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انشجویان د مستمر هاي درس تجربه اساتید به دانشجویان انتقال یافته و جهت عملی شدن این انتقال حضورکالس در :چكيده

رغم انجام مطالعات متعدد در خصوص علل غیبت، راهکارهاي کاهش آن بررسی نشده است. کالس ضروري است. علی در

از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  هاي درس نظريدر کالس اهکارهاي کاهش غیبترتعیین  ر با هدفحاض يمطالعه

این پژوهش را تشکیل داده و در  ي، جامعه93-94سال دوم دانشجویان شاغل به تحصیل در نیم يکلیه. شهرکرد انجام شد

 ، انتخابرشته و مقطع هر دانشجویان تعداد تناسب به بعد، به 2ترم  دانشجویان از بینبه روش تصادفی ساده  نفر 401کل، 

ابزار نفر(.  112) و پیراپزشکی نفر( 32) ، بهداشتنفر( 182) مامایی و ، پرستارينفر( 75) پزشکی يدانشکده .و بررسی شدند

سطح  P<0.05و  انجام SPSSافزار نرماستفاده از تحلیل اطالعات با  بود.ساخته اي محققگردآوري اطالعات، پرسشنامه

میانگین نمرات داده شده به راهکارهاي کاهش غیبت به ترتیب اهمیت عبارت بودند از: تسلط در نظر گرفته شد.  يدارامعن

 رفتار محترمانه با دانشجو( و داشتن 19/4±97/0به یادگیري ) (، توجه21/4±06/1بر مطالب تدریس شده ) استاد

، اهمیت دادن (05/4±03/1)به صورت کاربردي (، تدریس مطالب اصلی 10/4±03/1) کالس(، شاد بودن جو 95/0±12/4)

 (00/4±13/1( و ارزشیابی مستمر )03/4±02/1(، استفاده از روشهاي متنوع تدریس )04/4±99/0) دانشجوبه حضور 

گیري توجه به یادو  تدریس شده بر مطالب تسلطمهمترین راهکار پیشنهادي دانشجویان مربوط به استاد بود. در این راستا، 

ر حضوبه اهمیت دادن ، کاربردي اصلی به صورت مطالب تدریس، جو کالس کردن شاد، داشتن رفتار محترمانه ،دانشجویان

 .گرددپیشنهاد میمستمر  و ارزشیابیاستفاده از روشهاي متنوع تدریس  دانشجو،
 

 .درس نظري ،راهکار کاهش غیبت،  دیدگاه دانشجویان :کليدي واژگان
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 مقدمه
هاي درس محل مناسبی براي انتقال تجربیات کالس   

 استادان به دانشجویان و درک بهتر مطالب درسی است.

وند و با استاد تعامل شمیدانشجویانی که در کالس حاضر 

ود خ يکنند رفتار، تصمیمات و اهداف آیندهمیدارند، سعی 

 هاينقشرا از طریق همانندسازي با استاد و الگوبرداري از 

. کسانی که (2014دسالن و همکاران ) بخشند ءوي ارتقا

دانند، اعتقاد دارند که کالس میحضور در کالس را ضروري 

ها را آن يدهد، اندیشهمیایش ها را افزآندرس اطالعات 

رتون هو) کندمیتغییر ایجاد در نگرش آنان بخشد و ارتقا می

. تحقیقات متعدد در این زمینه نشان (2012 ،و همکاران

تواند باعث کاهش داده است که حضور در کالس درس، می

روش تدریس نامناسب،  :افت تحصیلی شده و عواملی مانند

هاي درس، ، شلوغی کالسیرسد غیر مفید بودن مطالب

کالس، عدم مشارکت دانشجویان  يهاي سنتی ادارهروش

ها از جمله عوامل غیبت در بحثتکراري بودن سؤاالت آزمون

عدم حضور  .(2013 ،دیان و همکاران) باشنددانشجویان می

هاي درس نظري، یکی از مشکالت رو کالسدانشجویان در 

 وهاي علوم پزشکی بوده هدانشگاهاي اخیر به افزایش سال

غیاب،  برخی دانشجویان در صورت عدم اجراي حضور و

لیپس کومب ) شوندیک بار هم سر کالس حاضر نمیحتی 

 ،اصلی نظام آموزش پزشکی ي. هسته(2010 ،و همکاران

باشند که از طریق مشارکت فعاالنه در مییادگیرندگان 

ابند و با ییمفرایندهاي تعلیم و تربیت به فرهیختگی دست 

خدمت به جامعه  يهاي الزم به ارایهکسب دانش و مهارت

نظام آموزش  استاد نیز در .(، ؟ایسن و همکاران) پردازندمی

 ند:انمهایی ویژگی. اي برخوردار استویژهپزشکی از جایگاه 

، قدرت بیان و توانایی انتقال و تسلط استاد به مطالب درسی

اد است که در ارتقاي کیفیت هاي استویژگی تریناز مهم

هاي عدم حضور در کالس .استیادگیري مؤثر -یاددهی

یادگیري را مختل نموده و آنجا -درس، محیط پویاي یاددهی

سیلوا ) نمایدمیآور و ناخوشایند تبدیل کسالترا به محیط 

 تدریس نامناسب استاداي مطالعهدر . (2010 ،و همکاران

 عملکردو در مطالعه دیگري  (2013 ،سابرامانیام و همکاران)

  ،وسی و همکاران)اساتید و مشکالت آموزشی  نامناسب

در . نداداشتهرا در غیبت دانشجویان  تأثیربیشترین  (2007

مسافرت،  ،دیگري، دالیل اصلی غیبت از کالس يمطالعه

 نارضایتی از برنامه کالسی و دالیل شخصی مطرح شده است

دیگري گزارش کرده  يمطالعه .(2008 ،دویله و همکاران)

است که مسائل مربوط به استاد همچون محتواي درسی 

افزایش میزان حضور  ارائه شده و جذابیت سخنان استاد در 

 ،لیپس کومب و همکاران) است مؤثردانشجویان در کالس 

ن ف ،استرس، اکثر دانشجویان وجود مطالعهیک  در  .(2010

ین یاسب کالس و کیفیت پا، زمان نامناستادبیان ضعیف 

 فلمینگ و) نداهکردمطالب درسی را دلیل غیبت خود ذکر 

که اي آمده است مطالعهدر گزارش  .(2014 ،همکاران

در پرستاري  يرشته هاي غیر مجاز دانشجویانغیبت

هاي بالینی بوده و از کالسر هاي دروس نظري بیشتکالس

ی، علت اصلی غیبت در هر دو مورد مشکالت شخص

 .(2002  ،تیمینز و همکاران) است استرس بودهخانوادگی و 

هاي درس محل مناسبی براي انتقال که کالس ییاز آنجا

ی رسمطالب دتجربیات استادان به دانشجویان و درک بهتر 

است و عدم حضور دانشجویان به یکی از بزرگترین مشکالت 

هاي علوم پزشکی هاي اخیر در دانشگاهسالموزشی در آ

رغم انجام مطالعات متعددي در و علی تبدیل شده است

راهکارهاي کاهش غیبت از خصوص علل غیبت دانشجویان، 

ی رسید بررسمینظر هاي بود که بلهأمس، دانشجویاندیدگاه 

واقع  مؤثرآن بتواند در جهت کاهش موارد غیبت کالسی 

اهکارهاي کاهش رتعیین "حاضر با هدف  يمطالعه شود. لذا

هاي درس نظري از دیدگاه دانشجویان ت در کالسغیب

 يانجام شد تا از طریق ارائه "شهرکرددانشگاه علوم پزشکی 

 بر اساس راهکارهايموزشی بتوانند آن والؤمس، مطالعهنتایج 

هاي کالسآنان را در  مؤثر، حضور دانشجویانپیشنهادي 

 .بخشند ءدرس ارتقا

 هامواد و روش
 يژوهش توصیفی مقطعی را کلیهاین پ يجامعه     

هاي مختلف در رشتهدانشجویان شاغل به تحصیل در 

در دانشگاه علوم پزشکی  93-94نیمسال دوم سال تحصیلی 

نفر از  401تعداد در این بررسی  اند.دادهتشکیل  شهرکرد

 و ، پرستارينفر( 75) هاي پزشکیدانشکدهدانشجویان 

 112) و پیراپزشکی (نفر 32) ، بهداشتنفر( 182) مامایی

 به ترم دوم دانشجویان میان ازبه روش تصادفی ساده  نفر(

، رشته هر و مقطع هر دانشجویان تعداد تناسب به بعد،

معیارهاي ورود به  .مورد بررسی قرار گرفتند و انتخاب

و تمایل به شرکت در  8تا  2قرار داشتن در ترم  ،پژوهش

نشجویان مهمان و دا و دانشجویان ترم یک مطالعه بود.

علت شرایط خاص خود از مطالعه خارج شدند. هب انتقالی

 401تعداد  d=05/0و  %95حجم نمونه با سطح اطمینان 

اي پرسشنامه، اطالعاتآوري گردابزار نفر برآورد شد. 

جهت سنجش متغیرهاي فردي واحدهاي  ساختهمحقق

 با مقیاس پنجمورد پژوهش و فرم راهکارهاي پیشنهادي 

 ود که( بتأثیربسیار زیاد تا بدون  تأثیراي لیکرت )از درجه

راهکارهاي کاهش غیبت را از دیدگاه دانشجویان مورد 

داد. میبررسی قرار 
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 يجهت تدوین فرم راهکارهاي پیشنهادي، ابتدا یک مطالعه

نفر از دانشجویان صورت گرفت و با  30مقدماتی بر روي 

پیشنهادي شما جهت راهکارهاي "با مضمون  سؤالیک 

از آنها خواسته شد که  "؟کاهش غیبت کالسی چیست

راهکارهاي مورد نظر خود را قید نمایند. سپس بر اساس 

تعیین  و جهتد شآیتم طراحی  28فرمی با  هاآنپیشنهادات 

شد و نظرات اصالحی  دادهنظران صاحباز  نفر 10به  روایی

 فرم مورد نظری، یپایا تأییداعمال گردید. جهت  فرمآنان در 

نفر از دانشجویان قرار گرفت و با استفاده  21در اختیار تعداد 

تعیین  93/0ی ابزار یلفاي کرونباخ، پایاآزمون ضریب آاز 

فردي  هايویژگی به اول پرسشنامه مربوط بخش شد.

راهکارهاي کاهش  آن دوم بخش و دانشجویان بود

ز دیدگاه ا هاي درس نظريدانشجویان را در کالس  غیبت

آوري اطالعات با هماهنگی واحد جمعکرد. میبررسی  آنان

صورت  93-94ها در پایان نیمسال دوم دانشکدهموزش آ

ها حضور یافت و کالسدر تمام  پژوهشگر شخصاً و گرفت

اهمیت و اهداف پژوهش را براي دانشجویان توضیح داد و از 

ار نداده که استاد و کالس خاصی را مد نظر قر  آنها خواست

 ت پاس  دهند.سؤاالو به طور کلی به 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 16 ي)نسخه SPSSافزار نرمتجزیه و تحلیل اطالعات با  

 )میانگین، انحراف معیار و درصد( و استفاده از آمار توصیفی

 تگرف انجام آمار استنباطی )آزمون همبستگی پیرسون( و 

  شد. در نظر گرفته 05/0داري کمتر از معناسطح  و

 هایافته
سال، حداقل سن  21/22±69/4میانگین سن دانشجویان    

درصد دانشجویان  81. حدود بودسال  49و حداکثر آن  18

درصد  82درصد مذکر بودند. حدود  19و حدود نث ؤم

 6/64 بودند. متأهلدرصد  18دانشجویان مجرد و حدود 

و بختیاري و درصد دانشجویان بومی استان چهارمحال 

کاهش  پیشنهادي درصد غیر بومی بودند. راهکارهاي 4/35

 1در جدول  دانشکدهچهار غیبت از نظر کل دانشجویان 

دهد که دانشجویان اثربخشی تمام میارائه شده و نشان 

دانند و در این میان میراهکارهاي پیشنهادي را زیاد 

وردار از اهمیت بیشتري برخ "استاد"راهکارهاي مربوط به 

هستند. 
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میانگین نمرات داده شده توسط دانشجویان به هر یک از 

 ارائه شده و بیانگر آن  2راهکارهاي پیشنهادي نیز در جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   به اساتید باالتر از سایر ست که میانگین نمرات مربوطا

(2ها است )جدول آیتم

 دانشکده 4اثربخشی راهکارهای کاهش غیبت دانشجويان از نظر کل دانشجويان  -1شماره جدول 
 

 اثر بخشی   رديف

 راهکارهای کاهش غیبت

 خیلی زياد 

)%( 

 زياد

)%( 

 متوسط

)%( 

 کم

)%( 

 خیلی کم

)%( 

 2/3 7/1 15 7/32 4/47 تسلط او بر مطالب تدريس شده  1

ريس کردن استاد و توجه به يادگیری يا عدم يادگیری فعاالنه تد 2

 دانشجويان
4/41  

4/38 2/14 2/3 7/2 

، داشتن رفتار محترمانه و استفاده از   خوش اخالق بودن استاد 3

 ادبیات مناسب در برخورد با دانشجو

6/53 9/25 2/13 7/2 5/4 

1/47 شاد بودن جو کالس 4  9/31  2/15 3 7/2 

سی  بصورت کاربردی و تالش استاد در تدريس مطالب در 5

 جذاب کردن آنها
9/43  

9/33 5/14 4 7/3 

2/36 6/35 تدريس مطالب اصلی درس و عدم پرداختن به مسائل حاشیه ای 6  7/20 5/4 3 

منظم بودن استاد در تشکیل کالس،انجام حضور و غیاب و  7

 اهمیت دادن به آن

9/39  2/34  2/17 5/4 2/4 

2/36 6/35 شهای متنوع و مطالب جديد در تدريساستفاده از رو 8  7/20 5/4 3 

پاسخ دادن استاد به سؤاالت دانشجويان و برقراری ارتباط  9

 صحیح با آنان

4/42  9/30  5/19 4 2/3 

 8 5 5/17 2/28 4/41 مستمر در طول ترمارزشیابی  10

 7/5 2/7 2/20 9/31 9/34 مشارکت دادن همه دانشجويان دختر و پسر در مباحث کالسی 11

 3 5/3 7/22 7/37 2/33 در کالس  نظم و انضباطبرقراری  12

5/40 امکان ياد داشت برداری در کالس 13  2/34  17 2/4 4 

4/31 پیوستگی مطالب تدريس شده 14  7/36 2/20 7/5 6 

 16 13 2/28 7/24 2/18 ندادن جزوه آماده به دانشجو 15

4/30 در نیمسال های مختلفمشابه نبودن سؤاالت امتحانی  16  2/32  2/25 7/5 5/6 

 5/9 7/13 4/23 7/25 7/27 درس جلسه قبل از دانشجوی غايب پرسیدن 17

 2/9 5/6 7/29 4/29 2/25 محول کردن تدريس بخشهايی از مطالب درسی به دانشجويان 18

 6 7/8 2/19 2/35 9/30 آراستگی ظاهر استاد 19

4/37 وزشیاستفاده از وسائل کمک آم 20  8/29 22 2/4 5/6 

2/33 افزايش اعتماد به نفس در دانشجو 21  4/33 2/24 2/5 4 

 5/13 2/11 4/23 7/21 2/30 کم کردن نمره برای هر جلسه غیبت 22

 2/11 7/12 2/30 9/23 21//9 کاهش ساعات مجاز غیبت دانشجو 23

کاهش فاصله زمانی بین تمام شدن يک کالس و شروع کالس  24

 دیبع

2/35 5/28 3/18 11 7 

 8/6 11 5/18 5/30 2/33 برگزاری جلسات کالس فقط در ساعات صبح و اوايل هفته 25

 14 5/13 4/29 4/23 7/19 تدريس يک درس توسط چنداستاد 26
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  حثب
هدف اصلی این پژوهش تعیین راهکارهاي کاهش غیبت     

اي درس نظري از دیدگاه دانشجویان هدانشجویان در کالس

هاي هیافت ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بود. در این رابطه

 ،دانشکدهپژوهش نشان داد که از نظر کل دانشجویان چهار 

ی ، مهمترین عاملشدهبر مطالب تدریس  استاد تسلطراهکار 

اي گزارش مطالعهاست.  مؤثراست که در کاهش غیبت آنان 

بیشتر دانشجویان تسلط و قدرت بیان استاد کرده است که 

 دانندمیرا در تدریس مهمترین دلیل حضور خود در کالس 

هاي مشابهی در یک یافته. (2014 ،دسالن و همکاران)

 ،میلیس و همکاران)دیگر گزارش شده است  يمطالعه

مهمترین عامل اي گزارش کرده است که مطالعه. (2009

هاي ، ویژگیدرسهاي ر کالسافزایش حضور دانشجویان د

ارائه درس  و جذابیت سخنان او بوده  ياستاد همچون نحوه

 ي. در مطالعه(2010 ،لیپس کومب و همکاران)است 

دیگري تسلط استاد روي موضوع درسی مهمترین عامل 

ماتیک و )بر حضور دانشجویان در کالس بوده است  مؤثر

ن مطالعات با ای تمامیهاي که یافته (2007  ،همکاران

دهد میو نشان  است بودهسو همحاضر  يهاي مطالعهیافته

که یک مدرس جهت مسلط بودن بر تدریس الزم است 

حاضر  يدائم و مستمر داشته باشد. در مطالعه يمطالعه

راهکار مهم دیگري که اکثریت دانشجویان آن را در کاهش 

و  کالس، تدریس فعاالنه استاد در دانستندمی مؤثرغیبت 

توجه به یادگیري یا عدم یادگیري دانشجویان بود. مناسب 

بودن روش تدریس استاد در مطالعات دیگري نیز گزارش 

که با  (2009  ،میلیس و همکاران ؛2009  ،چن)شده است 

اخالق بودن خوشباشند. میحاضر همسو  ينتایج مطالعه

ي ر دیگر، راهکادانشجواستاد و برخورد گرم و صمیمانه او با 

درصد دانشجویان چهار دانشکده اهمیت  80بود که حدود 

اي مطالعهآن را در کاهش غیبت زیاد گزارش کردند. در 

گزارش شده است که برخورد گرم و صمیمانه استاد با 

 دسالن و)هاي استاد است دانشجو یکی از مهمترین ویژگی

حاضر  يهاي مطالعهیافتهکه با  (2014 ،همکاران

شاد بودن جو کالس  ،حاضر يمطالعه در ست.اهمراست

درصد دانشجویان نقش آن  79راهکار مهم دیگري بود که 

را در کاهش غیبت زیاد گزارش کردند. اگرچه نقش این 

ا در ، امنشدهطور مستقیم در مطالعات دیگر بررسی هعامل ب

، اساتیداي ایجاد انگیزه در دانشجویان توسط مطالعه

در حضور دانشجویان داشته است. در این  بیشترین نقش را

          مطالعه همچنین گزارش شده که الزم است اساتید 

هاي کالسی را در یک حالت زنده و شاداب نگهدارند فعالیت

 ، توجه فراگیران را بهکالسیهاي و با ایجاد تنوع در فعالیت

  ،سئاد و همکاران)یادگیري مطالب درسی جلب کنند 

اي گزارش کرده است که مطالعهاین رابطه  . در(2015

اهمیت دادن اساتید به حضور دانشجویان در کالس و جذاب 

کردن مطالب درسی براي آنان از مهمترین عوامل انگیزشی 

. در (2004  ،گومپ)هاي درسی است شرکت در کالس

صورت کاربردي و هحاضر، تدریس مطالب درسی ب يمطالعه

، راهکار دیگري بود که آنهادن تالش استاد در جذاب کر

ي در مؤثرطور هاکثریت دانشجویان چهار دانشکده آن را ب

اي که مطالعهدانستند. میکاهش غیبت کالسی دخیل 

هاي درس بررسی حضور دانشجویان پزشکی را در کالس

، گزارش کرده است که کاربرد مطالب ارائه شده در کرده

املی است که میزان و کالس درس نظري در بالین بیمار، ع

هاي درس تعیین دانشجویان را در کالس مؤثرتداوم حضور 

بر اي که مطالعه. در (2007  ،ماتیک و همکاران)کند می

 ، گزارششدهدانشجویان بالینی دندانپزشکی انجام  روي

هاي کلینیکی استاد و مشخص تجربهشده است که بیان 

اي هه و فعالیتبودن ارتباط بین محتواي نظري تدریس شد

ترین اصول عمده، عوامل مهمی هستند که از بالینی

فرزانی پور و )آیند یادگیري بزرگساالن به حساب می

دیگري نیز مورد  ي. این یافته در مطالعه(2011 ،همکاران

که  (2010 ،لیپس کومب و همکاران)قرار گرفته است  تأیید

شند. بامیهاي پژوهش حاضر همگی در راستاي یافته

ل یتدریس مطالب اصلی درس و عدم پرداختن به مسا

، راهکار مهم دیگري بود که حدود استاداي توسط حاشیه

درصد دانشجویان اهمیت آن را در کاهش غیبت زیاد  72

هاي دیگر مورد بررسی. اگرچه این یافته در کردندگزارش 

د یرسد که توجه اساتمینظر ه، اما باستمطالعه قرار نگرفته 

به مطالب اصلی درس آنها را قادر می سازد که به مطالب 

خود انسجام بخشیده و تمام محتواي درس را در مدت زمان 

ن ، منظم بودحاضر يدر مطالعه تعیین شده تدریس نمایند.

، انجام حضور و غیاب و اهمیت دادن کالساستاد در تشکیل 

ر ت، راهکار پیشنهادي دیگري بود که توسط بیشآنبه 

هاي یک مطالعه گزارش کرده یافتهدانشجویان گزارش شد. 

است که در صورت عدم انجام حضور و غیاب توسط استاد، 

د یابمیاحتمال غیبت دانشجویان به میزان زیادي افزایش 

دیگري گزارش کرده  يمطالعه .(2014 ،دسالن و همکاران)

است که جهت تداوم حضور دانشجویان پرستاري در 

درس نظري باید کنترل و پایش دقیقی روي  کالسهاي

 (2002 ،تیمینز و همکاران)حضور و غیاب آنها انجام شود 

 حاضر يهاي مطالعهاین مطالعات با یافته يکه نتایج همه

باشد. راهکار دیگري که اکثریت دانشجویان آن میهمراستا 

، برقراري مقرراتی در دانستندمی مؤثررا در کاهش غیبت 
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بود در این جهت که دانشجویان بتوانند ی یدانشجوگاه خواب

در محیط خوابگاه استراحت و خواب کافی داشته باشند و 

در روز بعد با انرژي کافی سر کالس درس حاضر شوند. در 

به ، اما تجراستمطالعات دیگر به این موضوع پرداخته نشده 

 هاي چند نفرهدهد که زندگی در خوابگاه و اتاقمینشان 

دانشجویان تا پاسی از شب بیدار بمانند و  ،شودمیباعث 

خوابی در کالس درس صبح روز بعد به علت خستگی  و بی

و مطالب جدید در هاي متنوع استفاده از روش حاضر نشوند.

درصد شرکت  5/73نیز راهکار دیگري بود که  تدریس

دانستند. محققی می مؤثرکنندگان آن را در کاهش غیبت 

، تسلط داشتن معلمکرده است که در تدریس یک گزارش 

بر مطالب درسی یعنی همان علم معلم و داشتن ذوق و 

سلیقه و ابتکار در انتقال مفاهیم یعنی هنر معلم دو عامل 

دهند میمهمی هستند که فنون مختلف تدریس را نشان 

استاد با  ي. رفتار محترمانه(2009 ،میلیس و همکاران)

ه از ادبیات مناسب در برخورد با او هم از دانشجو و استفاد

درصد دانشجویان گزارش شد.  73راهکارهایی بود که توسط 

، استاین راهکار که در مطالعات دیگر به آن پرداخته نشده 

رد. نظر قرار گیمدعنوان یک پیشنهاد به اساتید هتواند بمی

ارزیابی مستمر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی راهکار 

کنندگان شرکتدرصد  70پیشنهادي بود که حدود  دیگر

 هاي مشابهییافتهدانستند. می مؤثرآن را در کاهش غیبت 

 ،ویتمن و همکاران)در یک مطالعه دیگر گزارش شده است 

. در ارزیابی مستمر نقاط قوت و ضعف دانشجویان (2012

شود و این میمشخص شده و بازخورد مناسب به آنان داده 

به فردي فعال و محقق  شود که دانشجومی شرایط باعث

تبدیل شود که در این حالت حضور در کالس درس نیز 

حاضر، مشارکت دادن  يدر مطالعه یابد.میافزایش 

درصد  71دانشجویان در مباحث درسی هم راهکاري بود که 

-می مؤثرکنندگان آن را در حضور فعال در کالس شرکت

شده است که اگر اساتید اي گزارش مطالعهدانستند. در 

دانشجویان را در مباحث درسی درگیر کرده و آنها را در 

، از موارد غیبت آنان کاسته خواهد شد دهندمباحث شرکت 

. یافته هاي مشابهی در یک (2014 ،همکارانهورتون و )

  ،میلیس و همکاران)دیگر گزارش شده است  يمطالعه

نویسد که میدیگري  ي. در این رابطه مطالعه(2015

کنندگان فعال تبدیل کنید و آنان شرکتدانشجویان را به 

. با انجام این کار دهیدمراحل تدریس مشارکت  يرا در همه

کند که تجارب یادگیري خود را بازسازي میدانشجو سعی 

 .(2013، آورامو و همکاران)کرده و آنها را نهادینه کند 

اي کاهش غیبت از توان راهکارهمیبندي کلی جمعدر یک 

دیگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد را در چهار 

، شرایط فیزیکی کالس آموزشیریزي برنامه، استاد يحیطه

و شرایط خوابگاه خالصه کرد که در این بین بیشترین سهم 

به خود اختصاص داد. در این حیطه  "استاد" يرا حیطه

ه تدریس فعاالنه و توج، شدهتسلط استاد بر مطالب تدریس 

، برخورد مناسب با دانشجویانبه یادگیري و عدم یادگیري 

صورت ه، تدریس مطالب بکالسدانشجو، شاد کردن جو 

، تمرکز روي دانشجوکاربردي و جذاب کردن آنها براي 

، غیاب، انجام حضور و پردازيحاشیهمطالب درسی و عدم 

رزشیابی مستمر در طول رفتار محترمانه استاد با دانشجو و ا

، مهمترین راهکارهاي پیشنهادي دانشجویان بودند و ترم

          يها قرار داشتند. در حیطهسایر راهکارها بعد از این

ت اهمی "شرایط فیزیکی" يآموزشی و حیطه "ریزيبرنامه"

         بیشتر راهکارهاي پیشنهادي در حد متوسط بود. در 

ر د خوابگاه، برقراري مقرراتی در "اهشرایط خوابگ" يحیطه

جهت افزایش استراحت دانشجویان نیز راهکاري پیشنهادي 

مهمی بود که اهمیت آن از نظر اکثر دانشجویان زیاد گزارش 

 شد.

 گيرينتيجه
مهمترین راهکار پیشنهادي دانشجویان جهت کاهش       

 غیبت کالسی مربوط به عملکرد استاد بود. در راستاي تحقق

ه به توج ،شدهتسلط او بر مطالب تدریس یافتن این راهکار، 

داشتن رفتار  ،دانشجویانیادگیري یا عدم یادگیري 

، ودانشجمحترمانه و استفاده از ادبیات مناسب در برخورد با 

صورت همطالب درسی  ب تدریس، کالسجو  کردن شاد

،  دانشجوبراي  آنهاجذاب کردن جهت کاربردي و تالش در 

روي مطالب اصلی درس و مطرح نکردن مسائل  تمرکز

حضور و  انجام، کالس، منظم بودن در تشکیل ايحاشیه

 ترممستمر در طول  و ارزشیابی آنغیاب و اهمیت دادن به 

تعیین راهکارهاي کاهش غیبت کالسی  گردد.میپیشنهاد 

از دیدگاه دانشجویان که براي اولین بار در کشور مورد 

قوت و انجام پژوهش تنها در یک  ي، نقطهگرفتهقرار  مطالعه

 يطه، نقسازدمیی تعمیم نتایج را محدود یدانشگاه که توانا

 باشد. میحاضر  يضعف مطالعه

 یقدردان و تشكر
بود که  1862 ياین مقاله حاصل طرح تحقیقاتی شماره     

پزشکی شهرکرد  در دانشگاه علوم 31/3/94در تاری  

د. بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تصویب ش

دانشجویانی که  يکلیه براي حمایت مالی طرح و همچنین

، صمیمانه تشکر و قدردانی کردنددر انجام پروژه همکاري 

گردد.می
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Abstract: The experience of teachers is transferred to students in the classroom; and for the 

implementation of this, the continuous presence of students is necessary. Despite the numerous 

studies on the causes of absence, the strategies of its reduction have not been investigated. Hence, 

the aim of this study was to determine the strategies reducing the absenteeism in theoretical 

classes from the viewpoints of students in Shahrekord University of Medical Sciences. The 

population of this study consisted of   all students studying in the second semester in 2016-2015 

and  just 401 students from Medical (n=75), Nursing and Midwifery (n=182), Health (n=32) and 

Paramedical (n=112) schools were randomly selected in proportion to the number of students in 

each school and field of study.     The research involved collecting data from a researcher-made 

questionnaire. Then, data analysis were performed with SPSS and P<0.05 was considered 

significant. Mean scores given to strategies for reducing the absenteeism in order of importance 

were: mastry of teacher on the course content (4.21±1.06), awareness of student learning 

(4.19±0.97), having respectful behavior (4.12±0.95), cheerful class atmosphere (4.10±1.03), 

teaching main contents for application (4.05±1.03), giving importance to students' attendance 

(4.04±0.99), utilizing a variety of teaching methods (4.03±1.02), and continuous evaluation 

(4.00±1.13); finally, the main proposed strategy of students was related to teacher. To fulfill this 

strategy, mastery of the course content, awareness of student learning, respectful behavior, 

cheerful class atmosphere, teaching the main contents for application, giving importance of 

students' attendance, use a variety of teaching methods, and continuous evaluation are suggested.  

 

Keywords :  The Strategies for  Reducing of  Absenteeism, The Viewpoints of Students, 

Theoretical Classes.  
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