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 چکیده

شده  های کشور تبدیل ترین مشکالت در دانشگاه با توجه به اینکه، عدم حضور در کالس، امروزه به یکی از شایع و هدف: زمینه

در کالس درس از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی است؛ لذا این مطالعه باهدف تعیین عوامل مؤثر بر حضور دانشجویان 

 انجام شد. 1396کردستان در سال 

ها پرسشنامه استاندارد عوامل مؤثر بر  آوری داده تحلیلی بود. ابزار جمع -روش انجام این تحقیق، توصیفی ها:مواد و روش

ی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود که حضور در کالس درس از دیدگاه دانشجویان بود. جامعه آماری شامل تمام

نسخه  SPSSافزار آوری شده با نرمهای جمععنوان نمونه انتخاب شدند. داده ای به ها با استفاده از روش تصادفی طبقه نفر از آن 381

 وتحلیل قرار گرفتند. مورد تجزیه 27

های موردبررسی، مؤنث و بقیه  %( از نمونه3/33نفر ) 212سال بود.  82/21±13/2های موردبررسی  میانگین سنی نمونه ها: یافته

، 73/2±63/7ی دالیل حضور در کالس درس از دیدگاه دانشجو  ی کل پرسشنامه ها مذکر بودند. میانگین و انحراف معیار نمره آن

ها نشان داد  ن نتایج تحلیل دادهبود. همچنی 12/2±31/7ی دانشجو  و حیطه 76/2±32/7، محیط آموزشی 72/2±31/7ی استاد  حیطه

ها با میزان حضور در کالس درس تفاوت  ( آنp≤71/7( و معدل )p≤71/7) (، جنسیتp≤71/7که بین وضعیت تأهل دانشجویان )

 دار وجود دارد. آماری معنی

دانشجویان با میزان حضور های جمعیت شناختی  توان نتیجه گرفت که بین ویژگی های این تحقیق می با توجه به یافته گیری:نتیجه

تواند  های استاد، محیط آموزشی و دانشجو رابطه وجود دارد و توجه به این عوامل می دانشجویان در کالس درس و در حیطه

 رغبت دانشجویان برای حضور در کالس درس را افزایش دهد.

 مؤثر حضور درکالس، دانشجو، عوامل کلیدی:های واژه
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 مقدمه

ت تدریس بخصوص موضوعات ترین مکان جه مهم

های درس  کالس .علمی دشوار، کالس درس است

مکانی برای تبادل افکار هستند، در کالس درس، 

افکار به  گردند،اطالعات مبادله شده و گسترده می

وتحلیل و یا انتقاد قرار  نمایش درآمده و مورد تجزیه

هایی که در شدن با اندیشه گیرند. بدون مواجه می

کند تغییرات الزمه در دانشجویان  بروز میکالس درس 

(. بر اساس نظریه سکو سازی 1پدیدار نخواهد شد )

ویگوتسکی، کالس درس مکانی برای سکو سازی 

توانند در کالس با مواجه کردن  است و اساتید می

دانشجویان با تکالیف و مطالب جدید، دانشجو را به 

(؛ 2اند )سطح شناختی باالتری )منطقه تقریبی رشد( برس

بنابراین کالس درس محل مناسبی برای انتقال تجربیات 

استادان به دانشجویان و درک بهتر مطالب درسی است 

(3.) 

یادگیری، زیربنای یك سیستم آموزشی است و همه 

مسائل دیگر حول این محور اساسی و مهم قرار دارد. 

های یادگیری و درک و فهم مطالب درسی  یکی از پایه

(. 6باشد ) جو در کالس و توجه به درس میحضور دانش

امروزه حضور منظم در کالس درس یکی از عوامل 

(. تحقیقی نشان 3موفقیت در مدرسه و دانشگاه است )

داده است که رابطه مستقیمی بین حضور در کالس و 

(. از 3موفقیت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد )

دانش طرف دیگر حضور کم و نامنظم با عدم موفقیت 

(. دانشجویانی که در کالس 0آموزان همراه است )

شوند و با استاد تعامل دارند رفتار و  حاضر می

تصمیمات خود را از طریق همانندسازی با استاد و 

(. 6بخشند ) های وی ارتقا می الگوبرداری از نقش

حضور در کالس منجر به افزایش تعامل دانشجویان با 

شدن سؤاالت و  حاساتید، تبادل احساسات، مطر

پیشنهادهای دانشجویان، بحث و توصیف مطالب مهم 

شود و درنتیجه افزایش توانمندی در یادگیری را در  می

پی دارد. عدم حضور در کالس درس محیط پویای 

یادگیری را مختل و آن را به محیطی  -یاددهی

(. از طرف دیگر غیبت از 8کند ) کننده تبدیل می کسل

تواند باعث کاهش  ه درس میکالس و عدم توجه ب

مدت  ( و حتی در طوالنی6میزان یادگیری شود )

تواند خودپنداری تحصیلی دانشجویان را ضعیف و  می

ها نسبت به کالس و درس را منفی کند.  نگرش آن

توان گفت که عدم حضور در کالس، امروزه به  می

های کشور  ترین مشکالت در دانشگاه یکی از شایع

بسا در صورت عدم  و چه تبدیل شده است

بار هم  حضوروغیاب، بسیاری از دانشجویان حتی یك

سر کالس درس حاضر نشوند. نظام آموزش پزشکی 

 -بنا بر ماهیت خاص خود، تدریس مداخالت بهداشتی 

ای است که  گونه درمانی و عملی بودن بیشتر دروس، به

مشارکت فعاالنه در کالس درس جزء ضروریات 

تواند با  جو با حضور در کالس میباشد و دانش می

های الزم به ارائه خدمت به جامعه بپردازد  کسب مهارت

(9.) 

در رابطه با عوامل مؤثر بر حضور دانشجویان در کالس 

درس تحقیقاتی انجام شده است. نتایج تحقیق آزموده و 

همکاران نشان داده که از بین عوامل مؤثر در حضور 

های  های درس، ویژگی یدر کالس، حیطه استاد، ویژگ

ترین عوامل مؤثر بر حضور  محیط و دانشجو از مهم

های پژوهش نظری و  (. یافته17غیاب دانشجو بودند )

همکاران نشان داده که ایجاد انگیزه توسط استاد، 

استفاده از وسایل سمعی بصری و حضور غیاب را به 

ترین عوامل مؤثر بر حضور در کالس بودند  ترتیب مهم

. نتایج تحقیق فصیحی هرندی و همکاران نشان (11)

داده است که از بین عوامل مؤثر بر حضور 

های درس نظری بیشترین میانگین نمره به  درکالس

ترتیب مربوط به تسلط علمی اساتید به موضوع مورد 
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 احمد وهابی
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مطالعه، عالقه دانشجو به مباحث درسی، روش تدریس 

مناسب، اهمیت حضور در کالس جهت فهم بهتر 

ترین میانگین به شرایط فیزیکی کالس،  الب و پایینمط

عنوان وظیفه و استفاده از  عدم شرکت در کالس به

(. با توجه به 3وسایل سمعی بصری اختصاص یافت )

های موضوع و عوامل متعدد تأثیرگذار بر این  پیچیدگی

زمینه و با توجه به اینکه عدم حضور در کالس همراه 

است و ازآنجا که این پدیده با پیامدهای منفی زیادی 

در دانشگاه علوم پزشکی کردستان مورد بررسی قرار 

نگرفته بود؛ این پژوهش با هدف تعیین عوامل مؤثر بر 

حضور دانشجویان در کالس درس از دیدگاه 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 

 انجام گردید. 1396

 روش بررسی

باشد. جامعه  تحلیلی می–این مطالعه، از نوع توصیفی 

موردبررسی، همه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

 1393-96کردستان بودند که در نیمسال دوم تحصیلی 

منظور برآورد حجم نمونه  مشغول به تحصیل بودند. به 

( و با احتساب سطح اطمینان p=3/7با در نظر گرفتن )

ابر با ای بر % نمونه93و فاصله اطمینان  7073% و دقت 93

صورت  گیری به نفر به دست آمد. روش نمونه 386

شده بود؛ به این صورت که بر اساس  بندی تصادفی طبقه

ها  ها، آن لیست دانشجویان موجود در آموزش دانشکده

ها  را به دو طبقه پسر و دختر تقسیم کرده و از بین آن

ها انتخاب و موردمطالعه  صورت تصادفی ساده نمونه به

ند. تالش بر این بود که در حد امکان تعداد قرار گرفت

صورت مساوی انتخاب گردد ولی در برخی  ها به نمونه

موارد همکاری دانشجویان دختر به نسبت دانشجویان 

های دختران  پسر بیشتر بود که درنهایت تعداد نمونه

باشد. معیار ورود به مطالعه، اشتغال به  بیشتر از پسران می

ها برای  ها و تمایل آن آوری داده تحصیل در زمان جمع

نامه و  شرکت در انجام مطالعه بود. تکمیل ناقص پرسش

بیان اظهار عدم عالقه نسبت به موضوع موردمطالعه از 

ها پس  معیارهای خروج از پژوهش بود. گردآوری داده

های استراحت توسط  ها و در زمان از پایان کالس

ها پرسشنامه بود  محققین انجام شد. ابزار گردآوری داده

ای مشتمل بر دو بخش سؤاالت جمعیت  و از پرسشنامه

شناختی )سن، جنس، رشته تحصیلی، ترم تحصیلی، 

سؤال اصلی در  10وضعیت تأهل و معدل ترم قبل( و 

 3مورد وضعیت حضور دانشجو در کالس درس در 

سؤال( و  3سؤال(، محیط آموزشی ) 3ی استاد ) حیطه

دهی به  استفاده شد. پاسخ سؤال( 3حیطه دانشجو )

ای لیکرت از اصالً  درجه 6پرسشنامه بر اساس مقیاس 

باشد. روایی و پایایی این  ( می3)صفر( تا زیاد )

پرسشنامه، قبالً توسط نظری وانانی و همکاران تائید 

گزارش  81/7شده است و آلفای کرونباخ آن را 

 38(. حداقل نمره صفر و حداکثر نمره 11اند ) نموده

بود. حداقل نمره ابعاد حیطه استاد و محیط آموزشی 

و حداقل نمره بعد دانشجو  26صفر و حداکثر نمره 

شده  آوری های جمع بود. داده 27صفر و حداکثر نمره 

وتحلیل  مورد تجزیه 27نسخه  spssافزار  با استفاده از نرم

ها  منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده قرار گرفتند. به

ن کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد. برای از آزمو

های آمار توصیفی ها از روش وتحلیل داده تجزیه

)میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی( و از آمار 

های آماری ناپارامتریك من ویتنی و  استنباطی از آزمون

ها(  کروسکال والیس )با توجه به نرمال نبودن داده

 استفاده شد.

 هایافته

 212ها در سطح توصیفی نشان داد که  نالیز دادهنتایج آ 

های موردبررسی، مؤنث و بقیه  %( از نمونه3/33نفر )

ها، مجرد و بقیه  %( آن3/97نفر ) 366ها مذکر بودند.  آن

های  ها، متأهل بودند. میانگین سنی نمونه آن

سال بود. بیشترین میانگین  82/21±13/2موردبررسی 
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به ترتیب مربوط به  39/2و  33/2آمده با  دست به

سؤاالت آیا انجام حضوروغیاب در کالس توسط استاد 

شود؟ و آیا بومی بودن  باعث حضور در کالس می

تواند در غیبت دانشجو  دانشجو یا خوابگاهی بودن می

تأثیر بگذارد؟ بود. کمترین میانگین به دست آمده با 

به ترتیب مربوط به سؤاالت، مطالبی که  01/1و  03/1

گویی به سؤاالت امتحانی بیان  ستاد در مورد پاسخا

مند کردن دانشجو به  کند تا چه میزان در عالقه می

های این مطالعه در کالس مؤثر است؟ بود. سایر یافته

 نشان داده شده است. 3تا  1جداول 
 

 بررسی  های مختلف مورد : میانگین و انحراف معیار نمرات حیطه1جدول 

 1334ور در کالس درس برحسب جنس، سال در مورد دالیل حض

میانگین و انحراف معیار  های موردبررسی حیطه

 )جنس(

 P Z پسران دختران

 -68/2 71/7 96/1±30/7 79/2±66/7 72/2±31/7 استاد

 -28/6 ˂7771/7 92/1±33/7 16/2±69/7 76/2±32/7 محیط آموزشی

 -07/3 ˂7771/7 98/1±36/7 22/2±33/7 12/2±31/7 دانشجو

 -06/6 ˂7771/7 96/1±63/7 13/2±39/7 73/2±63/7 نمره کل

در دانشجویان دختر حیطه استاد و در دانشجویان پسر 

ترین نمره را به خود  حیطه مربوط به محیط آموزشی کم

اختصاص داده بود. همچنین در هر سه حیطه 

موردبررسی و نمره کلی، رتبه دانشجویان دختر باالتر و 

ویان پسر بود و این تفاوت از لحاظ بیشتر از دانشج

 (.p<73/7آماری معنادار بود )

 
 بررسی  های مختلف مورد : میانگین و انحراف معیار نمرات حیطه2جدول 

 1334در مورد دالیل حضور در کالس درس برحسب وضعیت تأهل، سال 

 P Z متأهل مجرد های موردبررسی حیطه

 -30/1 72/7 83/1±33/7 76/2±69/7 استاد

 -70/2 76/7 83/1±30/7 73/2±31/7 محیط آموزشی

 -32/2 72/7 93/1±33/7 13/2±31/7 دانشجو

 -38/2 71/7 88/1±63/7 78/2±63/7 نمره کل

 

حیطه مربوط به استاد هم در دانشجویان مجرد و هم 

ترین نمره و حیطه مربوط به دانشجو باالترین  متأهل کم

همچنین در هر سه نمره را به خود اختصاص داده بود. 

حیطه موردبررسی و نمره کلی، رتبه دانشجویان مجرد 

باالتر و بیشتر از دانشجویان متأهل بود و این تفاوت از 

 (.p<73/7لحاظ آماری معنادار بود )

 
 بررسی  های مختلف مورد : میانگین و انحراف معیار نمرات حیطه3جدول 

 1334درسی، سال  در مورد دالیل حضور در کالس درس برحسب معدل

X ذکر نشده 10باالتر از  10تا  13 13زیر  های موردبررسی حیطه
2 

df P 

 13/7 2 6 23/2±61/7 98/1±63/7 73/2±32/7 96/1±33/7 استاد

 72/7 2 13/8 73/2±63/7 78/2±66/7 78/2±36/7 97/1±33/7 محیط آموزشی

 18/7 2 61/3 23/2±30/7 13/2±38/7 13/2±32/7 2±31/7 دانشجو

 71/7 2 30/8 13/2±32/7 73/2±33/7 79/2±63/7 96/1±63/7 نمره کل

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
sj

nm
p.

3.
2.

30
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
jn

m
p.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               4 / 8

http://dx.doi.org/10.29252/sjnmp.3.2.30
https://sjnmp.muk.ac.ir/article-1-102-en.html


 احمد وهابی

      6031 پاییز، دوم، دوره سوم، شماره تاری، مامایی و پیراپزشکیسپر همانلصف    03

های استاد، محیط آموزشی و نمره کلی  در حیطه

بهتر از  10تا  13دانشجویان، رتبه دانشجویان با معدل 

بقیه بوده و در حیطه دانشجو، رتبه دانشجویان با معدل 

حیطه بهتر از بقیه بوده است. همچنین در  10باالتر از 

محیط آموزشی و نمره کلی بین دانشجویان برحسب 

معدل درسی تفاوت معناداری از لحاظ آماری وجود 

های آماری بیانگر آن است  (. آزمونp<73/7داشت )

که بین متغیرهای شغل دانشجو و رشته تحصیلی با 

( رابطه p≤73/7( و دانشجو )p≤773/7های استاد ) حیطه

اما بین این متغیرها و داری وجود دارد  آماری معنی

دار آماری مشاهده  حیطه محیط آموزشی، رابطه معنی

های استاد  ترم تحصیلی و حیطه (. بینp≥1/7نشد )

(771/7≥p( و محیط آموزشی )72/7≥p رابطه آماری )

ترم تحصیلی و حیطه دانشجو،  دار بود ولی بین معنی

 (.p≥1/7داری مشاهده نشد ) تفاوت آماری معنی

 بحث

مطالعه به بررسی دیدگاه دانشجویان نسبت به این  

عوامل مؤثر بر حضور در کالس درس در سه حیطه 

)استاد، دانشجو، محیط آموزشی( پرداخته است. نتایج 

 10آمده نشان داد که از بین  دست های به تحلیل داده

گویه پرسشنامه، سؤال مربوط به بومی بودن یا 

مربوط به انجام حضور غیاب  خوابگاهی بودن، سؤال

با فراوانی و سؤال مربوط به تسلط استاد بر مطالب 

درسی به ترتیب بیشترین فراوانی را به خود اختصاص 

داده بودند. همچنین نتایج تحلیل داده در سه حیطه 

)استاد، دانشجو، محیط آموزشی( با توجه به جنسیت 

ا حیطه )زن و مرد( نشان داد بین جنسیت دانش آموزان ب

استاد، با حیطه محیط آموزشی و با حیطه دانشجو رابطه 

دار وجود داشت که از دیدگاه دانشجویان دختر به  معنی

ترتیب حیطه دانشجو، حیطه محیط آموزشی و حیطه 

عنوان عوامل مؤثر بر حضور دانشجویان در  استاد، به

کالس درس بیشترین میانگین را به خود اختصاص 

دیدگاه دانشجویان پسر به ترتیب سه  اند؛ اما از داده

حیطه دانشجو، حیطه استاد و حیطه محیط آموزشی 

اند. نتیجه  بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده

( و نظری 17آمده با تحقیق آزموده و همکاران ) دست به

( در مورد عوامل مؤثر بر حضور در 11و همکاران )

ب اهمیت عوامل کالس همخوانی دارد اما در زمینه ترتی

های آزموده و همکاران  نتایج این پژوهش با پژوهش

( متفاوت 11( و پژوهش نظری وانانی و همکاران )17)

های استاد در رأس  است و در این دو پژوهش ویژگی

ترین عامل مؤثر بر  اهمیت قرار داشت و به عنوان مهم

 حضور در کالس مطرح شده بودند.

ه وضعیت تأهل دانشجویان نتایج تحلیل داده با توجه ب

نشان داد که وضعیت تأهل دانشجویان با حضور در 

دار وجود دارد و بین وضعیت تا هل  کالس رابطه معنی

با حیطه استاد، حیطه محیط آموزشی و با حیطه دانشجو 

داری وجود دارد. از دیدگاه دانشجویان  رابطه معنی

مجرد به ترتیب سه حیطه دانشجو، محیط آموزشی و 

یطه استاد و از دیدگاه دانشجویان متأهل به ترتیب سه ح

حیطه دانشجو، حیطه استاد و حیطه محیط آموزشی 

اند. همچنین  بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده

ها با توجه به وضعیت معدل  نتایج تحلیل داده

دانشجویان نشان داد که بین وضعیت معدل دانشجویان 

ها بین  دار و از بین حیطه نیبا حضور در کالس رابطه مع

دار وجود  حیطه دانشجو با وضعیت معدل رابطه معنی

های استاد، محیط آموزشی و نمره کلی  دارد. در حیطه

بهتر از  10تا  13دانشجویان، رتبه دانشجویان با معدل 

بقیه بوده و در حیطه دانشجو، رتبه دانشجویان با معدل 

ست. همچنین بین بهتر از بقیه بوده ا 10باالتر از 

های  متغیرهای شغل دانشجو و رشته تحصیلی با حیطه

داری وجود دارد اما  استاد و دانشجو ارتباط آماری معنی

دار  بین این متغیر و حیطه محیط آموزشی، رابطه معنی

های استاد  آماری مشاهده نشد. بین ترم تحصیلی و حیطه
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ین دار بود ولی ب و محیط آموزشی رابطه آماری معنی

داری  ترم تحصیلی و حیطه دانشجو، رابطه آماری معنی

مشاهده نشد. این نتایج به طور کلی با نتایج پژوهش 

( که به بررسی رابطه بین 12اصغری و مؤدب هاجر )

های جمعیت شناختی و دیدگاهشان در مورد  ویژگی

کدام از  عوامل حضور در مدرسه پرداخته بود و با هیچ

داری به  ی معنی تی رابطههای جمعیت شناخ ویژگی

 وجود نیامد همخوانی ندارد.

در تبیین رابطه بین وضعیت حضور دانشجویان در  

توان گفت که اساتید با  کالس با حیطه استاد می

کنند و  های مختلف در فراگیران ایجاد انگیزه می روش

ها  با بیان اهمیت و کاربرد درس در شغل آینده توجه آن

های  توجه فعالیت ن فرایند جلبکنند. ای را جلب می

کالسی را در یك حالت زنده، فعال و شاداب نگه 

داشته و با ایجاد تنوع در کالس درس رغبت 

کنند. لذا  دانشجویان به حضور در کالس را بیشتر می

عواملی همچون تسلط بر مطالب درسی، خصوصیات 

اخالقی و ظاهری، نوع سنجش، سبك تدریس، انجام 

تواند میزان  کالس توسط استاد میحضوروغیاب در 

بینی نماید. این  حضور در کالس دانشجویان را پیش

عوامل که از متغیرهای تأثیرگذار بر کیفیت تدریس 

باشند درنهایت احساس رضایت دانشجویان را به  می

ها را در کالس درس  دنبال داشته و میزان حضور آن

 افزایش دهد. از طرف دیگر محیط و فضای آموزشی

همواره یکی از عوامل مؤثر در جذب دانشجویان به 

حضور در کالس و یادگیری بوده و عوامل مرتبط با 

آن همچون استفاده از وسایل سمعی بصری، مختلط 

ها، بومی و  ها، رفتار و اخالق همکالسی بودن کالس

ها  خوابگاهی بودن و زمان مناسب تشکیل کالس

یان در کالس بین میزان حضور دانشجو تواند پیش می

تواند با  باشد. درواقع محیط آموزشی مطلوب می

دهی نگرش و ذهنیتی مثبت نسبت به کالس و  شکل

یادگیری میزان حضور در کالس دانشجویان را افزایش 

دهد. در نظریات جدید یادگیری بر اهمیت نقش 

یادگیرنده در فرایند یادگیری تأکید زیادی شده است؛ 

استاد و محیط آموزشی، حیطه  بنابراین عالوه بر حیطه

ترین عوامل مؤثر بر حضور در  دانشجو نیز یکی از مهم

کالس است؛ زیرا درواقع عامل اصلی حضور 

گردد  دانشجویان در کالس درس به خود دانشجو برمی

و در این راستا عواملی همچون عالقه به رشته تحصیلی، 

عالقه به موضوع درسی، داشتن مشکالت شخصی و 

بین میزان  تواند پیش گی و وضعیت تأهل میخانواد

 حضور دانشجویان در کالس باشد.

های این پژوهش انجام آن به  از جمله محدودیت

صورت کمی و با استفاده از پرسشنامه بود، در حالی که 

های کیفی همچون مصاحبه  توان با استفاده از روش می

های کانونی و با مطرح کردن سؤاالت باز به  یا گروه

های درس  عوامل مؤثر بر حضور دانشجویان در کالس

تر شناسایی کرد. همچنین این پژوهش در بین  را دقیق

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام شده 

ها احتیاط  است، لذا باید در تعمیم آن به سایر دانشگاه

 الزم را به خرج داد.

 گیری نتیجه

های استاد، دانشجو  نتایج این تحقیق نشان داد که حیطه

و محیط آموزشی با میزان حضور دانشجویان در کالس 

بین  توانند پیش درس رابطه معنی دارد و این عوامل می

های این  میزان حضور در کالس باشند. با توجه به یافته

شود که مسئوالن دانشگاه و اساتید  پژوهش پیشنهاد می

عوامل مؤثر بر حضور دانشجویان در کالس را 

وسیله دانشجویان با رغبت  ردتوجه قرار داده تا بدینمو

تبع آن  های آموزشی حاضرشده و به بیشتری در محیط

های کاری آینده باانگیزه و اطالعات بیشتری  در محیط

 حاضر گردند.
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 تشکر و قدردانی

دانند از همه  نویسندگان این مقاله بر خود الزم می

ا همکاری دانشجویانی که در اجرای این پروژه با م

طور کامل پر نموده و تحویل  ها را به نمودند و پرسشنامه

دادند، تشکر و قدردانی نمایند. همچنین از کمیته 

تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان به 

خاطر همکاری در تصویب این طرح و تأمین هزینه این 

پژوهش در قالب طرح تحقیقاتی دانشجویی، تشکر و 

گردد. هزینه اجرای این پژوهش در تاریخ  قدردانی می

توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه  3/12/1393

تأمین  130/93علوم پزشکی کردستان با شماره گرانت 

 گردیده است.
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Abstract 
Background & Aim: Considering the fact that the lack of attendance in the classroom has 

become one of the most common problems in universities of the country today, this study 

aimed to determine the effective factors on the attendance of students in the classroom from 

the perspective of students of Kurdistan University of Medical Sciences in 2015.  
Materials & Methods: This study was descriptive-analytic. The data collection tool was a 

standard questionnaire for factors affecting attendance in the classroom from the students' 

point of view. The population included all students of Kurdistan University of Medical 

Sciences. 381 of them were selected by stratified random sampling. Collected data was 

analyzed by SPSS software version 20. 
Results: The average age of the samples was 21.22±2.16 years. 212 persons (55.6%) of the 

sample were female and the rest were male. Mean and standard deviation of the total score of 

the questionnaire of the reasons for attending the classroom from the student's point of view 

were 2.6±0.43, the area of the teacher was 2.02±0.51, the educational environment was 

2.04±0.52, and the student's area was 2.12±0.61. Also, the results of the data analysis showed 

that there was a significant difference between students' civil status (p≤0.01), gender (p≤0.01) 

and the average score (p≤0.01) with the attendance level in the classroom. 

Conclusion: According to the findings of this study, it can be concluded that there was a 

direct correlation between students' demographic characteristics and the classroom 

attendance, the areas of professor, educational environment and students. Paying attention to 

these factors can encourage students to attend classes. 

Keywords: Class Attendance, Student, Effective Factors 
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