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  232تا  227صفحات ، 90 پاییز، 3، شماره 21 ورهد

  

علل غیبت از کالس و عدم توجه به درس در بین دانشجویان رشته پزشکی 
  مقطع علوم پایه در دانشگاه آزاد اسالمی واحد پزشکی تهران

 2دکتر محبوبه صفوي ،1الدین نبوي سید جمال
 

 واحد پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، مشاوره ارشناس ارشدکمربی،  1
  واحد پزشکی تهران، استادیار، دکتراي مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه آزاد اسالمی 2

  چکیده
ر همه مسائل دیگر حول این محو وسنگ بناي یک سیستم آموزشی است  ،یادگیري مطالب درسی توسط دانشجویان :سابقه و هدف

و  باشد هاي یادگیري و درك و فهم مطالب درسی حضور دانشجو در کالس و توجه به درس می یکی از پایه .اساسی و مهم قرار دارند
علل غیبت از در این مطالعه،  .یعنی یادگیري شود تواند باعث سست شدن این هدف مهم غیبت از کالس و عدم توجه به درس می

 .بررسی شد دانشگاه آزاد اسالمی دانشجویان کالس و عدم توجه به درس در بین
براي . نفر از دانشجویان مقطع علوم پایه به صورت سرشماري شرکت داشتند 378 ،اي مقایسه -در این پژوهش علی یسروش برر 

   .بخشی محقق ساخته استفاده شد 3ها از پرسشنامه  گردآوري داده
عملکرد اساتید باالترین و بیشترین تأثیر را در غیبت دانشجویان  ،انشجویان از کالسدر بین عوامل چهارگانه مؤثر در غیبت د :هایافته

 .داشتو پس از آن مشکالت آموزشی قرار  از کالس داشت
هاي روش تدریس، فن  ارزیابی دقیق و مستمر کیفیت تدریس اساتید، برگزاري کارگاه  ،دست آمدهه به نتیجه ب با توجه  :نتیجه گیري

ها و مقرات آموزشی کمک  ویژه اساتید تازه کار و نیازمند بهبود و همچنین اصالح برنامهه اري ارتباط موفق براي اساتید ببیان و برقر
  .مند کردن دانشجویان نسبت به کالس خواهد کردهزیادي در عالق

  .غیبت از کالس، عدم توجه به درس، علوم پایه پزشکی :واژگان کلیدي
  

  1مقدمه
هاي بسیار  اي است که حوزه کلی و گستردهمفهوم  یادگیري

فرایند  در روانشناسی، یادگیري به. شود وسیعی را شامل می
ایجاد تغییر نسبتاً پایدار در رفتار یا توان رفتاري که حاصل 

یـادگیري   ،در این پـژوهش  .)1(شود  گفته می، تجربه باشد
تـرین عنصـر آن آمـوزش    آموزشگاهی مد نظر است که مهم

شود که با هـدف   هایی گفته می آموزش به فعالیت .باشد می
شـود و   ریزي مـی  آسان ساختن یادگیري از سوي معلم طرح

                                                
  سید جمال الدین نبويتهران، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد پزشکی، : آدرس نویسنده مسئول

)email: jamalnabavi@yahoo.com  (  
 4/8/89: تاریخ دریافت مقاله

   27/2/90 :تاریخ پذیرش مقاله

بین معلم و یک یا چند یادگیرنده به صورت کـنش متقابـل   
طـور کـه در ایـن تعریـف دیـده       همان. )1( یابد جریان می

ترین مفهوم در آموزش، کـنش متقابـل یـا     کلیدي ،شود می
  . و فراگیران استتعامل بین معلم 

ها در خصوص که سال یشناسانیکی از روان - بنجامین بلوم
ــادگیري در نظــام  ــوزش و ی ــات و   آم ــاي آموزشــی تحقیق ه

مطالعاتی انجام داده است، معتقد است سـه عامـل مهـم در    
یادگیري فراگیـران نقـش دارد کـه ایـن سـه عامـل شـامل        

. باشـند  هاي یادگیري مـی آموزش و بازده،هاي فراگیر ویژگی
  :توان نشان داد ي بلوم را به شکل زیر می نظریه
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   علوم پایه دانشجویان رشته پزشکی در علل غیبت از کالس                                     دانشگاه آزاد اسالمیپزشکی علوم مجله / 228

 
ترین عاملی متغیر آموزش را هدف قرار داده و مهم این پژوهش

 ،شـود  یادگیري مـی  نهایتدر را که مانع ایجاد کنش متقابل و 
یعنی غیبت از کالس و عدم توجه به درس را مورد بررسی قرار 

  . داده است
برخــی از  ن اســت کــه چــرا ســئوال اصــلی ایــن پــژوهش ایــ

کننـد ویـا تمـایلی بـه      دانشجویان پزشکی از کالس غیبت مـی 
دهند؟به همین منظور بـا بررسـی    گوش دادن درس نشان نمی

هاي انجام شده در ایـن رابطـه، اسـتفاده از     ها و پژوهش تئوري
تجارب اساتید مجرب و دانشجویان نهایتاً محققین چهار عامـل  

گر در غیبـت دانشـجویان از    الی مداخلهرا به عنوان عوامل احتم
  : این عوامل شامل موارد زیر می شوند.اند کالس در نظر گرفته

  مسائل و مشکالت شخصی و خانوادگی دانشجویان  .1
 ، جایگاه علمی دانشگاههاي آموزشی برنامه .2
 نحوه تعامل با دانشجویان، عملکرد اساتید در کالس .3
  در جامعه  جایگاه و موقعیت رشته پزشکی .4

هایی که در رابطه با اهمیت حضور دانشـجو در کـالس    پژوهش
دهد کـه شـواهد محکمـی وجـود دارد کـه       انجام شد نشان می

روابط بین دانشجو و استاد و تعـامالت بـین آنهـا نتـایج بسـیار      
هاي شـناختی و تغییـرات مثبـت     مثبتی از قبیل کسب مهارت

  .رفتاري و نگرشی را براي دانشجویان به همراه دارد
شـوند و بـا اسـتاد تعامـل      دانشجویانی که در کالس حاضر مـی 

شـان را از   کنند رفتار، تصمیمات و اهداف آینده دارند سعی می
هـاي اسـتاد    طریق همانندسازي با استاد و  الگوبرداري ازنقـش 

شود تا دانشـجو   ارتباط دانشجو با استاد باعث می. ارتقاء بخشند
هـاي بیرونـی بـه     پـاداش  هاي ارزیـابی شـغلی خـود را از    مالك
هاي درونی تغییر دهد و سطوح باالتر از نوعی دوستی را  پاداش

   .)3-8( به نمایش بگذارد
Bligh       معتقد است کسـانی کـه حضـور در کـالس را ضـروري

دانند اعتقاد دارند که کالس درس اطالعات آنهـا را افـزایش    می
نگرش آنان بخشد و تغییر در  دهد و اندیشه آنها را ارتقاء می می

   .)9( کند ایجاد می
لنـد انجـام شـد     در دانشگاه کـوئین  1992تحقیقی که در سال 

تـرین راهـی    عنوان اصلیه دهد که حضور در کالس ب نشان می
توانند دانش طالئـی و اندیشـه طالئـی     است که دانشجویان می

   .)10( دست آورنده خود را ب

ــه در ســال  ــین در دانشــگاه شــیکاگو در  2005پژوهشــی ک ب
 ،دانشجویان داروسازي توسـط نانسـی اف جورتـف انجـام شـد     

هایی که استاد عالوه بر  دهد که دانشجویان در کالس نشان می
کنـد و   مطالب جزوه درسی و کتاب، مطالب جدیدي را ارائه می

ــال   ــی و مث ــدگی واقع ــه زن ــاربردي در زمین ــب ک ــا و  از مطال ه
فاده می کند هایی اززندگی روزمره در تدریس خود است داستان

 دهنـد  دانشجویان عالقه زیادي نسبت به آن کالس نشـان مـی  
با توجه به مطالب ذکـر شـده پـژوهش حاضـر در صـدد      . )12(

بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در غیبت دانشجویان از کـالس  
     .باشد در مقطع علوم پایه واحد پزشکی تهران می

  
  مواد و روشها
دانشجوي پسر و دختـر   378 ،اي مقایسه -یدر این پژوهش علّ

عنوان نمونه انتخاب ه در همه مقاطع علوم پایه رشته پزشکی ب
با توجه به محدود و مشخص بودن حجم جامعه هـدف،   .شدند
گیـري بـه    عنوان نمونه انتخاب شدند و نمونـه ه جامعه ب تمامی

ابـزار گـردآوري اطالعـات درایـن     . صورت سرشماري انجام شد
 3باشـد کـه داراي    مـی  ايسـاخته  نامه محقـق پرسش ،پژوهش

مشخصات دموگرافیـک دانشـجویان    ،بخش اول .باشد بخش می
قسـمت دوم   ؛شامل سال ورود، جنسیت و معدل تـرم گذشـته  

 ،شـود  نامه هم محسـوب مـی  نامه که بدنه اصلی پرسشپرسش
مؤلفه مـورد نظـر یعنـی     4سوال دارد که در جهت پوشش  24

ریـزي   ان، مسائل برنامـه جویمشکالت شخصی و خانوادگی دانش
، عملکــرد اســاتید در کــالس و مســائل جایگــاه علــم آموزشــی

پزشکی در جامعه تهیه شده اسـت در واقـع بـراي هـر یـک از      
نامـه  قسمت سوم پرسـش  ؛سئوال در نظر گرفته شد 6ها  مؤلفه

تـر علـل غیبـت     که جهت بررسی دقیقدارد سوال جداگانه  11
 . توانند مفید باشند ها می لدانشجویان از کالس و ارائه راه ح

  :نامه مراحل زیر طی شدبراي تهیه پرسش
ابتدا در دو کالس مقطع علوم پایه از دانشجویان به صورت  - 1

شـفاهی و کتبـی ایــن سـئوال مطـرح شــد کـه دالئـل غیبــت       
دانشجویان از کالس و عدم تمایل به گوش دادن درس را بیـان  

هـاي   مؤلفـه ، ویانآوري نقطه نظرات دانشج پس از جمع. نمایند
در مرحله دوم با توجه به  -2 ؛چهارگانه محوري مشخص شدند

هـا   هاي دانشجویان و نظریه بلوم براي هـر یـک از مؤلفـه    پاسخ
سئواالتی طرح شد که براي تعیین روایی محتـوایی پرسشـنامه   

نفر از اساتید با تجربه و متخصص در این زمینه نقطه نظرات  5
س از اعمال پیشـنهادات داوران ، جهـت   پ. خود را اعالم نمودند

نفـر از   20اجراي مقدمات و رفع هر گونه ابهـام در سـواالت از   
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دانشجویان رشته پزشکی خواسـته شـد تـا در خصـوص سـواالت       
پـس از حـذف سـئواالت مـبهم و      - 3 ؛تهیه شده اظهار نظر کننـد 

نامه نداشتند در سواالتی که داراي همبستگی درونی با کل پرسش
. وال بـراي هرمؤلفـه انتخـاب شـدند    سـ  6سئوال یعنـی   24 نهایت

الزم بـه   .بود 91/0نامه بر اساس آلفا کرونباخ ضریب پایایی پرسش
 90/0هاي علوم انسانی ضریب پایـایی   نامهدر پرسشذکر است که 

نامـه دارد و  و به باال نشـان از قـوت و اسـتحکام بـاالي آن پرسـش     
ــ  ــل اعتم ــایج حاصــل از آن بخــوبی قاب ــینت ــد اد و اســتناد م    .باش

  .بودنامه براساس مقیاس لیکرت تنظیم شده پرسش
هـا بـا    پس از نهایی شـدن پرسشـنامه و تهیـه جـدول کـالس     

هاي مسئولین آموزش علوم پایه بهتـرین زمـان بـراي     همکاري
هاي تـرم تحصـیلی انتخـاب شـد و بـه       نامه نیمهاجراي پرسش

بـا  . اجـرا شـد   نامـه ها پرسـش  مدت یک هفته در تمامی کالس
نامه یکی از مراحل حسـاس  توجه به اینکه مرحله اجراء پرسش

محقـق شخصـاً در    ،هاي حوزه علـوم انسـانی اسـت    در پژوهش
قبـل از  . حضور داشـت  نامهها هنگام اجراء پرسش کالس تمامی

اجراء پرسشنامه سعی شد چنـد نکتـه مهـم بـراي دانشـجویان      
ان به اهداف پژوهش توجه دادن دانشجوی -1: توضیح داده شود

و سپس جلب همکاري دانشجویان جهت پاسـخگویی صـادقانه   
تر اینکه از دانشجویان خواسته شد تا نکته مهم -2 ؛به سئواالت

، استاد خاصـی را در نظـر نگیرنـد و    در پاسخگویی به سئواالت
  . واالت را به طور کلی پاسخ دهندس

ري تحلیـل  هـاي آمـا  و روش SPSSدر این پژوهش از نرم افزار 
  .ها استفاده شدواریانس و رگرسیون براي تحلیل داده

  
  هایافته

دانشجوي رشـته پزشـکی در مقطـع علـوم پایـه در ایـن        378
، تـرم اول  درصد آنان 22پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند که 

درصـد تـرم    9/20درصد ترم سوم،  5/18ترم دوم،  درصد8/18
 . بودنددرصد آنان نیز ترم پنجم 8/18چهارم و 

مونـث   درصـد  37/79درصـد مـذکر و    72/17 ،از نظر جنسیت
  17معدل زیر  دانشجویان درصد 17/61 ،از لحاظ معدل. بودند

 درصـد  24و داشـتند   17یـا بـاالي    17معدل  درصد 78/14و 
 1طـور کـه در جـدول     همان. هم در این رابطه پاسخی ندادند

ت عـدم  دانشجویان در صـور  درصد 37 شود حدود مشاهده می
انجام حضـور غیـاب توسـط اسـتاد حـداکثر در حـد قـانونی از        

دانشـجویان   درصـد  12ولی در مقابـل  کردند، میکالس غیبت 
ایـن   .نـد کردمـی اصال درکالس شـرکت ن  حدمجاز ویا بیشتر از

و بـه   دانشجویان احتماالً همان گروهی هسـتند کـه بـه اجبـار    

درصـد   79/50. شـوند  در کالس حاضر می حضور و غیاب دلیل
ــ دانشــجویان     ر ضــحا خــاطر اســتاد و نــوع درس در کــالسه ب

   .)p>05/0( نددشمی
  

نمایش رفتار دانشجویان درکالس درصورت عدم انجام  -1جدول 
 حضور و غیاب

 درصد فراوانی گزینه
 20/17 65 کنم همه جلسات را شرکت می

 82/19 75 کنم جلسه غیبت می 4در حد یک تا 
 50/4 17 کنم یبت میجلسه غ 4بیشتر از 

 67/7 29 کنم ها شرکت نمی اصالدر کالس
 79/50 192 به استاد و  درس بستگی دارد

 100 378 جمع

  
شود مسائل مربـوط بـه    مشاهده می 2طور که در جدول  همان

عملکرد اسـاتید بـاالترین و موقعیـت علـم پزشـکی در جامعـه       
  . شتس دادر غیبت دانشجویان پزشکی از کال را رین تاثیرکمت

  
میزان اهمیت مولفه هاي چهار گانه درغیبت دانشجویان  -2جدول

 از کالس
 ها میانگین رتبه ها مؤلفه

 41/3 عملکرداساتید درکالس
 05/3 ریزي آموزشی مشکالت برنامه

 05/2 مشکالت شخصی و خانوادگی دانشجویا ن
 48/1 جایگاه و موقعیت علم پزشکی در جامعه

 

 
هاي چهارگانه بـر حسـب متغیرهـاي تـرم      ؤلفههر یک از این م

معدل به صورت جداگانه مقایسه شـدند و   جنسیت و تحصیلی،
 گانه علوم پایـه نسـبت بـه تـاثیر عملکـرد     هاي پنجتنها در ترم

 وجـود  يداریاستاد در غیبت دانشجویان از کالس تفاوت معنـ 
هـاي اول و دوم عملکـرد اسـاتید را در    دانشجویان تـرم . شتدا

ند و در بقیــه نســتدادانشــجویان از کــالس مــوثر نمــی غیبــت
مشـاهده   3درجـدول   .داري دیـده نشـد  یمتغیرها تفاوت معنـ 

در صورتی که عامـل سـوم یعنـی عملکـرد اسـاتید در       شود می
که در کالس حضـور   در صورتی ،کالس یک واحد افزایش یابد

به استاد و کـالس  " شانس پاسخ به گزینه ،و غیاب انجام نشود
در همـه جلسـات   "برابـر پاسـخ بـه گزینـه      5/2 "ی داردبستگ

 . باشد می "کردم شرکت می
دهد در صورتی که مسائل شخصی نشان می 3همچنین جدول 

در صـورت عـدم    ،و خانوادگی دانشجو یک واحد افـزایش یابـد  
اصـالً در  "حضور و غیاب در کـالس شـانس پاسـخ بـه گزینـه      
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 پیش بینی تاثیر عوامل چهارگانه در غیبت دانشجویان از کالس - 3جدول 

  در صورتیکه در کالس حضور غیاب انجام نمی شد 
 چند جلسه غیبت می کردید؟

B  انحراف
 استاندارد

Wald  درجه
 آزادي

سطح 
 داري معنی

Exp 
(B) 

  011/0 1 513/6 381/0 - 972/0 عرض از مبداء به استاد و کالس بستگی دارد
 790/1 070/0 1 283/3 321/0 582/0 مسائل شخصی و خانوادگی دانشجو

 289/1 397/0 1 718/0 300/0 254/0 مشکالت برنامه ریزي آموزشی 
 488/2 >0001/0 1 141/12 262/0 912/0 مسائل  عملکرداساتید

جایگاه وموقعیت علم پزشکی در 
 جامعه

388/0 - 327/0 411/1 1 235/0 678/0 

  >0001/0 1 051/47 811/0 561/5 عرض از مبداء کردم  ها شرکت نمی اصالً در کالس
 413/3 007/0 1 195/7 458/0 228/1 مسائل شخصی و خانوادگی دانشجو

 575/1 297/0 1 090/1 435/0 454/0 ریزي آموزشی  مشکالت برنامه
 440/5 >0001/0 1 116/18 398/0 694/1 مسائل عملکرد اساتید

جایگاه وموقعیت علم پزشکی در 
 جامعه

606/0 - 442/0 880/1 1 170/0 545/0 

  >0001/0 1 655/29 812/0 - 424/4 عرض از مبداء کردم جلسه غیبت می 4بیشتر از 
 858/3 007/0 1 314/7 499/0 350/1 نشجومسائل شخصی و خانوادگی دا

 283/1 609/0 1 262/0 486/0 249/0 ریزي آموزشی  مشکالت برنامه
 083/3 010/0 1 625/6 437/0 126/1 مسائل عملکرد اساتید

جایگاه وموقعیت علم پزشکی در 
 جامعه

576/0- 515/0 249/1 1 264/0 562/0 

جلسه غیبت  4در حد یک تا 
 کردم  می

  004/0 1 474/8 436/0 - 270/1 رض از مبداءع

 119/2 039/0 1 249/4 364/0 751/0 مسائل شخصی و خانوادگی دانشجو
 869/0 686/0 1 164/0 347/0 - 140/0 ریزي آموزشی  مشکالت برنامه

 347/2 004/0 1 213/8 298/0 853/0 مسائل عملکرد اساتید
جایگاه وموقعیت علم پزشکی در 

 جامعه
564/0- 390/0 092/2 1 148/0 569/0 

 

در همـه  "به گزینه  برابر پاسخ 5/3 "کردم ها شرکت نمی کالس
که کـه عامـل    و در صورتی باشد می "کردم جلسات شرکت می

 اگـر  ،یک واحد افزایش یابـد  مسائل عملکرد اساتیدیعنی سوم 
شانس پاسـخ بـه گزینـه     ،در کالس حضور و غیاب انجام نشود

برابر پاسخ به گزینه  5/5 "کردمها شرکت نمی اصالً در کالس"
  .باشد می "کردم در همه جلسات شرکت می"

مسائل شخصـی و   یعنی اینکه در صورتی که عامل اولدر آخر 
در صـورت عـدم    ،یک واحد افزایش یابـد  خانوادگی دانشجویان

 4بیشـتر از  "حضور و غیاب در کالس شانس پاسخ بـه گزینـه   
در همـه  "برابـر پاسـخ بـه گزینـه      9/3 "کردم جلسه غیبت می

که عامل سوم باشد و در صورتی  می "کردم جلسات شرکت می
که در کالس حضور و غیاب  در صورتی ،یک واحد افزایش یابد

جلسـه غیبـت    4بیشـتر از  "شانس پاسخ به گزینه  ،انجام نشود
در همه جلسـات شـرکت   "برابر پاسخ به گزینه  1/3 "کردممی
  . باشد می "کردم می

شـود در صـورتی کـه     مشاهده مـی  3جدول همان گونه که در 
کـه در کـالس    در صـورتی  ،عامل اول یک واحد افـزایش یابـد  

در حد یـک  "حضور و غیاب انجام نشود شانس پاسخ به گزینه 
برابر پاسخ به گزینـه در همـه    1/2 "کردمجلسه غیبت می 4تا 

باشد و در صورتی که عامـل سـوم    کردم می جلسات شرکت می
که در کالس حضور و غیـاب   صورتی یک واحد افزایش یابد در

جلسـه   4یـک تـا   "انجام نشود شانس پاسخ به گزینـه در حـد   
در همـه جلسـات   "برابر پاسخ به گزینـه   3/2 "کردم غیبت می

  .باشد می "کردم شرکت می
ــدول  ــی  4ج ــان م ــم   نش ــجویان مه ــه دانش ــد ک ــرین و ده ت

تسـلط و  ، شناسـند  تاثیرگذارترین ویژگی را کـه در اسـتاد مـی   
بیان استاد در تدریس و سپس برخورد گـرم و صـمیمی   قدرت 

  .باشد او با دانشجویان می
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توزیع فراوانی و درصد پاسخ هاي دانشجویان به پرسش  - 4جدول 
  ".دانید وجود کدام یک از موارد زیر را در عملکرداساتید مهمتر می"

 (%)فراوانی  ها گزینه
 232)28/61( تسلط و قدرت بیان استاد در تدریس

 78)52/20( برخورد گرم و صمیمی استاد با دانشجویان
هاي گروهی در  فراهم کردن امکان پرسش و پاسخ و بحث

 کالس
)52/9(36 

 28)40/7( استفاده از وسایل سمعی و بصري و فیلم و اسالید در کالس
 4)06/1( بی پاسخ

 378)100( جمع

   
  بحث

برخـی   این پژوهش به منظور بررسـی عوامـل مـؤثر در غیبـت    
ازدانشجویان رشته پزشکی مقطـع علـوم پایـه از کـالس درس     

که در بین چهـار عامـل در نظـر گرفتـه     داد نشان و  انجام شد
-، مشکالت برنامهیانمسائل شخصی و خانوادگی دانشجو ،شده

 ، مسائل عملکـرد اسـاتید در کـالس و جایگـاه و    ریزي آموزشی 
س از همـه  موقعیت علم پزشکی در جامعه، نقش استاد در کـال 

 . باشد تر میعوامل دیگر مؤثرتر و پررنگ
اگر بخواهیم در تاثیر عملکرد اسـاتید در غیبـت دانشـجویان از    

هـاي دانشـجویان بـه    توانیم به پاسـخ  تر بشویم میکالس دقیق
به . سواالت مربوط به عملکرد اساتید در کالس نگاهی بیاندازیم

نامـه  ه به پرسشدرصد دانشجویان پاسخ دهند 47 لامثعنوان 
معتقدند عدم تسلط اساتید در درس رغبت مرا براي شرکت در 

بودنـد   درصد پاسخگویان معتقـد  48رود و  ها از بین می کالس
هـاي  که محدود شدن استاد به کتاب و عدم اسـتفاده از مثـال  

  . بردمناسب انگیزه مرا براي شرکت در کالس از بین می
کـه عملکـرد    شد درصورتیمشاهده  در بررسی عملکرد اساتید

تـر شـود در صـورت عـدم انجـام       استاد در کالس کمی ضعیف
برابـر   5/5حضور و غیاب احتمال اصالً شرکت نکردن در کالس 

. احتمال شرکت کـردن در همـه جلسـات کـالس خواهـد بـود      
ــدگاه   در بررســیهمچنــین  عملکــرد اســاتید در کــالس از دی
لط اسـتاد در  آنهـا تسـ   درصـد  83که مشاهده شد دانشجویان 

تـرین فـاکتور   عنوان مهمه تدریس و رابطه استاد با دانشجو را ب
  . کنندتاثیرگذاري در کالس عنوان می

ریـزي   مشـکالت برنامـه   ،بعد از مؤلفه عملکرد اساتید در کالس
   .شتآموزشی نقش موثري را در غیبت دانشجویان از کالس دا

ي آموزشـی در  ریز تر شدن در  عامل مشکالت برنامه براي دقیق
هاي دانشجویان به برخی از سئواالت پرسشـنامه   اینجا به پاسخ

هـا   پاسـخ دهنـده   درصـد  26به عنوان مثال، . اندازیم نظري می

ها را دلیـل غیبـت خـود از     نامناسب بودن زمان تشکیل کالس
هـم نـامطلوب بـودن فضـاي      درصـد  43کالس اعالم کردند و 

ــگ، نــور و حــرا  رت کــالس را در فیزیکــی کــالس از قبیــل رن
 درصد 43ند و یا ستدان خستگی و کالفگی خود در کالس مؤثر 

ها را باعـث خسـتگی و    هاي فشرده کالسبرنامه ها پاسخ دهنده
 27و در نهایـت اینکـه   معرفی کردنـد  عدم توجه آنها به درس 

کارکنـان دانشـگاه را باعـث     و آنان هم برخورد مسئولین درصد
  .  دانستندالس انگیزگی و عدم حضور در ک بی

ات زیـر  تحقیق هايهاي زیر هماهنگ با یافتههاي پژوهشیافته
در  1385طیبه فهیمـی هرنـدي و همکـاران در سـال     . هستند

تحقیقی که در بین دانشـجویان پرسـتاري و مامـایی دانشـگاه     
عوامل مؤثر در غیبت  دانشـجویان از کـالس    ،رازي انجام دادند

بـه موضـوع، روش تـدریس     را به ترتیب تسلط علمـی اسـاتید  
استاد و اهمیت حضور در کالس جهت فهم بهتر مطالب اعـالم  

در پژوهش خود نشـان دادنـد    و همکارانClay T. )12( کردند
شـود   ترین عواملی را که معتقدند باعث مـی که دانشجویان مهم

روشـنی و وضـوحی مطالـب و     ،تا آنها در کالس حاضـر شـوند  
هـاي متنـوع،    ه اسـتاد از مثـال  استفاد ،سخنان استاد در کالس

توانایی استاد در درگیر کـردن و دخالـت دادن دانشـجویان در    
و همکـاران   Shamim Khan .)13( باشـد  هاي کالسی می بحث

اي کــه در دانشــکده تکنولــوژي اطالعــات دانشــگاه  در مطالعــه
Murdoch   ــی ــاره م ــد اش ــام دادن ــه   انج ــد ک ــد 50کنن  درص

ترین عامـل جـذب   عنوان مهمه دانشجویان کیفیت آموزش را ب
در و همکــاران  Fleming )14( داننــد دانشــجو در کــالس مــی

در بین دانشجویان دانشگاه لیـنکن   1992تحقیقی که در سال 
مشاهده کردنـد کـه دانشـجویان اسـترس در سـر       ،انجام دادند

کالس، فن بیان ضعیف استاد، زمان نامناسب کالس و کیفیـت  
   )15(.دانند ود از کالس میپایین مطالب را دلیل غیبت خ

Hunter  وTedly در دانشـگاه   2000تحقیقـی کـه در سـال    در
علت غیبت دانشجویان از کالس را انجام  ،ندکانتربري انجام داد

تکالیف درسی، عدم نگرانـی از بابـت عـدم شـرکت در کـالس،      
هاي دیگر، پـایین  امکان دسترسی به مطالب تدریس شده از راه

. س و زمان بنـدي نامناسـب اشـاره کـرد    بودن سطح علمی کال
کردنـد  هـا شـرکت مـی    همچنین دانشجویانی که در سر کالس

دالیل خود را جالب بودن درس، مهم بودن درس بـراي رشـته   
در   Jortof N F .)16( مطزح کردنـد  تحصیلی و عالقه به استاد

که در دانشگاه شیکاکو در بین دانشجویان داروسـازي   یتحقیق
اهده کرد دانشجویان پایین بـودن سـطح علمـی    مش ،انجام داد

ها، رفت و آمد بین دانشگاه و منزل، عـدم ارائـه مطالـب     کالس
جدید وعدم ارایه مطاب تـازه در سـر کـالس و محـدود شـدن      
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و همچنـین   عنوان کردند را علت غیبتاستاد به جزوه یا کتاب 

ــ  ــژوهش بزرگــی کــالس ب ــن پ عنــوان یکــی از عوامــل ه در ای
 غیبت از کالس مطرح شـد  نهایتدر نشجویان و پرتی دا حواس

)11(. 
 شـود تحقیقـات انجـام شـده تقریبـاً      همانطور که مالحظه مـی 
 ،دهند با نتایج این پژوهش نشان می همگی هماهنگی باالیی را

 لذا با توجه به اینکه دو عامل تاثیرگـذار در غیبـت دانشـجویان   
ـ   یعنی عملکرد اسـاتید و مشـکالت آموزشـی    ا دو در مقایسـه ب

یعنـی مشـکالت شخصـی دانشـجویان و جایگـاه و       عامل دیگر
دخالـت و  ، ریـزي  امکان برنامـه  موقعیت علم پزشکی در جامعه

براي کاهش مشکالت آموزشـی   شود اصالح را دارد پیشنهاد می
مـثالً  . هاي کوتاه مدت و بلند مدت فراهم شود سري برنامه یک

به فضاي فیزیکـی  هاي آموزشی، توجه  ایجاد تغییرات در برنامه
ها و آموزش ارتباط موفق به کارکنـان آمـوزش و برگـزار     کالس

جلسات رودررو بین دانشجویان و کارکنان بـراي ایجـاد روابـط    
تر و آگاهی از نقطه نظرات یکدیگر و انجام نظرخواهی از نزدیک

هاي آموزشی و عملکرد مسئولین  دانشجویان در خصوص برنامه
با توجه به اهمیت نقش اسـتاد در   همچنین .توجه شود آموزش

هـاي تاثیرگـذار اسـتاد مثـل      جذب دانشجو در کالس و ویژگی
تسلط در تدریس، فن بیان و نحوه برخـورد اسـتاد بـا دانشـجو     

ـ        نشان می ه دهد کـه نظـارت بـر عملکـرد اسـاتید در کـالس ب
کار و ضعیف، اهمیت دادن و جدي گـرفتن  خصوص اساتید تازه

هاي روش تـدریس،   برگزاري کارگاه یان،دانشجو  به  نظرخواهی
توانند در کاهش غیبـت دانشـجو از    فن بیان و ارتباط موفق می

در خصوص اهمیـت نقـش   . کالس نقش مؤثري را داشته باشند
استاد در غیبت دانشجویان از کالس همـین بـس کـه سـعدي     

  : فرمایند شاعر نامدار ایرانی می
  درس معلم ار بود زمزمه محبتی  

 . مکتب آورد طفل گریز پاي را جمعه به

  
  تشکر و قدردانی 

جا دارد از همکاران محتـرم معاونـت آموزشـی واحـد پزشـکی      
تهران به ویژه کارکنان آموزش علوم پایه و دانشجویانی کـه در  

کمال تشـکر و قـدردانی را داشـته     ،این کار ما را یاري رساندند
  .باشیم
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