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Abstract
Background & Aim: One of the most important educational concerns in the past few
years has been the effective presence of students in theoretical classes. Classroom
attendance is an opportunity for learning and reducing student dropouts. This study
aimed to determine the effective factors of the presence of students in theoretical
classes from the perspective of dental students of Gilan University of Medical
Sciences, Rasht, Iran.
Materials & Methods: This descriptive, analytical, and cross-sectional research was
conducted on 112 dental students, selected via census sampling. Data were collected
using the standard questionnaire of effective factors of the students in the classroom
(20 items). Data analysis was performed in SPSS version 21 using descriptive and
inferential statistics (independent t-test and ANOVA) at the significance level of
P<0.05.
Results: In this study, mean age of the subjects was 22.7±2 years. In addition, 55.4%
of the subjects (N=62) were male and 49.1% (N=55) were local students. The highest
mean scores were related to the dominance of professors over the course content,
proper teaching method, interest in the course topics, and application of contents
presented in actual situations, respectively. In addition, among the factors affecting
the presence of students in theoretical classes, the highest mean score was reported for
issues related to students. According to the results, there was a significant relationship
between academic year and the field of factors related to the professor (P<0.05).
Conclusion: Scientific proficiency of professors, teaching method and interests of
students were among the effective factors of the presence of students in theoretical
classes.
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عوامل موثر بر حضور در کالسهای ....

پژوهشی

عوامل مؤثر بر حضور در کالسهای درس نظری از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی
3

نسترن میرفرهادی ،*1محمد خصوصی ثانی ،2محمدجواد جباری سندی

 -1دانشجوی دکتری پرستاری ،مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن،
 -2رزیدنت جراحی دهان ،فک و صورت ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -3دانشجوی دندانپزشکی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،رشت ،ایران.

تاریخ دریافت1379/50/22 :

تاریخ پذیرش1379/57/59 :

چکیده
زمینه و هدف :یکی از مهمترین دغدغههای آموزشی در سالهای اخیر  ،حضور مؤثر دانشجویان در کالسهای درس
تئوری است.حضور در کالس فرصتی برای یادگیری و کاهش افت تحصیلی دانشجویان است .مطالعه حاضر با هدف
تعیین عوامل مرتبط با حضور مؤثر دانشجویان در ردههای درس تئوری از دیدگاه دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی گیالن در سال  1371انجام شد.
مواد و روشها :این مطالعه توصیفی -تحلیلی از نوع مقطعی بود که بر روی  112دانشجوی دانشکده دندان پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی گیالن که به صورت سرشماری انتخاب شده بودند ،صورت گرفت .ابزار جمعآوری اطالعات
پرسشنامه استاندارد عوامل مؤثر بر حضور دانشجویان در کالس درس تئوری فصیحی هرندی و همکاران بود .دادهها با
نرمافزار  SPSS 21و آزمونهای آمار توصیفی و آمار استنباطی (تی مستقل و آنووا) در سطح معنیداری ( )p<5/50مورد
تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.
یافتهها :میانگین سنی نمونههای مورد پژوهش  00/2 ،22/9±2درصد ( 12نفر) پسر و  27/1درصد ( 00نفر) بومی
بودند .تسلط استاد بر مطالب درسی ،روش تدریس مناسب ،عالقه به مبحث درسی و کاربرد مطالب ارائهشده در بالین
بیمار به ترتیب بیشترین میانگین نمره را داشتند .از بین عوامل مؤثر بر حضور در کالس تئوری ،بیشترین میانگین نمره
مربوط به حیطه دانشجو بود .بین سال تحصیلی دانشجویان با حیطه استاد ارتباط آماری معنادار وجود داشت (.)p<5/50
نتیجهگیری :تسلط علمی استاد ،روش تدریس و عالیق دانشجویان ،از عوامل مؤثر بر حضور دانشجویان در
کالسهای درس تئوری بود.
واژههایکلیدی :درس تئوری ،دانشجویان دندان پزشکی ،دیدگاه ،حضور مؤثر
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رشت ،ایران (نویسنده مسئول) .ایمیلmirfarhadin@gmail.com:

نسترن میرفرهادی

مقدمه

مؤثر در حضور در کالس برشمردند ( .)7سلیمانی اصل

جدیدی در تعیین فرایند آموزش مطرح است .یکی از

عامل مؤثر بر عدم حضور دانشجویان در کالس درس

بارزترین رویکردها توجه به عوامل مؤثر بر فرآیند

( )%72/1روش تدریس نامناسب است ( .)7از دیگر

تدریس-یادگیری است ( .)1روانشناسان شناختی

عوامل میتوان به دانشجویان به عنوان هسته اصلی

موقعیت یادگیری را از عوامل مهم و مؤثر در کسب

یادگیری اشاره نمود ،آنان از طریق مشارکت فعاالنه در

مهارتهای یادگیری میدانند ( .)2ردههای درس

فرآیندهای آموزش به کسب دانش ،نگرش و

بهواسطه تعامل فردی بهتر فراگیر با استاد ،مباحثه

مهارتهای الزم دست یافته و میتوانند به ارائه خدمت

استداللی و پرسش و پاسخ محل مناسبی برای ارتقاء

به جامعه بپردازند Sleigh )8( .و همکاران ()2551

یادگیری است ( 2و  .)3تعامل بین دانشجو و استاد نتایج

معتقدند دانشجویانی که در کالس حضور دارند ،بحث

مثبتی از قبیل کسب مهارتهای شناختی ،تغییرات مثبت

و سؤاالت سایر دانشجویان را شنیده و اطالعات خود را

رفتاری و نگرشی را برای دانشجویان به همراه دارد (.)0

با سایر دانشجویان ردوبدل میکنند که این امر باعث

دانشکدههای دندانپزشکی به عنوان محیط یادگیری

افزایش تعامل فردی فراگیران و مدرسین میشود (.)10

بایستی امکانات الزم جهت تغییرات سازنده و مثبت

همچنین توجه به ترجیحات دانشجو در ارائه مطالب

جهت توانمند ساختن دانشجویان در انجام فعالیتهای

درسی با رضایت و یادگیری بیشتری همراه است ،از

آینده را فراهم آورند .در سیستمهای بهداشتی و

طرفی توجه اساتید به ارائه مناسب مطالب درسی از

درمانی یادگیری از اهمیت فراوانی برخوردار است.

مهمترین عوامل انگیزشی شرکت در کالس درس

آموزش بنیان یادگیری است .در سیستم ارائه خدمات

است ( .)11عوامل مؤثر بعدی بر فرآیند آموزش محیط

مراقبتی درمانی و آموزش نیروی انسانی از دو بخش

یادگیری است ،کالس درس به دلیلی احساس ،جو و

آموزش نظری و بالینی تشکیل میگردد که هر دو از

فضای علمی حاکم برآن به اندازه موضوع درس و

اهمیت فراوانی برخوردار است و نقص هر یک موجب

روش تدریس معلم در میزان و کیفیت یادگیری

نقصان آموزش و کم اثر شدن دیگری میشود (.)2

دانشجویان مؤثر است ( .)12فضای آموزشی مناسب و

عوامل متعددی در فرایند آموزش دانشجویان مؤثر

فراهم نمودن شرایط یادگیری بهتر ،با ایجاد رغبت و

است ،لیکن عامل مربوط به استاد از جایگاه ویژهای

تشویق ،سبب یادگیری پایدار و مستمر در دانشجویان

برخورداراست .استاد با ترکیب مناسب و بدیع عناصر

میگردد ( .)12 ،13در مطالعات انجام شده در داخل

موجود در نظام آموزشی میتواند دانشجویان را به

کشور عوامل مؤثر بر حضور در کالس دانشجویان

سمت اهداف متعالی سوق داده و یا آنها را از دستیابی

روش تدریس مناسب استاد ،انگیزه توسط استاد ،فهم

به آنها محروم نماید ( .)6عواملی چون زمینههای

بهتر مطالب بود 12( .و  .)7،7در حالیکه نتایج برخی از

علمی و تجربی استاد ،اهمیت موضوع درس ،شیوه

مطالعات نشان داد که دانشجویان رغبتی به حضور در

تدریس در کیفیت تدریس تأثیر دارند ( .)7در مطالعه

کالس درس ندارند و درگیرشدن فعال و استفاده از

فصیحی هرندی و همکاران  97/1درصد دانشجویان،

وسایل سمعی بصری از کمترین اهمیت برخوردارند

تسلط اساتید به درس مورد تدریس را عامل کامالً

( 10و .)12،7
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با تحول مبانی تئوری و ماهیت علم ،رویکردهای

و مهراننیا نیز این نکته را تأیید کردند که مهمترین

عوامل موثر بر حضور در کالسهای ....

محیط آموزشی است؛ بنابراین اختالل در هر یک از

استاد ،سؤاالت  2،0،2،9،7،11،13،11،17و  17مربوط

این سه عنصر باعث افت کیفیت آموزشی میشود .در

به حیطه دانشجو و سؤاالت  12و  19مربوط به حیطه

سالهای اخیر عدم حضور دانشجویان در ردههای درس

فیزیکی میباشند .در این پرسشنامه پاسخدهندگان

به یکی از مهمترین مشکالت آموزشی دانشگاههای

دیدگاه خود را در مورد هر عبارت با مقیاس  0درجهای

علوم پزشکی تبدیل شده است .اهمیت حضور

لیکرت (از کامالً مؤثر تا کامالً بیاثر) مشخص می-

دانشجویان در ردههای درس و اهمیت این امر در

نمایند .برای پاسخ کامالً مؤثر نمره  0و پاسخ کامالً بی-

فارغالتحصیالن رشته دندانپزشکی که ضامن سالمتی و

اثر نمره  5تعلق میگیرد .دامنه نمرات بین صفر تا 75

بهداشت دهان و دندان هستند ،غیرقابل انکار است و

متغیر است .روایی و پایایی پرسشنامه عوامل مؤثر بر

عدم توجه به آن موجب پایین آمدن سطح علمی

حضور در کالس درس تئوری در مطالعات فصیحی

دندانپزشکان آینده خواهد شد .با توجه به نبود مطالعه

هرندی و همکاران با عنوان عوامل مؤثر بر حضور در

مشابه در دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،ما محققین برآن

ردههای درس تئوری از دیدگاه دانشجویان پرستاری

شدیم تا مطالعهای با هدف تعیین تأثیر عوامل استاد،

مامایی ( ،)7عوامل مؤثر بر حضور دانشجویان

دانشجو و محیط فیزیکی بر حضور مؤثر دانشجویان در

دندانپزشکی کرمان در کالسهای درس ترابی و

ردههای درس تئوری از دیدگاه دانشجویان

همکاران ( )10و مطالعه دماری عوامل مؤثر بر حضور

دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سال

دانشجویان پزشکی تهران در کالسهای دروس علوم

 1371انجام دهیم.

پایه ( ،)13مورد تائید قرارگرفته است .در مطالعه حاضر
برای تعیین اعتبار محتوایی پرسشنامه در اختیار  15نفر

مواد و روشها

از اساتید دانشکده دندانپزشکی قرار گرفت

در این مطالعه توصیفی -تحلیلی از نوع مقطعی

( CVI=%77و  .)CVR=%72جهت ارزیابی پایایی ابزار

دانشجویان دندانپزشکی ( 113نفر) از ورودی  1375تا

از روش آزمون مجدد استفاده شد .بدین منظور

 1370از طریق سرشماری انتخاب و مورد بررسی قرار

پرسشنامهها با فاصله دو هفته به  25نفر از

گرفتند .ابزار جمعآوری اطالعات در این مطالعه

شرکتکنندگان داده شد همبستگی بین نمرات دو

پرسشنامهای مشتمل بر دو بخش بود .بخش اول

آزمون بین  1تا  5/7به دست آمد .معیار خروج از

اطالعات جمعیت شناختی دانشجویان شامل (سن،

مطالعه عدم تمایل به شرکت در مطالعه و تکمیل ناقص

جنس ،وضعیت تاهل ،سال تحصیلی ،معدل ترم قبل و

پرسشنامهها بود.

محل سکونت) و بخش دوم پرسشنامه استاندارد عوامل

پس از بیان اهداف پژوهش از تمامی دانشجویان

مؤثر بر حضور در ردههای درس تئوری (فصیحی

رضایت کتبی جهت شرکت در مطالعه اخذ گردید و

هرندی و همکاران در سال  )1371بود که در قالب 25

به دانشجویان اطمینان داده شد که اطالعات کسب شده

سؤال که در  3حیطه استاد ،دانشجو و شرایط فیزیکی

به صورت محرمانه باقی خواهد ماند و نیازی به ذکر نام

تنظیم شده بود.

نیست .پرسشنامهها قبل از شروع ردههای تئوری در
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عناصر اصلی در آموزش دانشگاه استاد ،دانشجو و

سؤاالت  1،3،1،15،12،17و  25مربوط به حیطه

نسترن میرفرهادی

اختیار دانشجویان قرار گرفت و در انتهای کالس

از سالهای چهارم و پنجم 10 ،نفر ( )%13/2سال دوم و

تحویل گرفته شد.

 2نفر ( )%1/7سال اول بودند .از بین  112نفر  00نفر

شد .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی و آمار

نفر ( )%7/7در منزل استیجاری زندگی میکردند .از

استنباطی (تی مستقل و تحلیل واریانس) در سطح

بین عوامل مؤثر بر حضور در کالس تئوری ،بیشترین

معنیداری ( )p<5/50استفاده گردید .این پژوهش در

میانگین نمره مربوط به حیطه دانشجو بود (جدول .)1

کمیته اخالق معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم

 05/7درصد از دانشجویان تسلط استاد بر مطالب درس،

اخالق

 27/1درصد روش تدریس مناسب 29/3 ،درصد عالقه

گیالن

پزشکی

کد

با

 IR.GUMS.REC.1395.220مورد تائید قرار گرفت.
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اطالعات پرسشنامه وارد نرمافزار  SPSSنسخه 21

( )%27/1با والدین 37 ،نفر ( )%33/7در خوابگاه و 15

به مبحث درسی و  25/2درصد کاربرد مطالب ارائهشده
در بالین بیمار را بر حضور در ردههای درس تئوری

یافتهها

«کامالً مؤثر» دانستند (جدول  .)2نمودار  1درصد

از مجموع  113دانشجوی دندانپزشکی  112نفر در

پاسخگویی دانشجویان به سؤاالت پرسشنامه را به گزینه

مطالعه شرکت کردند .میانگین سنی شرکتکنندگان

«کامالً مؤثر» نشان میدهد .بر اساس نتایج آزمون

 22/9±2بود 05.دختر ( 12 ،)%22/1پسر (12 ،)%00/2

تحلیل واریانس از بین عوامل جمعیت شناختی تنها سال

دانشجو متأهل ( 77 ،)%12/0دانشجو مجرد (،)%79/0

تحصیلی دانشجویان با حیطه استاد ارتباط آماری

 3172دانشجو ( )%72/1معدل تحصیلی در دامنه

معناداری با ( ) p<5/50نشان داد.

( )10-19/77داشتند 31 .دانشجو ( )%29/9سال سوم،
 29نفر ( )%23/2سال ششم 17 ،نفر ( )%19در هر کدام
جدول  :1میانگین نظرات دانشجویان در رابطه با سه حیطه عوامل مؤثر بر حضور در کالس درس تئوری
ردیف

حیطه

میانگین و انحراف معیار

1

استاد

19/12 ± 3/11

2

محیط

0/22 ± 1/20

3

دانشجو

22/11 ± 2/19

جدول  :2توزیع فراوانی دیدگاههای دانشجویان دندانپزشکی در مورد عوامل مؤثر بر حضور در کالسهای درس تئوری
عوامل

کامالً مؤثر

تأثیر متوسط

مؤثر

کامالً بیاثر

بیاثر

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

 .1تسلط استاد بر مطالب درس

05/7

09

37/3

22

7 /7

11

5 /5

5

5 /5

5

 .2عالقه به مبحث درسی

29/3

03

22/7

27

7 /5

7

1 /7

2

5 /5

5

 .3روش تدریس مناسب

27/1

00

37/3

22

15/9

12

5 /7

1

5 /5

5

 .2اهمیت حضور در فهم مطالب

33/7

37

33/7

37

20/7

27

1 /3

9

5 /5

5

 .0ضرورت و اهمیت درس

20/7

27

21/1

21

21/7

35

2 /0

0

1 /7

2
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عوامل موثر بر حضور در کالسهای ....

 .9امکان یادداشتبرداری

17/1

22

35/2

32

21/7

35

11/1

17

9 /1

7

 .7کاربرد مطالب ارائهشده در بالین بیمار

25/2

20

25/2

20

19/5

17

5 /5

5

2 /9

3

 .7پاسخگویی استاد به سؤاالت درس

20/5

27

29/3

03

17/7

21

9 /1

7

1 /7

2

 .15خصوصیات اخالقی و ظاهری استاد

20/5

27

31/1

21

20/5

27

5 /5

5

13/2

10

 .11تأثیر مطالب بر پاسخگویی به سؤاالت

20/7

27

25/2

20

21/7

35

5 /5

5

9 /1

7

امتحان
 .12تعداد مناسب دانشجو در کالس

13/2

10

21/7

35

31/3

30

22/3

20

1 /3

9

 .13درگیرشان فعال دانشجویان در کالس

23/2

21

32/7

37

27/0

33

7 /7

11

2 /9

3

درس
 .12آشنایی قبلی با مطالب درس

21/7

35

33/5

39

21/7

35

7 /7

11

3 /1

2

 .10استفاده از وسایل سمعی ،بصری و

17/7

21

39/0

22

20/7

27

7 /7

11

7 /5

7

کمکآموزشی
 .11شرکت در کالس به عنوان وظیفه

11/1

13

29/9

31

27/1

32

11/1

17

11/1

17

 .19شرایط فیزیکی

19/5

17

25/2

20

35/2

32

7 /7

11

2 /9

3

 .17انجام ارزشیابی مستمر

22/1

29

35/2

32

33/7

37

15/9

12

5 /7

1

 .17داشتن کالس دیگر درهمان روز

12/3

11

27/1

00

20/7

27

7 /7

11

5 /7

1

 .25ندادن جزوه از طرف استاد

11/1

17

21/7

35

32/1

31

17/1

22

0 /2

1

60
50
40
30

20
10
0

ندادن جزوه از طرف استاد

داشتن کالس دیگر درهمان روز

انجام ارزشیابی مستمر

شرایط فیزیکی

شرکت درکالس به عنوان وظیفه

استفاده از وسایل سمعی ،بصری و کمک…

آشنایی قبلی با مطالب درس

درگیرشدن فعال دانشجویان درکالس درس

تعداد مناسب دانشجو در کالس

تاثیرمطالب برپاسخگویی به سواالت امتحان

خصوصیات اخالقی و ظاهری استاد

پاسخگویی استاد به سواالت درس

کا ربرد مطالب ارائه شده دربالین بیمار

امکان یاداشت برداری

قدرت استاد دراداره کالس

ضرورت و اهمیت درس

اهمیت حضوردرفهم مطالب

روش تدریس مناسب

عالقه به مبحث درسی
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 .1قدرت استاد در اداره کالس

29/9

31

25/2

20

22/3

20

7 /7

15

5 /7

1

نسترن میرفرهادی

بحث و نتیجهگیری

صورت گرفت نیز با نتیجه بهدستآمده از این پژوهش

در پژوهش حاضر که به منظور بررسی عوامل

مشابهت داشت و تسلط استاد از مهمترین عوامل

دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی صورت گرفت ،در بین

نبوی و همکاران ( )1371بر روی دانشجویان رشته

حیطههای مطرح شده بیشترین میانگین نمره مربوط به

پزشکی مقطع علوم پایه در دانشگاه آزاد اسالمی واحد

حیطه دانشجو بود .در مطالعهای که توسط آزموده و

پزشکی تهران انجام شد ،از بین عامل مؤثر بر شرکت

همکاران ( )1372در دانشجویان علوم پزشکی سبزوار

دانشجویان در ردههای درس علوم پایه ،تسلط استاد بر

انجام گرفت بیشترین میانگین نمره را حیطه استاد به

مطالب درسی ،به عنوان مهمترین عامل شناخته شد

خود اختصاص داده بود ( .)11در مطالعه نبوی و

( .)19یکی از مهمترین ویژگیهای استاد ،تسلط بر

همکاران ( )1371در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی

محتوای درسی و دانش کافی و تا حد الزم گسترده در

تهران نیز دانشجویان ،نقش استاد را مؤثرتر و پررنگتر

رابطه با مطالب درسی است .با توجه به این که در تمام

از دیگر عوامل برشمردند ( .)19در توجیه یافتههای

رشتهها مطالب فراوان و وسیع و در نتیجه تسلط همزمان

مغایر ،در مطالعه آزموده اکثریت نمونههای پژوهش را

بر تمام آن مطالب بسیار سخت است انتظار میرود

دانشجویان رشته بهداشت تشکیل میدادند که به دلیل

حداقل استاد باید بر مطالبی که در هر جلسه تدریس

ماهیت رشته بار کمتری از نظر درگیری فعال در

میکند ،تسلط کافی را داشته باشد .مهمترین عامل عدم

کالس ،کاربرد مطالب در بالین و یادداشتبرداری در

حضور دانشجویان پزشکی جهرم ،در مطالعهای که

کالس بر عهده دانشجو است .مطالعه نبوی نیز در

توسط کرمی و همکاران ( )1372انجام گرفت ،تدریس

دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه انجام شد،

نامناسب استاد ذکر شده است ( .)17نتایج مطالعه

درحالیکه در مطالعه حاضر بیشتر نمونههای

مشابهی توسط ترابی و همکاران ( )1373نیز این نکته را

موردپژوهش در سال سوم و باالتر مشغول به تحصیل

تأیید کرد که مهمترین عامل مؤثر بر عدم حضور

بودند که زمان ورود به بخشهای بالینی و انجام

دانشجویان ،روش تدریس نامناسب ( )%91/3است

معاینات و اعمال دندانپزشکی است که مستلزم ارتباط

( .)10از دیدگاه محققین جهت تسلط استاد بر مطالب

تنگاتنگ با اساتید و تبادالت علمی در ردههای درس

درسی بهروز بودن از ارکان اساسی است .در صورتی

میباشد .از طرفی ماهیت رشته دندانپزشکی به دلیل

که استاد تسلط کافی بر مطالبی که آموزش میدهد را

برخورداری از دانش اصولی و عمیق در آغاز فرآیند

نداشته باشد امکان دارد بتواند مطالب را از روی اسالید

درمان ،دانشجویان را ملزم میدارد تا نسبت به سایر

یا کتاب به دانشجویان منتقل کند ولی هرگز نکات مهم

دانشجویان گروههای علوم پزشکی ،به طور جدیتری

درس که در واقع یکی از مهمترین نقشهای استاد

در کالسهای تئوری حضور یابند.

است را نمیتواند تشخیص دهد و در اختیار دانشجویان

دانشجویان از بین عوامل بیستگانه مؤثر بر حضور

قرار دهد .از سوی دیگر قادر به پاسخگویی مناسب به

در کالس ،تسلط استاد بر مطالب درسی را مهمتر از

سؤاالت دانشجویان نخواهد بود و به جای رفع مشکل

سایر موارد دانستند .مطالعه فصیحی هرندی و همکاران

دانشجو باعث سردرگمی بیشتر او میشود.

( )1371که در  219دانشجوی پرستاری و مامایی
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مرتبط با حضور مؤثر در ردههای درس تئوری از

حضور در کالس بود ( .)7در تحقیق مشابهی که توسط

عوامل موثر بر حضور در کالسهای ....

دیدگاه دانشجویان ،در مطالعه کنونی روش تدریس

یادگیری مطلب درسی رخ دهد .اگر عالقه به درس

مناسب استاد است .مهمترین عامل عدم حضور

وجود نداشته باشد دانشجو شاید به اجبار در کالس

دانشجویان پزشکی جهرم ،در مطالعهای که توسط

حاضر شود ولی آن مطالب هیچگونه بازدهیای برای

کرمی و همکاران انجام گرفت ،تدریس نامناسب استاد

وی ندارد.

ذکر شده است (.)17
نتایج مطالعه مشابهی توسط ترابی و همکاران در

از بین عوامل جمعیت شناختی ،بین سال تحصیلی و
حیطه استاد رابطه معناداری ( ) p<5/50مشاهده شد به

کرمان نیز این نکته را تأیید کرد که مهمترین عامل

گونهای که میانگین نمره دانشجویان سال پنجم و ششم

مؤثر بر عدم حضور دانشجویان پزشکی و علت غیبت

نسبت به سالهای اول تا چهارم کمتر بود .در تبیین

در کالس درس تئوری ،تدریس نامناسب ( )%17بود

یافتههای فوق میتوان گفت چون کارهای عملی

( .)10این یافته تائید اهمیت یکی از مهمترین نقشهای

دانشجویان در سالهای آخر افزایش پیدا میکند

استاد یعنی بکار بردن ابتکار وی در تدریس است.

دانشجویان کمتر ترغیب میشوند که در ردههای

ابتکار بهکارگیری از وسایل کمکآموزشی یا استفاده

تئوری شرکت کنند .در پژوهش ترابی و همکاران

از شیوههای تدریس نوین است .در این صورت

( )1373هم بین سالهای تحصیلی با میانگین نمره

دانشجویان نه تنها غیبت نمیکنند ،بلکه به حضور در

حضور در کالس ارتباط آماری معنیداری مشاهده شد

کالس درس ترغیب میشوند و سبب یادگیری بیشتر و

که این میانگین نمره در سال  0از سالهای دیگر کمتر

عمیقتر برای آنان میگردد .بهکارگیری شیوه حل

بود ( .)10در مطالعه کرمی و همکاران ( )1373نیز

مسئله و بحث در گروههای کوچک در ارائه دروس

ارتباط سال تحصیلی با عوامل مؤثر بر عدم حضور

دندانپزشکی میتواند بسیار مؤثر واقع شود.

دانشجویان معنادار بود ( .)17بین سایر عوامل فردی

عالقه به مبحث درسی عامل مؤثر دیگر بر حضور
دانشجویان در کالس درس تئوری بود .در مطالعه

اجتماعی با سه حیطه دانشجو ،استاد و محیط فیزیکی
ارتباط آماری معنیداری به دست نیامد.

فصیحی هرندی و همکاران ( )1371نیز دومین عامل

پژوهش حاضر بیانگر عوامل مؤثر بر حضور

مؤثر در حضور در کالس عالقه دانشجو به مبحث

دانشجویان در کالس بود که نشاندهنده لزوم

درسی ( )%2/19بود ( .)7در مطالعه ترابی و همکاران

بهکارگیری اساتید آگاه از علم روز و شیوههای نوین

( )1373روی  105دانشجوی دانشکده دندانپزشکی

تدریس است که با برگزاری ردههای درس پویا بتوانند

دانشگاه علوم پزشکی کرمان سومین عامل مؤثر ،عالقه

ضمن ایجاد عالقه در دانشجویان در یادگیری عمیق

به درس به دست آمد ( .)10در توجیه یافته فوق

آنان نیز نقش بسزایی را ایفاء نمایند.

میتوان گفت عالوه بر دو عامل قبلی که مربوط به

از جمله محدودیتهای این پژوهش میتوان به

حیطه استاد بود ،عوامل مرتبط با حیطه دانشجو نیز بر

خود گزارش دهی دانشجویان در تکمیل پرسشنامه

حضور در ردههای تئوری تأثیر میگذارند که مهمترین

اشاره کرد؛ درحالیکه استفاده از روشهای چهره به

آنها در این پژوهش عالقه به مبحث درسی است .این

چهره در کسب اطالعات از دانشجویان میتواند مفیدتر

عامل مهمترین دلیل برای گوش دادن دانشجو به

باشد.
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از دیگر عوامل مؤثر بر حضور در کالس درس از

صحبتهای استاد است و همین عالقه باعث میشود
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نسترن میرفرهادی

 روش تدریس و عالیق دانشجویان دندانپزشکی،استاد

 درصد از نمونههای35 همچنین عدم شرکت

لزوم توجه اساتید به ارائه کاربردی مطالب درسی با

پژوهش میتواند در عدم معنیداری نتایج جمعیت

تأکید بر موارد بالینی و استفاده از شیوههای نوین

 با توجه به نتایج این مطالعه و.شناختی تأثیرگذار باشد

آموزش میتواند نقش مهمی در موفقیت فرآیند انتقال

شناخت عوامل تأثیرگذار بر حضور دانشجویان در

معلومات و ارتقاء آموزش به فراگیران را به خود

ردههای تئوری پیشنهاد میشود که با تغییر در

.اختصاص دهد

برنامههای آموزشی و نظارت بر عملکرد اساتید در

تشکر و قدردانی

ردههای درس از قبیل تسلط بر مطالب درسی و روش

بدینوسیله از تمامی دانشجویانی که با صرف وقت و

 تصمیماتی اتخاذ،تدریس بر کاهش غیبت دانشجویان

 تشکر و،دقت نظر ما را در جمعآوری اطالعات یاری دادند

 همچنین پیشنهاد میشود برای کاهش غیبت.گردد

 همچنین از معاونت تحقیقات و فناوری.قدردانی مینماییم
دانشگاه علوم پزشکی گیالن به جهت تصویب طرح با
.) تقدیر و تشکر میگردد70591952( شماره

دانشجویان سالهای آخر از کالسهایی که از نظر
. استفاده شود،چالشهای بالینی برای آنها مفیدتر است
ردههای درس محل انتقال اطالعات از استاد به
 با توجه به اهمیت عوامل تسلط علمی.دانشجو است
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