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عوامل مؤثر بر حضور دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
در کالسهای درس
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ملوک ترابی،*1پرویز امینی ،2شهرزاد طاهری ،3مرضیه کریمی افشار ،4اعظم عباسلو

 .1متخصص آسیب شناسی دهان فک و صورت ،دانشیار ،گروه پاتولوژی ،مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .2متخصص پروتزهای دندانی ،دانشیار ،گروه پروتز ،مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .3دستیار تخصصی رشته پروتزهای دندانی ،گروه پروتز ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .4دستیار تخصصی رشته ارتدنسی ،گروه ارتدنسی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .5دندانپزشک ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران

دریافت مقاله27/01/72:

آخرین اصالح مقاله23/3/00:

 پذیرش مقاله23/3/02:

زمینه و هدف :کالسهای درس محل مناسبی برای انتقال تجربیات استادان به دانشجویان و درك بهتر مطالب درسی میباشد .عدم حضور دانشجویان در
کالسهای درس نظری یکی از مهمترین مشکالت آموزشی رو به افزایش سالهای اخیر دانشگاههای علوم پزشکی بوده است .این مطالعه به منظور تعیین
عوامل مؤثر بر حضور در کالسهای درس نظری از دیدگاه دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی  0321-20انجام
شد.
روش کار :مطالعه مقطعی -توصیفی حاضر بر روی  051دانشجوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد .ابزار جمعآوری دادهها
پرسشنامهای متشکل از دو بخش بود .بخش اول اطالعات دموگرافیک و بخش دوم پرسشنامه استاندارد عوامل مؤثر بر حضور دانشجویان در کالسهای
درس نظری را در برمیگرفت .از پرسشنامه  71سؤالی که پیشتر روایی و پایایی آن اندازهگیری و بر اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت (از تأثیر بسیار تا
بیتأثیر و دامنه نمره از  )1-01تنظیم شده بود ،استفاده گردید .نمره بهتر بیانگر مؤثرتر بودن عوامل پرسش شده در حضور دانشجویان در کالس درس بود.
پرسشنامه به صورت خودایفا توسط دانشجویان تکمیل گردید .دادهها توسط نرمافزار  SPSSو آنالیز رگرسیون خطی در سطح معنیداری  1/15مورد تجریه و
تحلیل قرار گرفت.
یافتهها 50/2 :درصد دانشجویان مؤنث 03/3 ،درصد مجرد و  10/3درصد بومی بودند .میانگین سنی دانشجویان  71/2 ± 0/2سال بود .میانگین نمره
پاسخگویی دانشجویان  50/73 ± 2/52از  01به دست آمد .بین محل سکونت ،سال تحصیلی دانشجویان و جنس دانشجویان با میانگین نمره پرسشنامه ارتباط
آماری معنیداری مشاهده شد .از بین عوامل مؤثر بر حضور در کالسهای درس نظری ،بیشترین نمره به ترتیب مربوط به روش تدریس مناسب ،تسلط استادان
به مبحث درسی و عالقه به درس بود .شرکت در کالس به عنوان وظیفه و درگیر شدن فعال دانشجو از جمله عواملی بود که کمترین علت حضور در کالس از
نظر دانشجو بود.
نتیجهگیری :با عنایت به نتایج پژوهش حاضر ،میتوان گفت که حضور در کالسهای درس متأثر از عوامل مربوط به هر دو گروه مدرسین و دانشجویان
میباشد ،اما میزان و تداوم حضور مؤثر دانشجویان در کالس درس به وسیله عواملی مانند روش تدریس مناسب ،تسلط استادان به درس و عالقه به مباحث
درسی تعیین میگردد.
کلید واژهها :عوامل مؤثر ،حضور ،کالس درس نظری ،دانشجویان دندانپزشکی ،کرمان
*نویسنده مسؤول :بخش پاتولوژی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،خیابان شفا ،کرمان ،ایران
تلفن1330-7002170 :

نمابر1330-7002170 :

Email: drtorabiparizi@yahoo.com
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دیگر از عواملی که حضور دانشجویان را در کالس درس

دسترسی آنالین و راه دور دانشجویان به آموزش در

افزایش میدهد ،امکان یادداشتبرداری در کالس درس

دانشگاههای باز و انجام خود ارزیابی به صورت آنالین در

میباشد؛ چرا که ثابت شده است یادداشتبرداری موجب

دنیای تکنولوژی ،حضور دانشجو در کالسهای درس را به
تدریج کمرنگ کرده است ( .)0شخصیت و نقش استاد و
حضور و ویژگیهای فردی دانشجویان در کالس درس از
جایگاه خاصی برخوردار است که میتواند دانشجویان را به
سوی اهداف آموزشی سوق دهد و یا از دستیابی به آنها
محروم سازد (.)7 ،3

توانایی پردازش اطالعات دانشجویان میگردد ( .)2عدم تناسب
مطالب مطرح شده در درس با نیازهای آینده یک دندانپزشک
به عنوان عامل مهم عدم حضور دانشجویان در کالس درس
ذکر شده است (.)01
دماری نشان داد که بر خالف عقیده بعضی از اعضای هیأت
علمی (که معتقد هستند دانشجو خود عالقهای برای شرکت

عدم حضور دانشجویان که میتواند از بدو ورود به دانشگاه

فعال و مؤثر ندارد) فراگیران به طور منطقی به شرکت در

شروع شود ،باعث کاهش انگیزه تحصیلی آنان خواهد شد (.)3

کالس درس عالقمند هستند و نحوه تدریس عضو هیأت

نقش انگیزش در یادگیری دانشجویان به قدری کلیدی است که

علمی است که میزان حضور دانشجو در کالس و ادامه دوره را

میتواند از هوش اهمیت بیشتری داشته باشد .از آنجایی که

تعیین میکند ( Deane .)3و  Murphyنشان دادند که حضور

انگیزش در تمام دانشجویان یکسان نمیباشد و حجم زیادی از

مستمر دانشجویان سال چهارم پزشکی در بخش و انجام

نگرش و تجربیات استادان در کالس درس منتقل میشود،

فعالیتهای تعیین شده توسط استاد ،به طور معنیداری باعث

بنابراین استاد میتواند انگیزش دانشجویان را با ایجاد حس

افزایش نمره پایانی آنها شده بود (.)00

کنجکاوی آنان هنگام سخنرانی و اشتیاق فراگیرندگان به

مادرشاهی و همکاران گزارش کردند ،میانگین معدل  1ترم

موضوع درس افزایش دهد؛ چرا که در بیانات استاد محاسنی

دانشجویان پرستاری بیرجند در دانشجویان فاقد غیبت در

وجود دارد که در خواندن کتاب به دست نمیآید (.)7 ،3 ،5

کالس به طور معنیداری بیشتر از دانشجویان دارای غیبت بود

 Sleighو  Ritzerمعتقد هستند دانشجویانی که در کالس
درس شرکت میکنند با شنیدن ،مطالعه درس ،پرسش و پاسخ
و پیشنهادهای سایر دانشجویان اطالعات خود را با دانشجویان
دیگر رد و بدل میکنند که باعث تعامل فردی فراگیران و

( Abdulghani .)07و همکاران در بررسی عوامل مؤثر بر
موفقیت باالی تحصیلی ،حضور در سخنرانیها را مهمترین
عامل ذکر کردند ( .)03با توجه به پیچیدگی موضوع و عوامل
مختلف تأثیرگذار در این زمینه و با در نظر گرفتن این که عدم

مدرسین خواهد شد ( .)1نتایج مطالعه  Gumpدر مورد عواملی

حضور دانشجویان در کالسهای درس بر روی توانمندی آنها

که باعث شرکت دانشجویان در کالس خواهد شد ،نشان داد

تأثیر میگذارد و بدون مواجه شدن با اندیشههایی که در کالس

که اهمیت دادن استادان به حضور و غیاب و جذابیت مطالب

درس رخ میدهد ،دگرگونی در دانشجویان پدیدار نخواهد شد

درسی از مهمترین عوامل انگیزشی شرکت آنها در کالسهای

و دانشجویان دندانپزشکی نیز از این قاعده مستثنی نیستند،

درس میباشد ( Glair .)5نشان داد ،عدم کنترل محیط کالس

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر حضور

باعث افزایش غیبت دانشجویان خواهد شد (.)2

دانشجویان در کالسهای دروس نظری از دیدگاه دانشجویان

مطالعهای نشان داد که فرد سخنران باید با بیان ضرورت و

دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد.

اهمیت و کاربرد درس در آینده برای دانشجویان ،توجه آنها را
به درس جلب کند و در فراگیران انگیزه ایجاد نماید ( .)0یکی
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روش کار
این مطالعه از نوع مقطعی -توصیفی -تحلیلی بود که بر
روی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی
کرمان در سال تحصیلی  0321-20انجام شد .پژوهشگر در
اواخر ترم تحصیلی و در پایان هر یک از کالسهای درس

ترابی و همکاران

میشود و تمامی مندرجات در آن محرمانه باقی میماند و
نیازی به ذکر نام نیست .دادهها توسط آنالیزهای آماری
رگرسیون خطی و  tدر نرمافزار آماری  SPSSنسخه 00
( )version 18, SPSS Inc., Chicago, ILو در سطح
معنیداری  1/15مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نظری ورودیهای مختلف حاضر میشد و پس از توجیه
دانشجویان و کسب موافقت شفاهی پرسشنامه را توزیع

یافتهها

مینمود و فرصت کافی برای پاسخگویی به دانشجویان میداد.

از مجموع  711دانشجوی دندانپزشکی 051 ،دانشجو با

دانشجویان جهت شرکت و یا عدم شرکت در مطالعه آزاد

میانگین سنی  71/22 ± 0/22سال در این پژوهش شرکت

بودند.

کردند (درصد پاسخگویی  25درصد) 00 .زن ( 50/2درصد)،

ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامهای مشتمل بر دو بخش

 17مرد ( 30/3درصد) 75 ،دانشجوی متأهل ( 01/2درصد) و

بود :بخش اول حاوی ویژگیهای فردی دانشجو (شامل سن،

 075دانشجوی مجرد ( 03/3درصد) در مطالعه مشارکت

جنس ،وضعیت تأهل ،محل سکونت و سال تحصیلی) و بخش

داشتند .بیشترین درصد پاسخگویی مربوط به سال چهارم

دوم شامل  71سؤال مربوط به عوامل مؤثر بر حضور

( 70/2درصد) بود 50/3 .درصد دانشجویان با والدین31/1 ،

دانشجویان در کالس درس و در قالب سه حیطه استاد،

درصد در خوابگاه و  7/2درصد در منزل استیجاری با دوستان

دانشجو و محیط فیزیکی بود که بر اساس مقیاس پنج درجهای

زندگی میکردند .میانگین نمره پاسخگویی  50/73 ± 2/52از

لیکرت (از تأثیر بسیار تا بیتأثیر) تنظیم شد .بدین ترتیب که

 01به دست آمد .بیشترین میانگین نمره مربوط به دانشجویان

نمره  5به پاسخ کامالً مؤثر و نمره  0به پاسخ کامالً بیاثر تعلق

سال سوم ( )15/31 ± 0/21بود 10/1 .درصد افراد تسلط استاد

گرفت .بنابراین دامنه نمرات کسب شده در پرسشنامه بین

بر مطالب درسی را بر حضور در کالس کامالً مؤثر و 20/3

 1-01میباشد.

درصد روش تدریس مناسب را کامالً مؤثر میدانستند23/1 .

روایی و پایایی پرسشنامه پیشتر توسط دماری ( )3و

درصد تأثیر مطالب تدریس شده در کالس در پاسخگویی به

فصیحی هرندی و همکاران ( )03با ضریب روایی بین  1/01تا

سؤاالت امتحان را مؤثر و کامالً مؤثر ارزیابی کردند .شکل 0

 0/11برای هر یک از سؤاالت و ضریب پایایی کلی  1/03مورد

درصد پاسخگویی دانشجویان به سؤاالت پرسشنامه را به

تأیید قرار گرفته است .به دانشجویان اطمینان داده شد که از

گزینه «کامالً مؤثر» نشان میدهد.

اطالعات پرسشنامه فقط برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده
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شکل  :0توزیع فراوانی افراد (درصد) بر حسب پاسخگویی گزینه «کامالً مؤثر» به سؤاالت پرسشنامه

میانگین نمره در دختران  11/53 ± 0/50و در پسران 01/10
 ،53/20 ±در دانشجویان مجرد  50/10 ± 2/71و در متأهلین

جدول  :0ارتباط بین سال تحصیلی با میانگین نمره عوامل مؤثر بر حضور
دانشجو در کالس
سال تحصیلی

میانگین

انحراف معیار

اول

51/50

0/37

نشان داد ( .)P > 1/110بدین ترتیب که عوامل مؤثر ذکر شده

دوم

50/02

2/12

سوم

15/31

0/21

در پرسشنامه در دانشجویان دختر برای حضور در کالس

چهارم

52/00

0/31

مؤثرتر بود و با وضعیت تأهل اختالف آماری معنیداری را

پنجم

32/11

03/10

نشان نداد (.)P = 1/151

ششم

55/13

1/21

 52/13 ± 00/30حاصل شد .آزمون آماری  tتفاوت آماری
معنیداری را بین عوامل مؤثر بر حضور دانشجویان با جنس

با استفاده از آزمون آماری رگرسیون خطی ،بین محل
سکونت با میانگین نمره حضور در کالس تفاوت آماری

مقدار P

> 1/110

بحث و نتیجهگیری

معنیداری مشاهده شد ()P = 1/110؛ به گونهای که زندگی با

کالس درس سرآغازی برای انتقال اندیشهها است .در این

خانواده ،زندگی در خوابگاه و زندگی با دوستان در منزل

مکان اطالعات مبادله و گسترده میشوند ،افکار به نمایش

استیجاری به ترتیب دارای میانگین و انحراف معیار ± 0/12

درآمده و مورد تجزیه و تحلیل و یا انتقاد قرار میگیرند .بدون

 52/13 ± 2/13 ،50/33و  31/51 ± 00/71بود .بین سال

مواجه شدن با اندیشههایی که در کالس درس بروز میکند،

تحصیلی با میانگین نمره حضور در کالس درس نیز تفاوت

دگرگونی در دانشجویان پدیدار نخواهد شد ( .)3روابط بین

آماری معنیداری وجود داشت (( )P > 1/110جدول .)0

دانشجو و استاد و تعامالت بین آنها نتایج بسیار مثبتی از قبیل
کسب مهارتهای شناختی و تغییرات مثبت رفتاری و نگرشی
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را برای دانشجویان به همراه دارد .دانشجویانی که در کالس

( .)3بدیهی است که آموزش مؤثر تنها به استاد بستگی ندارد،

حاضر میشوند و با استاد تعامل دارند ،سعی میکنند رفتار و

بلکه فراگیران نیز در فرایند یاددهی -یادگیری وظایف و

تصمیمات و اهداف آیندهشان را از طریق همانندسازی با استاد

تکالیفی را به عهده دارند (.)01

و الگوبرداری از نقشهای او ارتقا بخشند (.)05

سومین عامل مؤثر در حضور دانشجویان در کالس درس،

نتایج پژوهش حاضر مؤید آن است که از دید  27درصد

عالقه به مبحث درسی بود 02/3 .درصد از دانشجویان آن را

دانشجویان ،روش تدریس مناسب تأثیر زیادی بر حضور در

کامالً مؤثر یا مؤثر میدانستند Hughes .در نتایج پژوهش خود

کالس درس دارد .نتایج مطالعه مشابهی توسط سلیمانی اصل و

گزارش کرد که عدم عالقه به موضوع درس یکی از علل اصلی

مهراننیا نیز این نکته را تأیید کرد که مهمترین عامل مؤثر بر

غیبت دانشجویان مورد مطالعه او بوده است ( .)71در تحقیقی

عدم حضور دانشجویان ،روش تدریس نامناسب ( 03/0درصد)

که فصیحی هرندی و همکاران بر روی دانشجویان پرستاری و

میباشد ( .)01مهمترین عامل عدم حضور دانشجویان پزشکی

مامایی دانشکده رازی کرمان انجام دادند ،به ترتیب تسلط استاد

جهرم نیز تدریس نامناسب استاد ذکر شده است ( .)02هنر

به موضوع مورد تدریس ،عالقه دانشجو به مباحث درسی و

معلم عبارت از ذوق و سلیقه و ابتکار عمل در پیاده کردن و

روش تدریس مناسب بیشترین علت حضور دانشجویان بود

انتقال مفاهیم درس به فراگیران (به کارگیری فنون مختلف

(.)03

تدریس) است (.)00

اعضای هیأت علمی موظف هستند فضایی را جهت

تسلط استادان به درس مورد تدریس را  00/2درصد از

یادگیری فراهم کنند که دانشجویان به حضور در کالس

دانشجویان کامالً مؤثر و مؤثر میدانستند .در تحقیق مشابهی که

عالقمند شوند و همچنین عوامل مشوق حضور دانشجو در

توسط دماری بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران

کالس را شناسایی نمایند و با استفاده از آنها ،جذابیت بیشتری

انجام شد ،از مجموع  71عامل مؤثر بر شرکت دانشجویان در

در روش تدریسشان ایجاد کنند ( Joshi .)70و همکاران

کالسهای درس علوم پایه« ،تسلط استاد بر مطالب درسی» به

گزارش کردند که گذاشتن دورههای آموزشی برای استادان

عنوان مهمترین عامل شناخته شد ( 20/0 .)3درصد دانشجویان

دانشکدههای پزشکی جهت بهبود مهارتهای آموزشی از نظر

در مطالعه فصیحی هرندی و همکاران ،تسلط استادان را عامل

 011درصد شرکت کنندگان مفید بود و  11درصد آنان معتقد

کامالً مؤثر در حضور در کالس دانستند ( .)03حاجی آقاجانی

بودند که بعد از طی دوره آموزش تعامل بیشتری با دانشجویان

نشان داد که تسلط استاد در درس مورد تدریس مهمترین معیار

داشتند (.)77

یک استاد خوب از دیدگاه استادان و دانشجویان میباشد (.)02

بر اساس نتایج مطالعه حاضر 20 ،درصد دانشجویان کاربرد

کرمی و همکاران نیز معتقد هستند که تسلط استاد بر مطالب

مطالب ارایه شده در کالس را به عنوان چهارمین عامل مؤثر

درسی از عوامل مؤثر بر حضور مداوم دانشجو در کالس درس

حضور در کالس دانستهاند .سلیمانی اصل و مهراننیا نیز در

است (.)02

نتایج پژوهش خود بیان کردند که غیر مفید بودن مطالب (22

آموزش مؤثر ضرورتی عقالنی ،کاری دشوار و پیچیده و به
لحاظ اجتماعی فعالیتی شاق محسوب میشود .به همین دلیل

درصد) از جمله عوامل مهم عدم حضور در کالس درس بوده
است (.)01

ضرورت دارد مدرسین با موضوعی که تدریس میکنند ،آشنایی

عامل مؤثر دیگر ،خصوصیات اخالقی و ظاهری استاد است

عمیق و حداقل بر مطالب مورد تدریس تسلط داشته باشند و

که  23/3درصد از دانشجویان آن را مؤثر و کامالً مؤثر دانستند.

تحقق چنین هدفی مستلزم مطالعه دایم و مستمر خواهد بود

خصوصیات اخالقی و ظاهری استاد در دیگر تحقیقات انجام
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شده تا این حد مهم نبوده است ( .)02علت این امر احتمال

در کالس بیان کردند که با تحقیق فصیحی هرندی و همکاران

دارد به دلیل رابطه نزدیکی که بین دانشجویان دندانپزشکی و

( )03مغایرت دارد 50 .درصد دانشجویان تعداد مناسب

استادان در هنگام آموزش وجود دارد ،باشد.

دانشجو در کالس را از عوامل کامالً مؤثر و مؤثر حضور در

در مطالعه حاضر  21/1درصد دانشجویان استفاده از وسایل

کالس گزارش کردند .پژوهشی نشان داد که خواب آلودگی،

سمعی -بصری و ابزارهای کمک آموزشی و  20/3درصد

کالسهای شلوغ ،پایین بودن کیفیت و اثربخش نبودن تدریس،

ضرورت و اهمیت درس را مؤثر و کامالً مؤثر ذکر کردند.

مشکالت شخصی ،اضطراب و تعهدات اجتماعی به افزایش

دانشکدهها به عنوان محیط یادگیری باید امکانات الزم جهت

غیبت دانشجویان در کالس منتهی میشود (.)07

تغییرات مثبت و سازنده را در نگرش حرفهای دانشجویان

نبوی و صفوی نشان دادند که  33درصد دانشجویان رشته

فراهم آورند تا با تشویق و ایجاد رغبت بیشتر ،یادگیری پایدار

پزشکی دانشگاه آزاد ،نامطلوب بودن فضای فیزیکی کالس

و مستمر میسر گردد .بیشترین میانگین نمره را دانشجویان سال

مانند رنگ ،نور و حرارت کالس را در خستگی و کالفگی

سوم کسب کردند و این اختالف معنیدار بود (.)P > 1/110

خود در کالس مؤثر میدانستند ( )05که کمتر از پژوهش

شاید علت این امر ورود دانشجویان سال سوم به دوره

حاضر است .به نظر میرسد کالسهای دانشکده همراه با

پرکلینیک و شروع درسهای اختصاصی رشته دندانپزشکی

افزایش تعداد دانشجو گسترش نیافته است و این مقوله نقش

باشد که انگیزه بیشتری را برای حضور در کالس درس ایجاد

مهمی در حضور دانشجو در کالس دارد.

میکند.

دو عاملی که کمترین تأثیر را در حضور در کالسهای

بین سالهای تحصیلی با میانگین نمره حضور در کالس

درس نظری داشت ،شرکت در کالس به عنوان وظیفه و درگیر

ارتباط آماری معنیداری مشاهده شد ( .)P = 1/110دانشجویان

شدن فعال دانشجو در کالس بود 71 .درصد افراد شرکت در

سال پنجم کمترین نمره را داشتند که شاید علت این امر،

کالس به عنوان وظیفه را به عنوان عامل کامالً مؤثر ذکر کردند.

افزایش درصد کارهای عملی دانشجویان نسبت به کالسهای

با توجه به ماهیت رشته دندانپزشکی که دانشجویان از

تئوری باشد .عدم امکان انتخاب استاد نیز از طرف بعضی

آموختههایشان استفاده بالینی میبرند ،باید تمهیداتی جهت

دانشجویان به عنوان عامل مؤثری در عدم حضور در کالس

شرکت فعال و پویای دانشجویان در کالس فراهم نمود .شاید

ذکر شد که شاید باز هم بتوان همان عوامل فوق را در این

ساعت نامناسب کالسهای تئوری در دانشکده دندانپزشکی

خصوص هم مؤثر دانست .بین محل سکونت با حضور در

دلیلی باشد که دانشجویان به علت خستگی بعد از کار کلینیک

کالس ارتباط آماری معنیداری مشاهده شد .دانشجویان ساکن

عالقه به شرکت فعال در کالس درس را ندارند.

خوابگاه میانگین نمره حضور در کالس بیشتری داشتند ،شاید

در پژوهش حاضر میانگین نمره دانشجویان دختر به طور

علت آن تأثیرپذیری از هماتاقی و یا فضای موجود در خوابگاه

معنیداری بیشتر از دانشجویان پسر بود .نتایج این تحقیق با

باشد .ضمن این که خوابگاه دانشجویان دختر دانشکده

پژوهش فصیحی هرندی و همکاران ( )03مطابقت دارد.

دندانپزشکی کرمان در نزدیکی محوطه دانشکده میباشد.

آزموده و همکاران نیز در بررسی عوامل مؤثر بر حضور در

 Jortofپایین بودن سطح علمی کالسها ،رفت و آمد بین
دانشگاه و محل سکونت و عدم ارایه مطالب جدید را از عوامل

کالسهای درس دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بین
دانشجویان پسر و دختر تفاوت مشاهده کردند (.)73

مؤثر در غیبت از کالس ذکر کرد ( 11/2 .)73درصد افراد

با توجه به یافتههای پژوهش حاضر و مقایسه آنها با

شرایط فیزیکی کالس را از عوامل مؤثر و کامالً مؤثر شرکت

پژوهشهای دیگر پیشنهاد میگردد که برنامهریزان و استادان
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ترابی و همکاران

...عوامل مؤثر بر حضور دانشجویان دانشکده

محیطهای آموزشی حاضر شده و به طبع آن در محیطهای

 مدنظر،عواملی را که در حضور دانشجویان مؤثر بوده است

.کاری آینده نیز با انگیزه و اطالعات بیشتر حاضر شوند

قرار دهند تا بدین وسیله دانشجویان با رغبت و عالقه بیشتر در
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