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 دوفصلنامه آموزش پزشکی
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

 55-55 ، صفحه1149پاییز و زمستان ، 1، شمارة چهارمدوره 

 
 

 بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در خصوص 
 عوامل مؤثر بر غيبت دانشجویان در کالس درس

 

 
  )PhD(فرشته آیین، *1 (MSc)انینراضیه نظری وا

 

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران دانشکده پرستاری و مامایی، -1

 شهرکرد، ایران دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، ری و مامایی،گروه پرستاری و مامایی، دانشکده پرستا -2

 

 26/15/49، پذیرش: 29/15/49، اصالح: 15/6/41 دریافت:

 

 خالصه
ت ن غیبزامروزه یکی از مشکالت آموزشی در دانشگاه ها این است که کالس های درس، جذابیت الزم برای جذب دانشجویان را ندارند، به همین علت میززا سابقه و هدف:

درس در دانشزگاه علزوم  دانشجویان با دالیل غیر منطقی افزایش پیدا کرده است. به همین منظور این مطالعه با هدف تعیین عوامل مؤثر بزر غیبزت دانشزجویان در کزالس

 .پزشکی شهرکرد انجام گردید

تصادفی انتخاب  گیری نمونه روشویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، که به نفر از دانشج 125با حجم نمونه  1142این مطالعه ی توصیفی مقطعی، در سال  مواد و روشها:

 و آزمزون هزای SPSSر آمزاری شده بودند، انجام گرفت. جهت گردآوری داده ها، از فرم جمع آوری داده ها، استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نزرم افززا

 قرارگرفتند. لتحلی و تجزیه آماری توصیفی و تحلیلی مورد

(، یکنواختی کالس و شیوه تدریس، بیشترین نقش را در %5/62نفر ) 65( از شرکت کنندگان در مطالعه، نامناسب بودن زمان کالس و از نظر %5/66نفر ) 11از دید  یافته ها:

بر اساس  درس، اخالق و رفتار همکالسی ها گزارش شده است.غیبت دانشجویان در کالس درس، داشته اند و کم اهمیت ترین عامل در عدم حضور دانشجویان در کالس 

 معدل رابطه ی معنی داری وجود نداشته است. با رشته ی تحصیلی وعوامل مؤثر بر غیبت دانشجویان  آزمون کای دو، بین

الزم است مدرسان دانشگاه، توجه بیشتری به این درس دارد، با توجه به اینکه نامناسب بودن زمان کالس ها، بیشترین نقش را در غیبت دانشجویان در کالس  نتیجه گیری:

و افزایش  تغییر دادن زمان کالس ها بر طبق نظرات اکثریت، باعث جلب مشارکت بیشتر و فعالتر دانشجویانمورد داشته باشند، تا با استفاده از استراتژی های مختلف مانند 

 محیط های آموزشی شوند.توانمندی های الزم برای این گروه از فراگیران در 

 .غیبت، علوم پزشکی کالس درس، واژه های کلیدی:   

 

                                                           
 راضیه نظری واتانی مسئول مقاله:سنده نوی *

 E mail: Razyehnazary@yhoo.com                                                             51111115691تلفن: شهرکرد، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی، آدرس: 

 مقدمه 
عدم حضور دانشجویان در کالس های درس بدون یك علت غیر قابل دفاع، 

غیبت محسوب می شود و مدرسین به دلیل افزایش تعداد و پیامدهای ناشی از آن، 

ر در کالس درس، حجم (. با حضو1غیبت را یك مشکل آموزشی می دانند )

انبوهی از اطالعات بین دانشجویان، مبادله شده و دانشجویان می توانند دانش 

(. می توان گفت کسانی 2،1طالئی خود را به دست آورده و به فرهیختگی برسند )

که به حضور در کالس خود، اهمیت می دهند در انجام فعالیت های محوله آتی، 

ه تنها هدف حضور دانشجویان در کالس، یادگیری در گذشت (.9موفق تر هستند )

مطالب درسی بود. اما امروزه برای اینکه یادگیری فرایند مؤثرتری پیدا کند، نیاز 

شود تا آنها دید بهتری  بر روی سالمت هیجانی دانشجویان سرمایه گذاریاست 

 نسبت به کالس درس پیدا کنند و بتوانند با انگیزه ی بهتری در کالس حاضر 

 (. یکی از این عوامل هیجانی و انگیزشی اساتید می باشند. اگر استادان 5شوند )

 

بتواند غیر از مطالب آموزشی، مشفقانه و مشتاقانه در صالح و اصالح رفتار و 

تربیت فراگیران بکوشند، با آنان نه از روی مقررات خشك آموزشی، بلکه از روی 

یت آنان را درك کنند، خشك، عبوس و احساس و عاطفه متعادل رفتار کنند، موقع

ترشرو نباشند، حرمت و جایگاه آنان را پاس بدارند و با آنان در تعامل و تفاهم 

باشند، کالس درس خوشایند و پر جاذبه خواهد شد و فراگیران برای حضور در 

(. تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه 6چنین کالسی اشتیاق نشان خواهند داد )

ه است، حاکی از آن است که حضور دانشجویان درکالس درس، منجر انجام گرفت

به افزایش تعامل دانشجویان با استادان، تبادل احساسات بین دانشجویان، مطرح 

شدن سؤاالت و پیشنهادهای آنها شده و افزایش موفقیت تحصیلی دانشجویان را 

 اندهی در پی دارد. همچنین کالس هایی که به صورت دقیق و اثربخش سازم

(. 6،1می شوند، پیشرفت تحصیلی باالتر و مشارکت در کالس بیشتری داشته اند)
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عواملی مانند ایجاد حس کنجکاوی در کالس، عالقه به استاد و مباحث درسی، 

می تواند باعث کاهش غیبت و در نتیجه افزایش حضور دانشجویان در کالس 

ی، روش تدریس نامناسب، درس شده و مواردی مانند عدم عالقه به رشته تحصیل

و کالس  زمان نامناسب ،یغیر مفید بودن مطالب درس اشتغال، علل خانوادگی،

از علل غیبت در کالس گزارش شده اند  ،روشهای سنتی اداره کالسهای درس

(. بنابر اهمیت موضوع و با علم به اینکه قطعاَ شناسایی این عوامل در 1،2،4-11)

فید خواهد بود و از مشکالت آموزشی ناشی از پویاتر کردن کالس های درس م

ین مطالعه با هدف تعیین نظرات دانشجویان دانشگاه غیبت پیشگیری خواهد کرد، ا

کالس  دانشجویان درغیبت عوامل مؤثر بر در خصوص  ،علوم پزشکی شهرکرد

 درس انجام گردید. 

 

 

 مواد و روشها

نفر از   125روی بر1142این مطالعه توصیفی مقطعی کاربردی، در سال 

معیار ورود به مطالعه،  .دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد

اف هدن از انشجویااشتغال به تحصیل در زمان جمع آوری داده ها، آگاه کردن دا

ت و الؤابه سصادقانه خگوییزجهت پاسن نشجویاری داسپسجلب همکا، هشوپژ

 به مطالعه این در نمونه گیری د. روشتمایل آنها برای شرکت درانجام مطالعه بو

 با نمونه اول ی مرحله در که صورت بدین است، تصادفی سیستماتیك صورت

 با ها نمونه دوم ی مرحله در انتخاب و جامعه عضو اولین ساده تصادفی گیری

 اطمینان سطح با نمونه حجم شدند. حداقل یکدیگر انتخاب از یکسان فاصله ی

45% ،5/5=α ،55/5=d نمونه گیری در دانشکده های  .شد برآورد نفر 125 عدادت

پرستاری و مامایی، پزشکی، پیرا پزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

انجام شد. فرم جمع آوری داده ها مشتمل بر دو بخش است، بخش اول مربوط به 

ه بررسی نظرات دانشجویان دانشگاویژگیهای دموگرافیك و بخش دوم مربوط به 

کالس  دانشجویان درغیبت عوامل مؤثر بر  علوم پزشکی شهرکرد در خصوص

درس می باشد. این فرم در طول ترم تحصیلی، توسط پژوهشگر توزیع و توسط 

دانشجویان به صورت خود پاسخ تکمیل شد. جهت بررسی روایی محتوا، ابتدا 

ختیار ده نفر از عوامل مؤثر بر غیبت دانشجویان، از مقاالت علمی استخراج و در ا

اساتید برجسته قرار گرفت، تا مناسبت هر یك از سؤاالت برای دست یابی به 

اهداف موردنظر مشخص شود. بدین ترتیب روایی پرسشنامه مورد تأیید قرار 

گرفت. برای پایایی آن با استفاده از محاسبه ی ضریب آلفاکرونباخ، پایایی 

ر عدم عالقه نسبت به موضوع مشخص شد. تکمیل ناقص سؤاالت، بیان اظها

مورد تحقیق، از معیارهای حذف از پژوهش بودند. در پایان داده های آماری با 

جهت  گرفتند.مورد تجزیه و تحلیل قرار  16نسخه SPSS استفاده از نرم افزار 

توصیفی شامل درصد فراوانی، میانگین و تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آمار 

سطح معنی داری در همه   .گردید استفادهی مانند کای دو آزمون آماری تحلیل

 در نظر گرفته شد.P <55/5آزمون ها 

 

 

 یافته ها

( مؤنث و ٪1/65نفر ) 41دانشجوی مورد بررسی 125در این نظرسنجی از 

( %6/21نفر ) 26( این افراد مجرد و٪1/61نفر ) 49( مذکر بودند. ٪6/21نفر ) 24

( ٪2/69نفر ) 66، 16( معدل باالی ٪1/21نفر ) 21متأهل هستند. از لحاظ معدل

داشتند. بیشترین فراوانی  15( معدل زیر ٪5/12نفر ) 15و  16تا  15معدل بین 

نفر  5( مربوط به رشته پرستاری وکمترین فراوانی با %6/26نفر ) 12رشته ها با 

، (%6/16نفر ) 25( مربوط به رشته پزشکی می باشد. دانشجویان بهداشت 2/9%)

(، %5/15نفر ) 11(، اتاق عمل %1/11نفر ) 16(، مامایی %5/15نفر ) 12هوشبری 

( بودند. اکثر %5/5نفر ) 6( و علوم آزمایشگاهی %2/4نفر ) 11رادیولوژی 

دانشجویان مورد مطالعه ترم شش می باشند. درصد و فراوانی عوامل مؤثر بر 

یافته های این جدول ارائه شده است. بر اساس  1غیبت دانشجویان در جدول 

باالترین درصد غیبت دانشجویان در کالس درس، زمان نامناسب کالس بوده 

 است. 

 : توزیع فراوانی عوامل مؤثر بر غیبت دانشجویان در کالس درس1دولج

 

 نظر دانشجویان     

 عوامل غیبت

 زیاد

 فراوانی)%(

 متوسط

 فراوانی)%(

 کم

 فراوانی)%(

 اصال

 فراوانی)%(

اسب زمان نامن

 کالس
(5/66%)11 (2/29%)24 (5%)6 (1/1%)9 

یکنواختی کالس و 

 شیوه تدریس
(5/62%)65 (25%)15 (2/4%)11 (1/1%)9 

داشتن مشکالت 

 شخصی و خانوادگی
(1/65%)61 (1/21%)19 (5/6%)4 (1/1%)9 

عدم عالقه به 

 موضوع درسی
(6/56%)61 (15%)92 (1/5%)6 (5/2%)1 

 6(%1/5) 19(%6/11) 91(%2/19) 51(%1/91) وضعیت تآهل

تسلط استاد بر 

 مطالب درسی
(5/96%)56 (1/11%)96 (1/15%)11 (1/1%)9 

خصوصیات اخالقی 

 و ظاهری استاد
(1/91%)52 (15%)16 (5/16%)21 (2/4%)11 

بومی بودن دانشجو 

 یا خوابگاهی بودن
(95%)91 (2/14%)96 (2/19%)16 (6/6%)1 

رفتار و اخالق 

 همکالسیها

(1/11% )

95 
(2/14%)96 (1/25%)25 (6/6%)1 

 و وضعیت تأهلعوامل مؤثر بر غیبت دانشجویان ، بین 2χآزمون :  2 جدول

 

 Pvalue درجه آزادی 2χ عوامل غیبت

 5/5 1 161/2 تسلط استاد بر مطالب درسی

 115/5 1 595/1 داشتن مشکالت شخصی و خانوادگی

 151/5 1 146/5 خصوصیات اخالقی و ظاهری استاد

 114/5 1 945/5 عدم عالقه به موضوع درسی

 522/5 1 514/4 رفتار و اخالق همکالسیها

 555/5 1 445/14 یکنواختی کالس و شیوه تدریس

 592/5 1 256/1 زمان نامناسب کالس

 122/5 1 416/5 وضعیت تآهل

 211/5 1 916/9 بومی بودن دانشجو یا خوابگاهی بودن
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 و همکاران ظری واتانیراضیه ن؛  عوامل مؤثر بر غيبت دانشجويان

 

آزمون کای دو، تفاوت معنی داری بین عوامل مؤثر بر اساس نتایج حاصل از 

، ها رفتار و اخالق همکالسیبر غیبت دانشجویان و وضعیت تأهل در حیطه های 

و  1با درجه ی آزادی  یکنواختی کالس و شیوه تدریس ،زمان نامناسب کالس

( از ٪64نفر ) 25از نظر (. 2مشاهده شده است )جدول %45سطح اطمینان 

( از ٪2/64نفر ) 56ر، عدم عالقه به موضوع درسی و از نظر دانشجویان مذک

دانشجویان مؤنث، زمان نامناسب کالس، مهمترین دلیل غیبت آنها درکالس 

با عوامل مؤثر بر غیبت دانشجویان آزمون کای دو رابطه ی معنی داری بین است. 

( از %1/61نفر ) 51 نشان داده است. زمان نامناسب کالس جنسیت را در حیطه ی

( از %6/66نفر ) 15زمان نامناسب کالس و  16تا  15دانشجویانی با معدل بین 

، عدم عالقه به مبحث درسی را از عوامل غیبت در 15دانشجویان با معدل زیر 

عوامل آزمون کای دو رابطه ی معنی داری بین  همچنین کالس درس می دانند.

را نشان نداده است و  یرشته ی تحصیل و با معدلمؤثر بر غیبت دانشجویان 

 متغیرها مستقل از همدیگر می باشند.

 

 

 بحث  و نتیجه گیری

بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در این تحقیق که با هدف 

عوامل مؤثر بر غیبت دانشجویان در کالس درس انجام شد، شهرکرد در خصوص 

کالس درس، مشخص شد که مهمترین عامل مؤثر در غیبت دانشجویان در 

رابطه ی ، آزمون کای دونامناسب بودن زمان کالس گزارش شده است. همچنین 

عوامل مؤثر بر غیبت دانشجویان و زمان نامناسب کالس به معنی داری بین 

علل غیبت از  عنوانکه با در مطالعه ی نبوی  نشان داده است.تفکیك جنسیت، 

پزشکی در مقطع علوم پایه  کالس و عدم توجه به درس در بین دانشجویان رشته

 که مشخص شد ،انجام گرفت 1145در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران در سال 

پاسخ دهندگان زمان نامناسب تشکیل کالس، را دلیل غیبت خود می دانند  26٪

و همکارانش نیز نشان داده شد، که  fleming(. همچنین در پژوهش 12)

( که 11لیل غیبت خود از کالس می دانند )دانشجویان زمان نامناسب کالس را د

با نتایج این مطالعه هم سو است. با توجه به نتایج فوق شاید بتوان با بهره گیری از 

نظرات دانشجویان، زمان مناسبی را برای کالس ها تعیین کرد تا میزان مشارکت 

 در کالس به بیشترین مقدار برسد و بازدهی کالس باالتر رود. 

دانشجویان مورد مطالعه یکنواختی کالس و شیوه تدریس بر  ٪5/62از دید 

غیبت در کالس درس مؤثر است. نتایج مطالعه ی فصیحی و سلیمانی اصل نیز 

مؤید این نکته بود که مهمترین عامل مؤثر بر عدم حضور دانشجویان در کالس 

اگر چه روش تدریس واحدی را  .(9،5درس، روش تدریس نامناسب بوده است )

ی توان به عنوان بهترین روش برای استادان معرفی نمود، اما می توان گفت که نم

بهترین روش تدریس برای هراستادی آن است که برای دانشجویان جذاب تر، اثر 

(. در واقع نحوه ی تدریس اساتید، میزان 2بخش تر و یادگیری در آن آسانتر باشد )

د، زیرا فراگیران به حضور در حضور دانشجویان در کالس درس را تعیین می کن

با تحقیقی بر روی  مظلومی و همکارانش(. 19کالس عالقه مند هستند )

داشتن تجربه تدریس و  ،های یك استاد توانمند ویژگیدانشجویان برای بررسی 

را به زبان ساده  بیاندانش عمومی در تدریس، ارائه مطالب درنظم منطقی و 

  .(15می دانند )نمند مهمترین ویژگیهای یك استاد توا

دانشجویان، داشتن  ٪1/65نتایج این مطالعه هم چنین نشان می دهد که 

مشکالت شخصی و خانوادگی را از عوامل مهم در غیبت خود در کالس می دانند. 

 تعلانجام گرفت مشخص شد که، دانشجویان  2555سال  در تحقیقی که در

غیبت غیر موجه را داشتن  خود و در نتیجه حذف دروس به دلیلاصلی غیبت 

( که با نتایج این پژوهش هم خوانی دارد. در 16،16)می دانند  مشکالت خانوادگی

نیز مشخص شد که علت اصلی برای غیبت  Kaliszerو Timmins مطالعات 

(. 11در کالس های دروس نظری و بالینی به دلیل مشکالت شخصی بوده است )

قه به مبحث درسی، یکی از علل اصلی و فصیحی عدم عال hughesدر مطالعات 

غیبت دانشجویان بوده است که در این مطالعه نیز دانشجویان این مورد را، علت 

آنها این عامل مهم است  %6/56عدم حضور در کالس عنوان کرده اند و به نظر 

(16،5 .) 

در این پژوهش مشخص شده است که تسلط استاد بر مطالب درسی از دید 

ویان مهم بوده است. استاد خلق کننده فضایی است که دانشجو در دانشج 5/96٪

آن بصیرت پیدا می کند، استعدادهای بالقوه خود را شناخته و رشد می دهد و در 

جهت توانایی های حرفه ای و شخصی خود به بهترین شیوه گام برمی دارد. این 

(. در 11، 14) تغییرات با اتکا به ویژگی های مطلوب مدرس صورت خواهد پذیرفت

از عوامل مهم شرکت در  حث درسیاتسلط استاد بر مبتحقیق فصیحی و دماری 

(. خادمی در پژوهش خود نشان داد از نظر 5،11کالس درس بوده است )

دانشجویان، مهمترین عاملی که باعث می شود تا آنها در کالس درس حاضر 

تاد در درگیر کردن و شوند، روشنی و وضوح سخنان استاد در کالس، توانایی اس

(. رهبری کالس درس، 25دخالت دادن دانشجویان در بحث های کالسی است )

نفوذ وتأثیر استاد بر دانشجویان است، به صورتی که آنها با میل، عالقه و رغبت 

برای تحقق اهداف آموزشی تالش کنند و در آنها انگیزه مطالعه و پژوهش ایجاد 

صیات اخالقی و ظاهری استاد را دلیل حضورشان فراگیران خصو %2/99(.  6شود)

را،  در کالس می دانند. آزموده در تحقیق خود دومین عامل حضور در کالس

 (.2جذابیت کالمی استاد می داند)

از آنجایی که مهمترین عامل غیبت دانشجویان زمان نامناسب و یکنواختی 

وامل ایجاد کننده کالس هاست، لذا الزم است زمان مناسب تشکیل کالس ها و ع

انگیزه، در بین دانشجویان شناخته شود، تا یکنواختی کالس ها از بین برود و 

باعث افزایش تعامل دانشجویان با استادان و رغبت آنها به کالس شود. زیرا 

کالس همواره برای دانشجویان تجارب متفاوتی را رقم می زند و می توان کوشید 

 اسب را برای آنان رقم زد.با بهتر کردن شرایط، محیطی من

 

 

  تقدیر و تشکر
در پایان از معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، به 

واسطه تصویب و حمایت مالی این مطالعه و دانشجویان به سبب تکمیل پرسشنامه 

 ها سپاسگزاری و تشکر می نمایم.
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Nowadays one of the educational problems is that, classes are not attractive 

enough to absorb students in the classroom. For this reason, the rate of absence of students has increased by irrational 

reasons. Therefore, this study was done with the aim of determination of effective factors on the absence of students in 

Shahre Kord University of Medical Sciences. 

METHODS: This descriptive cross-sectional study was performed on 120 students of Shahre Kord University of 

Medical Sciences in 2013 were selected using random sampling. For data collection, the data collection form was used. 

The collected data were analyzed by using SPSS and descriptive and inferential statistical tests. 

FINDINGS: According to the viewpoints of n=81 (67.5%) students participating in the research, inappropriate class 

time and from the viewpoints n=75 (62.5%) students, uniformity of classes and teaching methods play the most 

important role for being absent in and the least important factor in the absence of students in the classroom, which has 

been reported is classmates' morality and behavior. Based on the chi-square test, there is no significant relationship 

between the effective factors on the absence of students with the field of study and GPA. 

CONCLUSION: Due to the inappropriate time classes are playing the most important role in the absence of students 

in the classroom, that is necessary the University professors pay more attention to use different strategies such as: 

changing the class time according to the majority of opinions, cause to achieve more and more participation and 

increase the essential abilities for this group of students in their learning environments. 
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