با احتساب ضر
  نفر محاسبه شد.  250حجم نمونه 
 مندهدف صورت بهابزار  نيحله تدوردر م يريگروش نمونه

از . در دسترس بود صورت بهنظرات  يو در مرحله بررس
 ريدرگ علميهيأت يو اعضا هيدوره علوم پا انيدانشجو نيب

 يافراد، يدانشكده پزشك هيعلوم پا انيدر آموزش دانشجو
 ليتكم اپرسشنامه ر ،به شركت در مطالعه داشتند ليكه تما
 نيدر ا علميهيأتعضو  74دانشجو و  183در كل . نمودند

  . مطالعه شركت كردند
مطالعه جلسات گروه  يابزارها يساز ييو نها نيتدو جهت

جهت  يدانشكده پزشك ديو اسات انيمتمركز با دانشجو
عوامل  نيترحيطه (مهم 4پرسشنامه در  يهاتمياستخراج آ

نقش حضور ، مؤثر بر حضور دانشجويان در كالس درس
تيد آن بر انگيزه اسا ريتأث، در كالس بر پيشرفت تحصيلي

جهت انجام . برگزار شد )ايحرفهبا تعهد  نو ارتباط آ
 انياز دانشجو مندهدف يريگجلسات گروه متمركز نمونه

 او دو نفر اريجلسات و دست گرتسهيل. انجام شد ديو اسات
شده در جلسه سؤاالت مطرح. مطالعه بودند ميت ياز اعضا
ها بحث. ذكرشده بود يهاطهيدر ح هاتمياستخراج آ با هدف

 با هدف يسازادهيشده و پس از پو ضبط يبردارادداشتي
 يراب. قرار گرفت ليپرسشنامه مورد تحل يهاتمياستخراج آ

 يدست صورت به يعرف يمحتوا لياز روش تحل ليتحل
 يهاصورت كه متن حاصل از بحث نيبه ا. استفاده شد

از متن  يدرك كل منظور بهسپس ، شديم ادهيپ يگروه
پرسشنامه  يهاتمياستخراج آ يشده و مجدداً برا خوانده

 .ابزار استخراج شدند يهاتميمتون آ نياز ا. شديمطالعه م
ده ش استخراج يهاتميتكميل آ منظور بهسپس مرور متون 

  . ديدر مرحله قبل انجام گرد
مطالعه از دو ابزار محقق ساخته استفاده شد:  نيدر ا 

در كالس درس و پرسشنامه  حضورپرسشنامه عوامل 
، يليتحص شرفتيحضور در كالس بر پ ريتأث يبررس

 ياريمع عنوان بهو حضور در كالس درس  دياسات زهيانگ
سؤال بود كه  26پرسشنامه اول شامل . ياتعهد حرفه يبرا
) تا كامالً مخالفم 5از كامالً موافقم ( كرتيل اسيمق كيدر 

در خصوص عوامل  نندگانكشركت دگاهيد يابي) به ارز1(
. پرداختيدر كالس درس م انيجومؤثر بر حضور دانش
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شامل: عوامل مربوط به  طهيابزار در شش ح نيا يهاتميآ
عوامل ، )تميآ 6(عوامل مربوط به محتوا ، )تميآ 7استاد (

عوامل ، )تميآ 2( يزشيعوامل انگ، )تميآ 7مرتبط با دانشجو (
) قرار تميآ 2( يابيبه ارز ط) و عوامل مربوتميآ 2( يكيزيف

  . داشت
 يابيارز منظور بهپرسشنامه دوم ده سؤال داشت كه 

حضور در كالس  ريكنندگان در خصوص تأثشركت دگاهيد
حضور در  ريتأث، سؤال 3 يليتحص شرفتيدرس بر پ

اين كه سؤال و  3 علميهيأتعضو  زهيكالس درس بر انگ
 عنوان بهكنندگان شركت در كالس درس را شركت ايآ

سؤال قرار  4، ريخ اي داننديم ياتعهد حرفه يبرا ياريمع
(كامالً  5تا  1پرسشنامه با مقياس ليكرت از  نيا .داشت

   .شديطراح كيدموگرافموافقم تا كامالً مخالفم) و سؤاالت 
ابزارها با استفاده از  ييمحتوا ييروا نييتع منظور به

و محاسبه  يآموزش پزشك نينظرات ده نفر از متخصص
با استفاده از روش الوشه انجام  ييمحتوا ييروا خصشا
 به ييابزارها روش باز آزما ييايپا نييتع منظور . بهشد
ا ب شدهيابزار طراح ييانجام باز آزما يبرا. گرفته شد كار

 يهااز گروه كينفر از هر  20 اريفاصله ده روز در اخت
شده  قرار داده هاي پژوهش نبودند،كه شامل نمونه هدف

 نييتع يبرا خو ضريب آلفاي كرونبا ICCو سپس شاخص 
ر ابزار براب ييمحتوا ييروا بيضر. ديمحاسبه گرد ييايپا

پرسشنامه عوامل مؤثر بر حضور در كالس  يبرا 81/0
حضور در كالس  ريپرسشنامه تأث يبرا 77/0درس و 
 يراب يارياستاد و مع زهيانگ، يليتحص شرفتيدرس بر پ
 يآلفا. ديگرد تأييد زيپرسشنامه ن ييايپا. بود ياتعهد حرفه

 يبرا 79/0برابر با  ICC بيو ضر 79/0كرونباخ برابر با 
 يپرسشنامه عوامل مؤثر بر حضور در كالس درس و برا

برابر با  ICCو  78/0آلفا برابر با بيپرسشنامه دوم ضر
  . بود 77/0
ها پرسشنامه، مطالعه يابزارها ييو روا ييايپا تأييداز  پس
 يدر تمام .شد يآورو جمع عيتوز يحضور صورت به

كنندگان در نبود و شركت يموارد شركت در مطالعه اجبار
محرمانه  .كردنديم ليها را تكمپرسشنامه ليصورت تما
 يآورو جمع يكل صورت به جيانتشار نتا، يبودن اسام

مالحظات در نظر  رياطالعات بدون ذكر نام از سا
 صورت به تيكسب رضا. مطالعه بود نيشده در اگرفته
  .بود يشفاه
و  SPSS-21افزار آماري با استفاده از نرم هايداده

Excel  و  تجزيهجهت . قرار گرفت و تحليل تجزيهمورد
شامل  يها از آمار توصيفي و استنباطداده تحليل

 ي) و آزمون آماراري(انحراف مع فراواني(درصد) و ميانگين
   .ديمستقل استفاده گرد يت
  

  نتايج
در مطالعه  علميهيأتعضو  74دانشجو و  183در كل 

 94دانشجو  183از . )دهيپاسخدرصد  100شركت كردند (
نفر  41. ) مرد بودند%6/48نفر ( 89) زن و %4/51نفر (

نفر  99) سال دو و %5/23نفر ( 43، كي) سال 4/22%(
 سمشاركت در كال زانيازنظر م. ) سال سه بودند1/54%(

 25از  تركم) در %8/9نفر ( 18، انيدرس ازنظر دانشجو
 25) در %2/20نفر ( 37، كردنديشركت م هاكالسدرصد 

درصد  75تا  50) در %3/27نفر ( 50ها، كالسدرصد  75تا 
درصد جلسات شركت  100تا  75) در %6/42نفر ( 78و 
 و 83/16±32/1 انيمعدل دانشجو نيانگيم. كردنديم
 علميهيأت عضو 74 از. بود 96/19±40/1 ينس نيانگمي

 نيانگمي و بودند مرد) %5/59( نفر 44 و زن) %5/40( نفر 30
 76/13±85/6 كاري سابقه و سال 54/49±90/5 يسن

  . داشتند
نسبت به عوامل  انيدانشجو دگاهيد نييخصوص تع در

نشان داد كه از  هاافتهيمؤثر بر حضور در كالس درس 
با  يابيارز ستميس، عوامل نيترمهم انيدانشجو دگاهيد
 نيانگيبا م يزشانگي عوامل و 20/4±60/0 نيانگيم

عوامل  علميهيأت ياعضا دگاهدي از. بود 97/0±01/4
 ستمسي آن از بعد و 12/4±26/0 نيانگيمرتبط با استاد با م

عوامل مؤثر بر  نتريمهم از 97/3±20/0 نيانگيبا م يابيارز
  . )1 در كالس درس بودند (جدول انيحضور دانشجو

در كالس درس بدون در  انيعوامل مؤثر بر حضور دانشجو
نشان داده شده است. 1نمودار در بيبه ترت طهينظر گرفتن ح
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   علميهيأت يو اعضا انيدانشجو دگاهيدر كالس درس از د انيعوامل حضور دانشجو نمره انحراف معياروميانگين  :1 جدول
  علمياعضاي هيأت  دانشجويان  عوامل مربوط به استاد

  30/4±50/0   32/4±76/0 .شودتسلط علمي باال و تبحر استاد در محتوا باعث حضور در كالس مي
اهداف كالس، مشخص  ي صحيح و منطقي مطالب توسط استاد، مشخص كردندهسازمانطراحي آموزشي كالس (

كردن روش ارائه در ابتداي كالس، ارائه كليت درس در ابتداي كالس و مشخص بودن مسير كالس تا پايان) باعث 
  .شودحضور در كالس مي

95/0±82/3 36/0±30/4  

  50/4±39/0 39/3±09/1  .شودهاي مشابه باعث حضور در كالس ميهاي آموزش تعاملي، مشاركتي و ساير روشاستفاده از روش
  50/4±46/0 92/3±95/0 .شودعالقه و انگيزه استاد نسبت به آموزش باعث حضور در كالس مي

  0/4±33/0 70/4±89/0 .شودو مناسب باشد باعث حضور در كالس مي جابه كهيدرصورتجو صميمي و شاد كالس 
 به(قدرت كالم و بيان شفاف، اطمينان در كالم، استفاده از حركات دست و زبان بدن  مؤثري اصول ارائه ريكارگبه

 .شودمناسب، تغيير تن صدا، برقراري ارتباط چشمي با دانشجوها) باعث حضور در كالس مي طور

86/0±15/4  39/0±19/4  

  03/4±28/0 92/3±99/0 .شودمشخص كردن شفاف كاربرد مطالب جلسه در رشته پزشكي باعث حضور در كالس مي
  97/3±62/0  12/4±26/0  كل

  علمياعضاي هيأت  دانشجويان  محتواعوامل مربوط به 
  89/2±90/0 58/2±08/1 .شوداز كالس مي تخصصي باعث غيبتمحتواي 

  41/3±97/0 24/3±11/1 .شودكالس مي مختلف باعث غيبت ازمحتواي تكراري بين دروس 
  59/3±89/0 48/3±02/1.شود كالس مي استاد باعث غيبت ازنبودن اطالعات  روزبهاطالعات قديمي و 

  43/3±82/0 60/3±11/1 .شودكالس مي باعث غيبت ازبه رشته پزشكي  مرتبط ريغمحتواي 
  32/3±81/0 46/3±19/1 .شودفردي نتوان ياد گرفت باعث حضور در كالس مي با مطالعهاگر مطلب پيچيده باشد و 

  27/3±95/0 21/3±19/1 .شودمي باشد باعث غيبت از كالساگر مطالب كالس در حد كتاب يا جزوه يا مطالب اينترنت 
  26/3±60/0  31/3±61/0  كل

  علمياعضاي هيأت  دانشجويان  دانشجوعوامل مربوط به 
  97/3±28/0 98/3±93/0.شودبودن دانشجو باعث حضور در كالس مي ريپذتيمسؤولمنظم و 

  46/2±72/0 20/4±83/0.شودعالقه شخصي دانشجو به موضوع درس باعث حضور در كالس مي
  65/3±71/0 46/3±06/1.شودي و كسب آمادگي باعث حضور در كالس ميخوانشيپ

  35/3±91/0 76/3±95/0 .شودخواهد انتخاب كند با محتواي جلسه، باعث حضور در كالس ميارتباط رشته تخصصي كه دانشجو مي
  95/2±04/1 70/4±90/0.شودديدگاه مثبت دانشجويان سال باالتر نسبت به درس و استاد، باعث حضور در كالس مي

  65/2±74/0 24/3±04/1 .شودمي ، باعث غيبت از كالسي خارج از برنامههاتيفعالمشاركت در 
  46/2±78/0 08/4±13/1.شودكالس مي باعث غيبت ازسختي بيدار شدن از خواب 

  82/3±58/0  06/3±35/0  كل
  علمياعضاي هيأت  دانشجويان  عوامل انگيزشيعوامل مربوط به 

  78/3±66/0 80/4±06/1.شودباعث حضور در كالس مي حضور و غيابانجام 
  00/4±40/0 95/3±08/1.شودبرگزاري امتحان كالسي (كوئيز) باعث حضور در كالس مي

  01/4±97/0  89/3±42/0  كل
  علمياعضاي هيأت  دانشجويان  شرايط فيزيكيعوامل مربوط به 

ي هافصلدر  خصوصاًامكانات كالس و شرايط آن مثل دما و نور و وجود امكانات گرمايشي و سرمايشي مناسب 
 .شودخيلي گرم و خيلي سرد باعث حضور در كالس مي

05/1±49/3 27/0±92/3  

  94/3±72/0 94/2±14/1.شودمي غيبت از كالسباعث شلوغي زياد كالس و تعداد دانشجوها 
  21/3±90/0  72/3±38/0  كل

  علمياعضاي هيأت  دانشجويان  سيستم ارزيابيعوامل مربوط به 
  92/3±27/0 15/4±76/0.شودباعث حضور در كالس مي ترم انيپاهاي كالسي و امتحان بودن بحث راستاهم

  03/4±28/0 27/4±79/0 .شودكالس مي باعث غيبت ازنزديك شدن به ايام امتحانات 
  20/4±60/0  97/3±20/0  كل

 شرفتيحضور در كالس درس بر پ ريدر خصوص تأث
 يو اعضا انينظرات دانشجو نيب يازنظر آمار، يليتحص

 ياعضا، )=t ،02/0p=-34/2تفاوت وجود داشت( علميهيأت
 شرفتيحضور در كالس درس بر پ ريبه تأث علميهيأت
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 كه در حالي ،دارند يتربيشاعتقاد  انيدانشجو يليتحص
طه در راب. معتقد هستند تركم ريأثت نيبه وجود ا انيدانشجو
 ياعضا زهيحضور در كالس درس بر انگ ريبا تأث
 تفاوت علميهيأت يو اعضا انينظر دانشجو نيب، علميهيأت

 زيخصوص ن نيدر ا، )=t ،001/0p=-5/7وجود داشت (
بر  انيعدم حضور دانشجو ريبه تأث علميهيأت ياعضا

بر اساس . ودندمعتقد ب انياز دانشجو تربيش شانزهيانگ
حضور در  علميهيأت يازنظر اعضا، مطالعه نيا جينتا

. است انيدانشجو ياتعهد حرفه يبرا ياريكالس درس مع
موافق بودند  تركم اريمع نيبا ا انيدانشجو كهيحال در

)21/6-=t ،001/0p=() 2 جدول( .  

  

  
  مهمترين عوامل موثر بر حضور دانشجويان در كالس درس از ديدگاه دانشجويان و اعضاي هيات علمي  .1نمودار 

  
حضور در كالس درس بر  ريدانشگاه در خصوص تأث علميهيأت يو اعضا انيدانشجو دگاهيدر انحراف معيا و ميانگين :2جدول 

   ياتعهد حرفه يبرا ياريمع عنوان بهو حضور در كالس  علميهيأت ياعضا زهيانگ، يليتحص شرفتيپ
P*  df  T  دانشجويان علميهيأت  
 بر پيشرفت تحصيلي ريتأث ٨/٠±62/3  ٣٠/٠±06/4  -34/2  255  02/0

علميهيأتبر انگيزه اعضاي ريتأث ۶٣/٠±24/3  ٠±37/3/٢۶  -5/7  255  001/0
ياحرفهتعهد  عنوانبهمعياري ۴٩/٠±62/3  ٠±12/4/۴۵  -21/6  255  001/0

  مستقل يبر اساس آزمون ت يمعنادار* 
  

  بحث
مطالعه شامل تعيين عوامل مؤثر بر شركت/ عدم  نياهداف ا

شركت دانشجويان در كالس درس از ديدگاه اساتيد و 
ديدگاه اساتيد و دانشجويان  سهيتعيين و مقا، دانشجويان

 ،شركت در كالس بر پيشرفت تحصيلي ريدر رابطه با تأث
ديدگاه اساتيد و  سهيانگيزه اساتيد و تعيين و مقا

يك معيار  عنوان بهركت در كالس دانشجويان در مورد ش
  . بود ياتعهد حرفه

در  انيعامل مؤثر بر حضور دانشجو نيتركه مهم افتهي نيا
تخصص و تبحر استاد و ، هايژگيمرتبط با و، كالس درس

 نهيزم نيمطالعات موجود در ا ريبا سا ،او است انيقدرت ب
در مطالعه خود در دانشگاه علوم  آزموده. راستا استهم

 ار او انيسبزوار عامل مربوط به استاد و قدرت ب يپزشك
در كالس درس  انيعامل مؤثر بر حضور دانشجو نيترممه

و همكاران در دانشگاه علوم  يليوك نيهمچن. ذكر نمود
 ،كرمان يدر دانشگاه علوم پزشك يتراب، سمنان يپزشك
 در دانشكده يتهران و هرند يدر دانشگاه علوم پزشك ينبو

0
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كل 
اعضاي هيأت علمي 
دانشجويان



  عظيم ميرزازاده و همكاران  غيبت از كالس درسعوامل موثر بر
 

ijme.mui.ac.irhttp://  249/  )27( 18: 1397مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /مهر 

در . )8تا4(افتنديدست  يمشابه جيكرمان به نتا يپرستار
عامل مؤثر بر حضور  نيترمهم، شدهانجام لعاتاكثر مطا
، استاد يهايژگيدر كالس درس مربوط به و انيدانشجو
توجه نكته جالب. او است انيدر محتوا و قدرت ب يتبحر و

بلكه  انيتنها دانشجواست كه نه نيدر مطالعه حاضر ا
نكته اذعان دارند كه استاد نقش  نيودشان به اخ زين دياسات
در  نيا. در كالس درس دارد انيدانشجو حضوردر  يديكل
 مورد توجهموضوع  نيمطالعات ا رياست كه در سا يحال

حاصل از مطالعات  جينتا ريدر تفس. قرار نگرفته است
با آگاه كردن  ديكه با شودينكته اشاره م نيمشابه به ا

ل عام نيترموضوع كه مهم نينسبت به ا علميهيأت ياعضا
 سيدر كالس درس نقش استاد و نحوه تدر رمؤثر بر حضو

 يهاافتهياما بر اساس  ،چالش برخورد نمود نياو است با ا
دانشكده  علميهيأت يكه اعضا رسديمطالعه به نظر م نيا

تهران خودشان نسبت به  يدانشگاه علوم پزشك يپزشك
در كالس  انيحضور دانشجو انزيخود در م يدينقش كل

  . درس آگاه هستند
شد با نيا انگريب توانديموضوع م نيا دگاهيد كياگرچه از 

 يدفر يتوانمند يارتقا يبرا يمحرك توانديم يآگاه نيكه ا
اما ، باشد علميهيأت يو آموزش توسط اعضا سيدر تدر

مهم  رياز تأثاين كه  با علميهيأت يموضوع كه اعضا نيا
چقدر و ، در كالس آگاه هستند انيخود در حضور دانشجو

 وردم ديبا كننديموجود تالش م طيشرا رييتغ يبراچگونه 
 و يعلم يهاكارراهو  رديقرار گ ترقيو عم تربيش يبررس
چرخه كامل  كيبه  يآگاه نيا ليتبد يدر راستا يعمل

بر . استخراج گردد يبر اساس مطالعات آت يشيبازاند
 نياول، از وجود مشكل ياساس مطالعات موجود آگاه

است اما اگر ادامه چرخه  يشيمرحله انجام بازاند
 طور به رييو ارائه برنامه تغ و تحليل تجزيه يعني يشيبازاند

منجر  طيشرا رييبه تغ تواندينم ،كامل انجام نشود
 يدر كنار اجرا رسديبه نظر م نيبنابرا. )11(گردد
به ، سيتدر يهادر روش يتوانمندساز يهابرنامه
د افرا يهادگاهيدر نگرش و د رييتغ با هدفكه  ييهابرنامه

مناظره در مورد  يهابرنامه يمانند اجرا، شونديبرگزار م
در مورد  ناريسم يبرگزار، حضور در كالس درس

موجود و بحث در مورد موضوعات مرتبط در  يهاچالش

توجه ، يختلف آموزشم يهاگروه يهاژورنال كالب
  . معطوف گردد يتربيش
بر اساس ، تبحر و تخصص استاد يديدر كنار عامل كل اما
عوامل مؤثر بر  نيتراز مهم گريد يكي، مطالعه نيا جينتا

 يابيارز ستميدر كالس درس س انيحضور دانشجو
شدن به فصل  كينزد رسديبه نظر م. دانشجو است

 يكي يو برنامه كالس يبرنامه امتحان نيامتحانات و تداخل ب
. دارد ياز جلسات آموزش بتيرا بر غ راتاث نيتراز مهم

 يزيربرنامه يرا به نحو انيبتوان برنامه دانشجو ديشا
مجزا  ياز دوره آموزش يانينمود كه فصل امتحانات پا

فرجه آزمون  يبرا يفرصت انيباشد و بعالوه دانشجو
 يمشكل حاضر را تا حدود توانديم رييتغ نيا، داشته باشند
موضوع  نيبه ا دينكته با نيا يدر بررس. ديبرطرف نما

 ترم در اواخر انيدانشجو بتيغ زانيم ايتوجه نمود كه آ
 رمت انيبه امتحانات پا كيكه نزد ييهاو در بلوك يليتحص
اس بر اس يا نه. ستا هابلوك رياز سا تربيش رنديگيقرار م

در  انيدانشجو رسديتجارب پژوهشگران به نظر م
 بتيغ، و خردادماه قرار دارد ماهيد كيكه نزد ييهابلوك
  . دارند ياز جلسات آموزش يتربيش
در  انياست كه دانشجو نيا گريتوجه دقابل نكته

 طيدر مح كننديذكر م بازخوردهاي غيررسمي و رسمي
، شونديكالس حاضر نماما سر ، دانشكده حضور دارند

و  يريادگي در يتربيش ريتأث يچراكه معتقدند مطالعه فرد
لب مطا نيب يكه ارتباط دارد چرا ترم انيدر آزمون پا يقبول
 نيهمچن. ننديبينم شوديو آنچه در آزمون مطرح م يكالس
شده در كتاب منبع با ارائه استاد مطالب مطرح نيب يتفاوت

ته نك نيبه ا ديموضوع با نيا يبررسدر . كننديمشاهده نم
 شده وتوسط استاد ساده ديتوجه نمود كه مطالب كتاب با

 سطح يريادگياگر  نيفهم شود و همچندانشجو قابل يبرا
 يشخص با مطالعه، دانش (آنچه در كتاب آمده است)

 صرف ارائه آن ديبانزمان كالس  نيبنابرا، است ريپذامكان
 موضوع نيبه ا دياست كه اسات دهيزمان آن رس ديشا .شود

مسأله، بر حل  ديتأك يجاكه به يفكر كنند كه تا زمان
و كاربرد مطالب به انتقال مطالب كتاب در سطح  تيخالق

 ردر كالس حاض زين انيدانشجو، دانش بسنده كنند
 ستميازنظر دور داشت كه اگر س دياما نبا. نخواهند شد
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صرفاً بر سؤاالت سطوح  زين ترم انيو آزمون پا يابيارز
 دانشجو ازين توانديم يمطالعه شخص، كند ديتأك نييپا
در  نيبنابرا. ديرا برطرف نما ينمره قبول افتيبر در يمبن

در كالس درس  يريادگيسطح  يكنار حركت به سمت ارتقا
 يهاسؤاالت آزمون، و تحليل تجزيهسمت كاربرد و  هب

را موردسنجش قرار  يريادگيسطوح باالتر  ديبا زين يينها
 يريادگي يهاطيآن در مح يريادگيكه  ييهامهارت. دهند

 نيبنابرا. فعال قابل حصول باشد يهاكالسو در  يمشاركت
شدن و  ياجتماع يبرا يمحل عنوان بهاگر ، كالس درس

بحث و  يبرا يمحل، انيدانشجو ريبا سا تباطار تيتقو
استدالل و تفكر نقاد  يريادگي يبرا يطيو مح يچالش فكر

) گردديم جاديندرت ابه يفرد يريادگيباشد (كه در 
  . است ييباال اريبس تياهم يحضور در آن دارا

 ردبر اساس تجربه دكتر امينيان از نويسندگان اين مقاله، 
 بهرا  يكه شركت در كالس درس سخنران ييهادانشگاه
 يريادگيدر جلسات  شركت، انددرآورده يارياخت صورت

 يمبتن يريادگي، ميبر ت يمبتن يريادگيمانند  يفعال و تعامل
 عنوان بهو  يبر مورد اجبار يمبتن يريادگيو  مسألهبر 
 ياو تعهد حرفه يريپذتيمسؤولمحك زدن  يبرا ياريمع

   .شوديدر نظر گرفته م انيدر دانشجو
و شاد كالس  يميمطالعه نشان داد كه جو صم نيا يهاافتهي

بر  توانديم، باشد شدهتيريجا و مدبه كهيدرصورت
 زهيعالقه و انگ. مثبت بگذارد ريتأث انيحضور دانشجو

 كنديكه در كالس خود صرف م يو انرژ سياستاد به تدر
 يجو آموزش. مثبت داشته باشد ريجو تأث نيبر ا توانديم

آن در مورد  ياست كه در مطالعات مختلف ييرهايغاز مت
 يامدهايپ ريو سا يريادگيبحث شده است و رابطه آن با 

مطالعه  نيدر ا. قرارگرفته است يموردبررس يآموزش
در كالس  انيعامل بر حضور دانشجو نيمشخص شد كه ا

ه ب افتهي نيمطالعات انجام شده ا ريدر سا. دارد ريدرس تاث
  . ندرت مورد توجه قرار گرفته است

كه شفاف نمودن كاربرد  ديمشخص گرد، جياساس نتا بر
بر حضورشان در كالس  توانديم، يمطالب در رشته پزشك

  .بگذارد ريدرس تأث
مطالعه  نيكننده در اتوجه نمود كه جامعه شركت ديبا 

با حضور  زمانهمكه  يكسان، بودند يپزشك انيدانشجو

 وعركم شها كمپزشك در آن كي تيهو يدر دانشكده پزشك
و بعد از  ياما با آغاز دوره آموزش. كنديم يريگبه شكل

 يارتباط منطق توانندينم هيعلوم پا ميمواجهه با دروس حج
 پزشك كي عنوان بهخود  ييبا عملكرد نها هيعلوم پا نيب
 يپزشك انيمطالعات نشان داده است كه دانشجو. كنند دايپ

 و كننديم يابيرزا يرضروريغ يرا امر هيمطالعه علوم پا
 نيب يكه ارتباط آشكار ندارند چرا ياآن عالقه يريادگيبه 

القه ع جاديا نيبنابرا. ننديبينم يو رشته پزشك هيعلوم پا
كار  ايزمينه نيدر چن هينسبت به موضوعات علوم پا

 شده هيتوص، در مطالعات مختلف. رسديبه نظر م يسخت
 پررنگ ينيبالبا دروس  يپزشك ياست كه مواجهه دانشجو

 طور به انيدانشجو يبرا هيگردد و كاربرد مطالب علوم پا
مانند  يآموزش يهااز روش نيهمچن ؛شود انيشفاف ب

 يرابر مورد ب يمبتن يريادگيو  مسألهبر  يمبتن يريادگي
مطالعه  جيبراساس نتا. )12(استفاده گردد انيدانشجو

، تهران يو همكاران در دانشگاه علوم پزشك مانيپ
 ارتباط نيو بال هيعلوم پا نيكه ب ياز جلسات انيودانشج

 و به گسترش آن دراند داشته ييباال تيرضا كنديبرقرار م
اما با . )13(دارند ياديز ليتما هيآموزش دوره علوم پا

كه  شوديمطالعه مشخص م نيا جيبر نتا قيدق ينگاه
اختالف  انيمورد با دانشجو نيدر ا علميهيأت ياعضا

 نيانگياز م تركمو عوامل مرتبط با دانشجو را  ارندد دگاهيد
 دگاهيتفاوت در مورد اثرات د نيهم. اندكرده يابيارز

 جيسال باالتر نسبت به استاد درس در نتا انيدانشجو
نسبت به  علميهيأت ياگر اعضا ديشا. شوديمشاهده م

به عوامل مرتبط با حضور در  انينوع نگاه دانشجو نيا
ها آن يبتوان با همكار، آگاه گردند تربيشكالس درس 

چالش در  نيدر جهت برطرف كردن ا يمؤثر يهاگام
  . كالس درس برداشت

ن بود ريپذتيمسؤولمنظم و ، نشان داداين پژوهش  جينتا
عامل مهم مؤثر بر حضور در كالس  كي عنوان بهدانشجو 

 قيمصاد )Morin(نيبر اساس نظر مور. درس است
، شامل شركت در كالس يريادگي يريپذتيمسؤول
 يتنها شركت بلكه حضور با آمادگ(نه ناريو سم شگاهيآزما
 با كيفيت وموقع درس به فيموقع) و انجام تكالو به
مانند فراهم  ييهاكارراه رسديبه نظر م نيبنابرا. )14(است
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از مطالب توسط  يارائه بخش يبرا ييهاكردن فرصت
كه  يآموزش مجاز يهاو روشارائه پروژه ، انيدانشجو

ذارد در مثبت بگ ريتأث يريادگي يريپذتيمسؤولبر  توانديم
 مورد توجه شيپ از شيب يعموم يآموزش دوره پزشك

  . رديگ قرار
 اي حضور و غيابانجام ، مطالعه حاضر جياساس نتا بر

در  انيبر حضور دانشجو تواننديم زيآزمون ن يبرگزار
ازنظر دور داشت  دياما نبا. كالس درس اثر داشته باشند

ا ر انيدانشجو، رموثريغ يكالس با سخنران كيكه اگر در 
احتمال ، در كالس درس نشاند حضور و غياببا اجبار 

هدف  گريد عبارتبه. ابدييكاهش م يريادگيبر  يرگذاريتأث
است كه  نيدر كالس درس ا انياز حضور دانشجو ياصل
كه در خارج از كالس  نديرا تجربه نما يريادگي يهاصتفر

از  به استفاده يلزوم نيبنابرا، ستيفراهم ن شانيدرس برا
جلسه  كيابزار كنترل در  عنوان به ابيغ و حضور
نتواند  ديو شا رسدينم ربه نظ يصرف منطق يسخنران

به دنبال داشته  هاكالسجز پر كردن به، يمناسب امديپ
با اجبار سر كالس  توانينسل امروز را نم يدانشجو. باشد

 درسيبه نظر م. از او داشت يريادگيدرس نشاند و انتظار 
 ،متنوع و فعال يريادگي يهاكه بتوان با استفاده از روش

در  يريبه فكر كردن و درگ را انيكه دانشجو ييهاروش
حضور در  يبرا يدرون زهيانگ، كنديم قيتشو مسألهحل 

 منظور به. فراهم نمود انيدانشجو يكالس درس را برا
ه ب يارائه نمره منف يجابه زين حضور و غياب يريكارگبه

 انيبه دانشجو يقيبر ارائه نمره تشو بيغا انيدانشجو
  . )15(شده است يتربيش ديحاضر تأك

در  انيبر حضور دانشجو توانديم زيياستفاده از كو اگرچه
ازنظر دور  دياما نبا، كالس درس اثر مثبت داشته باشد

 يآموزش كه هدف اصل يكاربرد كيتكن نيداشت كه اگر ا
 شرفتيو ارائه بازخورد در مورد پ يريادگي شيآن پا

در جهت كنترل  يابزار عنوان بهصرفاً ، است يريادگي
گرفته  به كارحضور در كالس درس  يبرا انيدانشجو

 توانديو استرس در دانشجو م ياحساس منف جاديبا ا، شود
 قيبر اساس مطالعات طر. داشته باشد يريادگيبر  ياثر منف

 اگر به كنندياستقبال م زيياز كو انيو همكاران دانشجو
بر  حضور و غيابدر كنار انجام ، ها بازخورد داده شودآن

 انيشود و مشكالت دانشجو ديتأك زيآن ن يريادگيجنبه 
  . )16(برطرف گردد

 يبا اعضا انينظرات دانشجو سهيخصوص مقا در
در مورد عوامل مؤثر بر حضور در كالس  علميهيأت
 يامتم به ييباال ازيكنندگان امتشركت ياگرچه تمام، درس

 جيدر نتا ياما اختالف معنادار آمار، عوامل داده بودند
تفاوت معنادار در عوامل مرتبط با  نيا. شوديمشاهده م

مشاهده  يكيزيو عوامل ف يزشيانگ، يابيارز ستميس
 علميهيأت ينسبت به اعضا انيازنظر دانشجو. شوديم
ور حضمانند استفاده از  يزشيو عوامل انگ يابيارز ستميس

در حضور در كالس درس عوامل  زييكو اي و غياب
الس ك يكيزيف طيشرا كه در حالي ،اندبوده يرگذارتريتأث

تر مهم علميهيأت ياعضا دياز د يمانند امكانات و شلوغ
و  انيدانشجو دگاهيتفاوت در د نيا. اندشده در نظر گرفته

ه ب يتوجهيمانند ب ييامدهايپ توانديم علميهيأت ياعضا
 كي ياصل يكه اجزا ياز دو گروه مخاطب كيهر  يآنچه برا

در  يتعامل مؤثر گريكديبا  ديكالس درس هستند و با
مانند  يعواقب توانديم .كالس درس داشته باشند

نادرست و عدم درك متقابل را  يهاقضاوت، يزگيانگيب
 انيدانشجو يهايتياز نارضا ياريبس شهيكه ر دينما جاديا

 دگرديم شنهاديپ نيبنابرا. خواهد بود علميهيأت يو اعضا
 به يمطالعه و مطالعات مشابه به نحو مؤثر نيا جيكه نتا

و  علميهيأت ياعضا يعنيآن  ياطالع مخاطبان اصل
  . رسانده شود انيدانشجو

ه به متأسفان، ميموضوع نگاه كن نيبه ا يمنف دگاهيبا د اگر
دانشگاه علوم  يپزشك انيدانشجو يآنچه برا رسدينظر م
قرار دارد نمره و  تيتهران در حال حاضر در اولو يپزشك

 يآموزش مستيس ديشا. پاس كردن دروس است
سوق  انهينمره گرا يرا به سمت رفتارها انيدانشجو

در جهت  ييهارسد كه اگرچه تالشيبه نظر م. دهديم
صورت  يمحور -نحوه آموزش به سمت دانشجو يارتقا

در تمام  ينكته كه دانشجو محور نياما ا، گرفته است
و  سيروش تدر، اعم از اهداف يبرنامه آموزش كي ياجزا

مورد غفلت قرار  ،رديمدنظر قرار گ ديبا يابيروش ارز
ران ته يعلوم پزشك گاهدانش يپزشك انيدانشجو. رديگيم
همواره  رستانيكه از دوران آموزش در دب يافراد عنوان به
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 يمانند كنكور را برا ياند و سد سختدغدغه نمره داشته
 نيبالقوه ا صورت به، اندگذرانده يورود به رشته پزشك

 رندينمرات را بگ نيباالتر ديبا شهياند كه همرفتار را آموخته
 .نموده است تيرا تقو لين تمايا زين يآموزش ستميو س
 ادجيدر جهت ا يجد يهاتالش ديبا رسديبه نظر م نيبنابرا

 رييدر كنار تغ، انيدر دانشجو يمحور -دانشجو دگاهيد
مشكل در  نيا. رديانجام گ علميهيأت ياعضا دگاهيد

 مورد يريادگيمطالعات مختلف تحت عنوان فرهنگ 
  .گرفته است قرار يبررس

بر  يمبتن رانيدر ا يريادگيكه فرهنگ  تمعتقد اس يسراج 
و  يو نمره ده يابيبه ارز اديتوجه ز، ياستاد محور

 فاصله تيرعا، يعدم توجه به نقاد، انيدانشجو يبندرتبه
تاد به اس اديبر احترام ز يدانشجو و استاد و مبتن نيقدرت ب
از  ييهافرهنگ كه جنبه نيا رييتغ يبرا سندهينو نيا. است

 يجيگام و تدربهگام راتييتغ، است شرفتيو پ دآن مانع رش
. كنديم شنهاديپ يمحور -فرهنگ دانشجو جاديا يرا برا

 -دانشجو يهاروش قيتزر يجيتدر رييمنظور از مدل تغ
 جاديدر كنار آن ا. است يفعل يمحور در برنامه درس
راستا كردن و هم انيدانشجو يابياصالحات در روش ارز

 نيتراز مهم يريادگي -ياددهي ستميو س يابيارز ستميس
 رديمدنظر قرار گ ديبا يجيتدر رييتغ نياست كه در ا ينكات

)17( .  
شركت كننده در  علميهيأت يازنظر اعضا رسديبه نظر م

بر  ياديز ريحضور در كالس درس تأث اين پژوهش 
 انيدانشجو كه يحال دارد در انيدانشجو يليشرفت تحصيپ

 است يدر حال نيا. دارند يتركماعتقاد ، ريتأث نيبه وجود ا
نمرات  )Subramaniam(انيكه بر اساس مطالعه سوبرامان

در كالس داشتند از  يكه حضور اجبار يگروه يامتحان
 يمعنادار طور بهنبود  يكه حضورشان اجبار گريگروه د

كه  يكه مطالعات رسديبه نظر م نيبنابرا. )9(باالتر بود
وجود ، انددهش انجام انياز دانشجو ينظرسنج يماورا

حضور در كالس درس و عملكرد  نيرابطه مثبت ب
مورد اما نكته . اندها را نشان دادهدر آزمون انيدانشجو
 تواندينم ترم انيپا يهاآزمون جياست كه نتا نيا توجه

گر ا. باشد يدانشجو در حرفه پزشك كي تينشانگر صالح
 يمهارت ارتباط يدارا، خالق يفرد ديبا يپزشك يدانشجو

حضور  ريتأث ديبا نيو نقاد باشد بنابرا ريپذتي، مسؤولباال
 هديسنج انيدر دانشجو هايتوانمند نيا جاديدر كالس بر ا

توجه گردد كه خارج از  زيموضوع ن نيبه ا نيهمچن. شود
در  ييهايتوانمند نيچن جاديكالس درس چقدر امكان ا

 هگفت ك توانيم گريدعبارتبه .وجود دارد انيدانشجو
فوق  يهاپرورش مهارت يبرا يطيمح ديكالس درس با

سوق دهد و  يريادگيرا به سطوح باالتر  انيدانشجو. باشد
 .ديكمك نما انيجانبه دانشجوشدن و رشد همه يبه اجتماع
در  انينمودن حضور دانشجو يبه اجبار توانيآنگاه م
 كيبه  ازين رسديراستا به نظر م نيدر ا. فكر كرد هاكالس

 يارزش دادن اعضا. چندجانبه وجود دارد يزيرنامهبر
فوق  يهايتوانمند يبرا ييهافرصت جاديبه ا علميهيأت

 امر است كه در سطح كالن نيمستلزم ا، انيدر دانشجو
در ، موضوع نيدر مورد ا يگذاراستيعالوه بر س

 نيبه ا زيبودجه دانشگاه ن صيو تخص هايابيارزش
  . موضوع توجه گردد

 يو اعضا انيدانشجو دگاهيد سهيخصوص مقا در
 هزيحضور در كالس درس بر انگ ريدر مورد تأث علميهيأت
، مطالعه حاضر يهاافتهي بر اساس علميهيأت ياعضا

و  علميهيأت ياعضا يابيارز نيب يتفاوت معنادار آمار
 ياعضا زيمورد ن نيدر ا. وجود داشت انيدانشجو
 زهيحضور در كالس درس بر انگ ريوجود تأث علميهيأت
 .نمودند يابيارز انيخودشان را باالتر از دانشجو سيتدر

كه  و همكارانش )Zazulia(ايبا مطالعه زاوزل افتهي نيا
 يو اعضا انياز نظر هر دو گروه دانشجو افتنديدر

بر  توانديدر كالس درس م انيحضور دانشجو علميهيأت
راستا بگذارد هم ريتأث علميهيأت ياعضا زهيانگ
 طرف كيدارد كه از تياهم جهت نيازا افتهي نيا. )10(ستين
 نياستاد توانمند ا يارهاياز مع يكي انينظر دانشجو از

 ،داشته باشد زهيانگ، وقت بگذارد سيتدر ياست كه او برا
در بدهد  زهيهم انگ انيداشته باشد و به دانشجو يانرژ
 زيمخاطب ناين كه بر  يمبن انيدانشجو تيمسؤول كه حالي
مورد غفلت قرارگرفته  ،مؤثر است زهيانگ نيا جاديقبال ا در

 يهايبه بررس يدر مطالعات آت گردديم شنهاديپ. است
تفاوت در  نيا يامدهايدر مورد پ يترقيو عم تربيش

 يبرا يپرداخته شود و مداخالت مؤثر آموزش دگاهيد
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 انيو دانشجو علميهيأت ياعضا دگاهيد نيكاهش تفاوت ب
  . استخراج گردد يمعل صورت به
 يتفاوت معنادار آمار، مطالعه حاضر يهاافتهياساس  بر
در خصوص  انيو دانشجو علميهيأت ينظرات اعضا نيب

تعهد  يبرا ياريمع عنوان بهحضور در كالس درس 
 ارينمره بس علميهيأت ياعضا. وجود داشت ياحرفه
به  ،هاافتهي نيبر اساس ا. داده بودند طهيح نيبه ا يباالتر
 فيبا تعر يااز تعهد حرفه انيدانشجو فيعرت، رسدينظر م
تعهد  فيتعر كيدر . متفاوت است علميهيأت ياعضا
 يايت و عالقه نسبت به حرفهمسؤولاحساس  يعني ياحرفه

 يبنديعبارت است از احساس پا ياتعهد حرفه. كه فرد دارد
به  خود را ملزم، يكه با بر عهده گرفتن نقش يفيفرد به وظا
در  يپزشك انيدانشجو ياتعهد حرفه. دانديمها انجام آن

 فيو تعار قيمصاد يو حرفه دارا ليمراحل مختلف تحص
ر د ديو اسات رانيفراگ يعني ايتعهد حرفه. است يمختلف

 الزام كه بدون آن، نديانجام كار به وجدان خود توجه نما
در صورت تخلف به مجازات  ايداشته باشند  خارجي
تعهد  يارهايدر مورد مع رچهاگ. دچار شوند يقانون
اما در خصوص ، شده استانجام يلعات مختلفمطا ياحرفه

 يارهاياز مع يكي عنوان بهتوجه به حضور در كالس درس 
است كه  يدر حال نيا. توجه شده است تركم ياتعهد حرفه

 يارهاياز مع يكي عنوان بهحضور در كالس درس 
ن نشا طالعاتم. است مورد توجه يريادگي يريپذتيمسؤول

 يكيحضور در كالس درس ، دياسات دگاهيداده است كه از د
اما بر اساس ، )10(است ياتعهد حرفه يارهاياز مع

 نيبه ا انيدانشجو رسديبه نظر م، مطالعه حاضر يهاافتهي
ر د تربيشرا  يامعتقد هستند و تعهد حرفه تركمموضوع 

. رديگيدر نظر م ماريمسائل و موضوعات مرتبط با ب
دانشگاه  يدانشكده پزشكدانشجويان  گردديم شنهاديپ

 و يريادگي يريپذتيمسؤولتهران در مورد  يعلوم پزشك
  . آگاه گردند يبه طرز مؤثرتر ياتعهد حرفه يارهايمع
 .است ييهاتيمحدود ييدارا، مطالعه در كنار نقاط قوت نيا

 نيدر دسترس بود بنابرا صورت به يريگنحوه نمونه
كه در كالس درس حاضر  يانيممكن است تنها دانشجو

 منظور به. كرده باشند ليپرسشنامه را تكم شونديم
خود را نمود  يمحقق تمام سع تيمحدود نيبرطرف كردن ا

راد اف نيپرسشنامه در ب انيندگان دانشجوينما قيتا از طر
تجربه حضور و عدم حضور در كالس درس  يمختلف دارا

 نيعه حاضر امطال يهاتياز محدود گريد يكي. شود عيتوز
 هيو در دوره علوم پا ياست كه فقط در دانشكده پزشك

 ريسا يدر مطالعات آت گردديم شنهاديپ. شده است انجام
 مورد زيها ندانشكده رين سايو همچن يپزشك يهادوره
  . دريقرار گ يبررس

  
  گيرينتيجه

، مطالعه نيا جيتوان ذكرنمود كه بر اساس نتا يدر كل م
در كالس  انيعامل مؤثر بر حضور دانشجو نيترمهم

در محتوا  ياستاد و تبحر و يباال يتسلط علم، درس
 انياگرچه ازنظر دانشجو، استاد بود انيقدرت ب نيهمچن
هاي راستا بودن بحثهم، امتحانات اميشدن به ا كينزد

به  يعالقه شخص نيو همچن ترم انيكالسي و امتحان پا
عوامل مؤثر بر حضور  نيتراز مهم زيموضوع درس ن

 ياعضاها نشان داد همچنين يافته. دانشجوها بوده است
 شرفتيحضور در كالس درس بر پ ريتاث علميهيأت
 يابيارز انيرا باالتر از دانشجو سيتدر زهيو انگ يليتحص

حضور در كالس  علميهيأت ياز نظر اعضا. نمودند
 انيدانشجو كهياست در حال ياتعهد حرفه يبرا ياريمع
  . موضوع اعتقاد داشتند نيبه ا تركم

 يآموزش يهادوره، گردديم شنهاديراستا پ نيدر هم
مجرب كه  ديبا حضور اسات شدهيزيرمنظم و برنامه، جامع

در  دهديها را آموزش ممهارت نيا يكامالً عمل صورت به
 .گنجانده شود يدانشكده پزشك يتوانمندساز يهابرنامه

دروس  يهاآزمون يزيربرنامه گردديم شنهاديپ
انجام گردد كه با دوره  يبه نحو يو عموم يتخصص
 يسازآگاه گردديم شنهاديپ. داشته باشدنتداخل  يآموزش
 يامدهاينسبت به پ انيو دانشجو علميهيأت ياعضا

از . انجام گردد يحضور در كالس درس به نحو مؤثر
 يريادگي، بر مورد يمبتن يريادگيفعال مانند  يهاروش
 .كوچك استفاده شود يهاو كار در گروه مسألهبر  يمبتن
خالقانه گسترش داده  سيتدر يهاو روش ينقاش، ميترس
 و لميو فعال گردد و از ف يتعامل، يجلسات سخنران. شود
 فيلتك انيتوجه استفاده شود و به دانشجوجلب يها كيتكن



  غيبت از كالس درسعوامل موثر بر  همكارانعظيم ميرزازاده و 
 

 http://ijme.mui.ac.ir )27(18: 1397/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /مهر  254

از آموزش داخل كالس به  يبخش. جذاب داده شود
 عنوان به ييدانشجو يهاارائهو  ودواگذار ش انيدانشجو

 شنهاديپ تيدرنها. ردياز روش آموزش قرار گ يبخش
قرار  مورد توجه يرونيو ب يدرون يهازانندهيانگ گردديم
 قيبا حضور باال در كالس مورد تشو انيدانشجو، رديگ

ز ا بتيغ زانيم نيباالتر يدارا انيو دانشجو رنديقرار بگ
مانند ارائه  يسخت يموظف به انجام كارها، درس السك

عدم حضور در كالس  يامدهايمرور متون در مورد پ كي
  . مرتبط شوند يهاهيتنب ريدرس و سا

  
  قدرداني

 يكنندگان كه براشركت ياز تمام ميدانيبر خود الزم م
  . ميتشكر كن، نمودند ياريمطالعه ما را  نيانجام ا
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Abstract 
 
Introduction: One of the challenges of medical education is students’ absence from the classrooms. This study 
was conducted to determine the factors affecting class absenteeism from the viewpoint of faculty members and 
students, and to compare their views on the effect of class attendance on students’ achievement, faculty 
members’ motivation and class attendance as a criterion of professionalism. 
Methods: This mixed method study was conducted in 2015-2017 at the faculty of medicine of Tehran 
University of Medical Sciences. Participants were students and faculty members of basic sciences of the faculty 
of medicine at the time of the study. Purposive sampling and convenience sampling were used for developing 
the instrument and for analyzing the views respectively. Two valid and reliable researcher-made instruments 
were used. Data were analyzed using descriptive statistics and independent t-test. 
Results: From the viewpoint of faculty members and students, the most important factor affecting student 
attendance was faculty members’ scientific expertise, their mastery of the content and power of expression. 
There was a statistically significant difference between the views of students and faculty members (T = -2.34, 
P = 0.02) in the effect of class attendance on academic achievement. The faculty members believed that class 
attendance was a criterion of student professionalism, while students were less likely to agree with this 
criterion (T = -6.21, P = 0.001). 
Conclusion: The most important factor affecting student attendance was faculty members’ expertise, their 
mastery of the content and power of expression. It seems that in order to increase student attendance, further 
attention should be paid to how faculty members are recruited and to their empowerment in the field of 
education. 
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