توسعهي آموزش جنديشاپور
فصلنامهي مرکز مطالعات و توسعهي آموزش علوم پزشکی
سال هشتم ،شمارهي  ،1بهار 96

بررسی راهکارهای کاهش غیبت ،از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
معصومه دل آرام*  :عضو هیأت علمی ،گروه آموزشی مامایی ،دانشکدهي پرستاري و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
فریبا اصفی :کارشناس ارشد مامایی ،گروه آموزشی مامایی ،دانشکدهي پرستاري و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
سهند شمس :دانشجوي دامپزشکی ،گروه آموزشی دامپزشکی ،دانشکدهي دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.

چكيده :در کالسهاي درس تجربه اساتید به دانشجویان انتقال یافته و جهت عملی شدن این انتقال حضور مستمر دانشجویان
در کالس ضروري است .علی رغم انجام مطالعات متعدد در خصوص علل غیبت ،راهکارهاي کاهش آن بررسی نشده است.
مطالعهي حاضر با هدف تعیین راهکارهاي کاهش غیبت در کالسهاي درس نظري از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
شهرکرد انجام شد .کلیهي دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال دوم  ،93-94جامعهي این پژوهش را تشکیل داده و در
کل 401 ،نفر به روش تصادفی ساده از بین دانشجویان ترم  2به بعد ،به تناسب تعداد دانشجویان هر مقطع و رشته ،انتخاب
و بررسی شدند .دانشکدهي پزشکی ( 75نفر) ،پرستاري و مامایی ( 182نفر) ،بهداشت ( 32نفر) و پیراپزشکی ( 112نفر) .ابزار
گردآوري اطالعات ،پرسشنامهاي محققساخته بود .تحلیل اطالعات با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام و  P<0.05سطح
معناداري در نظر گرفته شد .میانگین نمرات داده شده به راهکارهاي کاهش غیبت به ترتیب اهمیت عبارت بودند از :تسلط
استاد بر مطالب تدریس شده ( ،)4/21±1/06توجه به یادگیري ( )4/19±0/97و داشتن رفتار محترمانه با دانشجو
( ،)4/12±0/95شاد بودن جو کالس ( ،)4/10±1/03تدریس مطالب اصلی به صورت کاربردي ( ،)4/05±1/03اهمیت دادن
به حضور دانشجو ( ،)4/04±0/99استفاده از روشهاي متنوع تدریس ( )4/03±1/02و ارزشیابی مستمر ()4/00±1/13
مهمترین راهکار پیشنهادي دانشجویان مربوط به استاد بود .در این راستا ،تسلط بر مطالب تدریس شده و توجه به یادگیري
دانشجویان ،داشتن رفتار محترمانه ،شاد کردن جو کالس ،تدریس مطالب اصلی به صورت کاربردي ،اهمیت دادن به حضور
دانشجو ،استفاده از روشهاي متنوع تدریس و ارزشیابی مستمر پیشنهاد میگردد.
واژگان کليدي :راهکار کاهش غیبت ،دیدگاه دانشجویان ،درس نظري.

*نویسندهي مسؤول :عضو هیأت علمی ،گروه آموزشی مامایی ،دانشکدهي پرستاري و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
()Email: masoumehdelaram@yahoo.com

دل آرام و همكاران

مقدمه
کالسهاي درس محل مناسبی براي انتقال تجربیات
استادان به دانشجویان و درک بهتر مطالب درسی است.
دانشجویانی که در کالس حاضر میشوند و با استاد تعامل
دارند ،سعی میکنند رفتار ،تصمیمات و اهداف آیندهي خود
را از طریق همانندسازي با استاد و الگوبرداري از نقشهاي
وي ارتقاء بخشند (دسالن و همکاران  .)2014کسانی که
حضور در کالس را ضروري میدانند ،اعتقاد دارند که کالس
درس اطالعات آنها را افزایش میدهد ،اندیشهي آنها را
ارتقا میبخشد و در نگرش آنان تغییر ایجاد میکند (هورتون
و همکاران .)2012 ،تحقیقات متعدد در این زمینه نشان
داده است که حضور در کالس درس ،میتواند باعث کاهش
افت تحصیلی شده و عواملی مانند :روش تدریس نامناسب،
غیر مفید بودن مطالب درسی ،شلوغی کالسهاي درس،
روشهاي سنتی ادارهي کالس ،عدم مشارکت دانشجویان
در بحثتکراري بودن سؤاالت آزمونها از جمله عوامل غیبت
دانشجویان میباشند (دیان و همکاران .)2013 ،عدم حضور
دانشجویان در کالسهاي درس نظري ،یکی از مشکالت رو
به افزایش سالهاي اخیر دانشگاههاي علوم پزشکی بوده و
برخی دانشجویان در صورت عدم اجراي حضور و غیاب،
حتی یک بار هم سر کالس حاضر نمیشوند (لیپس کومب
و همکاران .)2010 ،هستهي اصلی نظام آموزش پزشکی،
یادگیرندگان میباشند که از طریق مشارکت فعاالنه در
فرایندهاي تعلیم و تربیت به فرهیختگی دست مییابند و با
کسب دانش و مهارتهاي الزم به ارایهي خدمت به جامعه
میپردازند (ایسن و همکاران ،؟) .استاد نیز در نظام آموزش
پزشکی از جایگاه ویژهاي برخوردار است .ویژگیهایی مانند:
تسلط استاد به مطالب درسی و قدرت بیان و توانایی انتقال،
از مهمترین ویژگیهاي استاد است که در ارتقاي کیفیت
یاددهی-یادگیري مؤثر است .عدم حضور در کالسهاي
درس ،محیط پویاي یاددهی-یادگیري را مختل نموده و آنجا
را به محیط کسالتآور و ناخوشایند تبدیل مینماید (سیلوا
و همکاران .)2010 ،در مطالعهاي تدریس نامناسب استاد
(سابرامانیام و همکاران )2013 ،و در مطالعه دیگري عملکرد
نامناسب اساتید و مشکالت آموزشی (وسی و همکاران،
 )2007بیشترین تأثیر را در غیبت دانشجویان داشتهاند .در
مطالعهي دیگري ،دالیل اصلی غیبت از کالس ،مسافرت،
نارضایتی از برنامه کالسی و دالیل شخصی مطرح شده است
(دویله و همکاران .)2008 ،مطالعهي دیگري گزارش کرده
است که مسائل مربوط به استاد همچون محتواي درسی
ارائه شده و جذابیت سخنان استاد در افزایش میزان حضور
دانشجویان در کالس مؤثر است (لیپس کومب و همکاران،
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 .)2010در یک مطالعه ،اکثر دانشجویان وجود استرس ،فن
بیان ضعیف استاد ،زمان نامناسب کالس و کیفیت پایین
مطالب درسی را دلیل غیبت خود ذکر کردهاند (فلمینگ و
همکاران .)2014 ،در گزارش مطالعهاي آمده است که
غیبتهاي غیر مجاز دانشجویان رشتهي پرستاري در
کالسهاي دروس نظري بیشتر از کالسهاي بالینی بوده و
علت اصلی غیبت در هر دو مورد مشکالت شخصی،
خانوادگی و استرس بوده است (تیمینز و همکاران.)2002 ،
از آنجایی که کالسهاي درس محل مناسبی براي انتقال
تجربیات استادان به دانشجویان و درک بهتر مطالب درسی
است و عدم حضور دانشجویان به یکی از بزرگترین مشکالت
آموزشی در سالهاي اخیر در دانشگاههاي علوم پزشکی
تبدیل شده است و علیرغم انجام مطالعات متعددي در
خصوص علل غیبت دانشجویان ،راهکارهاي کاهش غیبت از
دیدگاه دانشجویان ،مسألهاي بود که بهنظر میرسید بررسی
آن بتواند در جهت کاهش موارد غیبت کالسی مؤثر واقع
شود .لذا مطالعهي حاضر با هدف "تعیین راهکارهاي کاهش
غیبت در کالسهاي درس نظري از دیدگاه دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد" انجام شد تا از طریق ارائهي
نتایج مطالعه ،مسؤوالن آموزشی بتوانند بر اساس راهکارهاي
پیشنهادي دانشجویان ،حضور مؤثر آنان را در کالسهاي
درس ارتقاء بخشند.

مواد و روشها
جامعهي این پژوهش توصیفی مقطعی را کلیهي
دانشجویان شاغل به تحصیل در رشتههاي مختلف در
نیمسال دوم سال تحصیلی  93-94در دانشگاه علوم پزشکی
شهرکرد تشکیل دادهاند .در این بررسی تعداد  401نفر از
دانشجویان دانشکدههاي پزشکی ( 75نفر) ،پرستاري و
مامایی ( 182نفر) ،بهداشت ( 32نفر) و پیراپزشکی (112
نفر) به روش تصادفی ساده از میان دانشجویان ترم دوم به
بعد ،به تناسب تعداد دانشجویان هر مقطع و هر رشته،
انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند .معیارهاي ورود به
پژوهش ،قرار داشتن در ترم  2تا  8و تمایل به شرکت در
مطالعه بود .دانشجویان ترم یک و دانشجویان مهمان و
انتقالی بهعلت شرایط خاص خود از مطالعه خارج شدند.
حجم نمونه با سطح اطمینان  %95و  d=0/05تعداد 401
نفر برآورد شد .ابزار گردآوري اطالعات ،پرسشنامهاي
محققساخته جهت سنجش متغیرهاي فردي واحدهاي
مورد پژوهش و فرم راهکارهاي پیشنهادي با مقیاس پنج
درجهاي لیکرت (از تأثیر بسیار زیاد تا بدون تأثیر) بود که
راهکارهاي کاهش غیبت را از دیدگاه دانشجویان مورد
بررسی قرار میداد.
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جهت تدوین فرم راهکارهاي پیشنهادي ،ابتدا یک مطالعهي
مقدماتی بر روي  30نفر از دانشجویان صورت گرفت و با
یک سؤال با مضمون "راهکارهاي پیشنهادي شما جهت
کاهش غیبت کالسی چیست؟" از آنها خواسته شد که
راهکارهاي مورد نظر خود را قید نمایند .سپس بر اساس
پیشنهادات آنها فرمی با  28آیتم طراحی شد و جهت تعیین
روایی به  10نفر از صاحبنظران داده شد و نظرات اصالحی
آنان در فرم اعمال گردید .جهت تأیید پایایی ،فرم مورد نظر
در اختیار تعداد  21نفر از دانشجویان قرار گرفت و با استفاده
از آزمون ضریب آلفاي کرونباخ ،پایایی ابزار  0/93تعیین
شد .بخش اول پرسشنامه مربوط به ویژگیهاي فردي
دانشجویان بود و بخش دوم آن راهکارهاي کاهش
غیبت دانشجویان را در کالسهاي درس نظري از دیدگاه
آنان بررسی میکرد .جمعآوري اطالعات با هماهنگی واحد
آموزش دانشکدهها در پایان نیمسال دوم  93-94صورت
گرفت و پژوهشگر شخصاً در تمام کالسها حضور یافت و
اهمیت و اهداف پژوهش را براي دانشجویان توضیح داد و از
آنها خواست که استاد و کالس خاصی را مد نظر قرار نداده
و به طور کلی به سؤاالت پاس دهند.

تجزیه و تحلیل اطالعات با نرمافزار ( SPSSنسخهي )16
و استفاده از آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار و درصد)
و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون) انجام گرفت
و سطح معناداري کمتر از  0/05در نظر گرفته شد.

یافتهها
میانگین سن دانشجویان  22/21±4/69سال ،حداقل سن
 18و حداکثر آن  49سال بود .حدود  81درصد دانشجویان
مؤنث و حدود  19درصد مذکر بودند .حدود  82درصد
دانشجویان مجرد و حدود  18درصد متأهل بودند64/6 .
درصد دانشجویان بومی استان چهارمحال و بختیاري و
 35/4درصد غیر بومی بودند .راهکارهاي پیشنهادي کاهش
غیبت از نظر کل دانشجویان چهار دانشکده در جدول 1
ارائه شده و نشان میدهد که دانشجویان اثربخشی تمام
راهکارهاي پیشنهادي را زیاد میدانند و در این میان
راهکارهاي مربوط به "استاد" از اهمیت بیشتري برخوردار
هستند.
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جدول شماره -1اثربخشی راهکارهای کاهش غیبت دانشجويان از نظر کل دانشجويان  4دانشکده
اثر بخشی

رديف
راهکارهای کاهش غیبت
1

تسلط او بر مطالب تدريس شده

2

فعاالنه تدريس کردن استاد و توجه به يادگیری يا عدم يادگیری
دانشجويان

3

خوش اخالق بودن استاد  ،داشتن رفتار محترمانه و استفاده از

خیلی زياد

زياد

متوسط

کم

خیلی کم

()%

()%

()%

()%

()%

47/4

32/7

15

1/ 7

3/2

38/4

14/2

3/2

2/ 7

41/4
53/6

25/9

13/2

2/ 7

4/5

ادبیات مناسب در برخورد با دانشجو
4

شاد بودن جو کالس

5

تدريس مطالب درسی بصورت کاربردی و تالش استاد در
جذاب کردن آنها

47/1
43/9

31/9

15/2

3

2/ 7

33/9

14/5

4

3 /7

6

تدريس مطالب اصلی درس و عدم پرداختن به مسائل حاشیه ای

35/6

36/2

20/7

4/5

3

7

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

39/9

34/2

17/2

4/5

4/ 2

اهمیت دادن به آن
8

استفاده از روشهای متنوع و مطالب جديد در تدريس

35/6

36/2

20/7

4/5

3

9

پاسخ دادن استاد به سؤاالت دانشجويان و برقراری ارتباط

42/4

30/9

19/5

4

3/2

صحیح با آنان
ارزشیابی مستمر در طول ترم

41/4

28/2

17/5

5

8

11

مشارکت دادن همه دانشجويان دختر و پسر در مباحث کالسی

34/9

31/9

20/2

7/2

5 /7

10

12

برقراری نظم و انضباط در کالس

33/2

37/7

22/7

3/5

3

13

امکان ياد داشت برداری در کالس

40/5

34/2

17

4/ 2

4

14

پیوستگی مطالب تدريس شده

31/4

36/7

20/2

5 /7

6

15

ندادن جزوه آماده به دانشجو

18/2

24/7

28/2

13

16

16

مشابه نبودن سؤاالت امتحانی در نیمسال های مختلف

30/4

32/2

25/2

5 /7

6/5

17

پرسیدن درس جلسه قبل از دانشجوی غايب

27/7

25/7

23/4

13/7

9/5

18

محول کردن تدريس بخشهايی از مطالب درسی به دانشجويان

25/2

29/4

29/7

6/5

9/2

19

آراستگی ظاهر استاد

30/9

35/2

19/2

8/7

6

20

استفاده از وسائل کمک آموزشی

37/4

29/8

22

4/ 2

6/5

21

افزايش اعتماد به نفس در دانشجو

33/2

33/4

24/2

5/2

4

22

کم کردن نمره برای هر جلسه غیبت

30/2

21/7

23/4

11/2

13/5

23

کاهش ساعات مجاز غیبت دانشجو

21//9

23/9

30/2

12/7

11/2

24

کاهش فاصله زمانی بین تمام شدن يک کالس و شروع کالس

35/2

28/5

18/3

11

7

بعدی
25

برگزاری جلسات کالس فقط در ساعات صبح و اوايل هفته

33/2

30/5

18/5

11

6/8

26

تدريس يک درس توسط چنداستاد

19/7

23/4

29/4

13/5

14

27

مناسب بودن شرايط فیزيکی کالس

33/7

31/4

22/2

8

4/ 7

28

برقراری مقرراتی در خوابگاه در جهت افزايش استراحت

38/4

37/7

17/7

2/5

3 /7

دانشجويان

میانگین نمرات داده شده توسط دانشجویان به هر یک از
راهکارهاي پیشنهادي نیز در جدول  2ارائه شده و بیانگر آن

است که میانگین نمرات مربوط به اساتید باالتر از سایر
آیتمها است (جدول )2
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دل آرام و همكاران
جدول شماره  - 2میانگین نمرات متعلق به راهکارهای پیشنهادی کاهش غیبت دانشجويان از نظر کل دانشجويان چهار دانشکده
میانگین و انحراف معیار

میانگین و انحراف معیار
راهکارهای پیشنهادی کاهش غیبت
1

تسلط او بر مطالب تدريس شده

4/21±1/06

2

فعاالنه تدريس کردن استاد و توجه به يادگیری يا عدم يادگیری دانشجويان

4/19±0/97

3

خوش اخالق بودن استاد  ،داشتن رفتار محترمانه و استفاده از ادبیات مناسب در برخورد با

4/12±0/95

دانشجو
4

شاد بودن جو کالس

4/10±1/03

5

تدريس مطالب درسی بصورت کاربردی و تالش استاد در جذاب کردن آنها

4/04±0/99

6

تدريس مطالب اصلی درس و عدم پرداختن به مسائل حاشیه ای

4/05±1/03

7

منظم بودن استاد در تشکیل کالس،انجام حضور و غیاب و اهمیت دادن به آن

4/04±0/99

8

استفاده از روشهای متنوع و مطالب جديد در تدريس

4/03±1/02

9

پاسخ دادن استاد به سؤاالت دانشجويان و برقراری ارتباط صحیح با آنان

4/03±1/02

10

ارزشیابی مستمر در طول ترم

4/00±1/13

11

مشارکت دادن همه دانشجويان دختر و پسر در مباحث کالسی

3/95±1/03

12

برقراری نظم و انضباط در کالس

3/94±0/98

13

امکان ياد داشت برداری در کالس

3/79±1/13

14

پیوستگی مطالب تدريس شده

3/78±1/12

15

ندادن جزوه آماده به دانشجو

3/76±1/15

16

مشابه نبودن سؤاالت امتحانی در نیمسال های مختلف

3/74±1/14

17

پرسیدن درس جلسه قبل از دانشجوی غايب

3/49±1/28

18

محول کردن تدريس بخشهايی از تدريس به دانشجويان

3/44±1/37

19

آراستگی ظاهر استاد

3/17±1/31

20

استفاده از وسائل کمک آموزشی

3/12±1/01

21

افزايش اعتماد به نفس در دانشجو

3/08±0/95

22

کم کردن نمره برای هر جلسه غیبت

3/00±0/99

23

کاهش ساعات مجاز غیبت دانشجو

3/33±1/26

24

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

3/72±1/21

25

برگزاری جلسات کالس فقط در ساعات صبح و اوايل هفته

3/25±1/31

26

تدريس يک درس توسط چنداستاد

3/22±1/29

27

مناسب بودن شرايط فیزيکی کالس

3/83±1/15

28

برقراری مقرراتی در خوابگاه در جهت افزايش استراحت دانشجويان

4/04±0/99

ارتباط معناداري بین متغیرهاي فردي واحدهاي مورد
پژوهش مانند :سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،بومی بودن،

دانشکدهي محل تحصیل و معدل دانشجویان با راهکارهاي
پیشنهادي آنها جهت کاهش غیبت کالسی وجود نداشت.
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بحث
هدف اصلی این پژوهش تعیین راهکارهاي کاهش غیبت
دانشجویان در کالسهاي درس نظري از دیدگاه دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بود .در این رابطه ،یافتههاي
پژوهش نشان داد که از نظر کل دانشجویان چهار دانشکده،
راهکار تسلط استاد بر مطالب تدریس شده ،مهمترین عاملی
است که در کاهش غیبت آنان مؤثر است .مطالعهاي گزارش
کرده است که بیشتر دانشجویان تسلط و قدرت بیان استاد
را در تدریس مهمترین دلیل حضور خود در کالس میدانند
(دسالن و همکاران .)2014 ،یافتههاي مشابهی در یک
مطالعهي دیگر گزارش شده است (میلیس و همکاران،
 .)2009مطالعهاي گزارش کرده است که مهمترین عامل
افزایش حضور دانشجویان در کالسهاي درس ،ویژگیهاي
استاد همچون نحوهي ارائه درس و جذابیت سخنان او بوده
است (لیپس کومب و همکاران .)2010 ،در مطالعهي
دیگري تسلط استاد روي موضوع درسی مهمترین عامل
مؤثر بر حضور دانشجویان در کالس بوده است (ماتیک و
همکاران )2007 ،که یافتههاي تمامی این مطالعات با
یافتههاي مطالعهي حاضر همسو بوده است و نشان میدهد
که یک مدرس جهت مسلط بودن بر تدریس الزم است
مطالعهي دائم و مستمر داشته باشد .در مطالعهي حاضر
راهکار مهم دیگري که اکثریت دانشجویان آن را در کاهش
غیبت مؤثر میدانستند ،تدریس فعاالنه استاد در کالس و
توجه به یادگیري یا عدم یادگیري دانشجویان بود .مناسب
بودن روش تدریس استاد در مطالعات دیگري نیز گزارش
شده است (چن2009 ،؛ میلیس و همکاران )2009 ،که با
نتایج مطالعهي حاضر همسو میباشند .خوشاخالق بودن
استاد و برخورد گرم و صمیمانه او با دانشجو ،راهکار دیگري
بود که حدود  80درصد دانشجویان چهار دانشکده اهمیت
آن را در کاهش غیبت زیاد گزارش کردند .در مطالعهاي
گزارش شده است که برخورد گرم و صمیمانه استاد با
دانشجو یکی از مهمترین ویژگیهاي استاد است (دسالن و
همکاران )2014 ،که با یافتههاي مطالعهي حاضر
همراستاست .در مطالعهي حاضر ،شاد بودن جو کالس
راهکار مهم دیگري بود که  79درصد دانشجویان نقش آن
را در کاهش غیبت زیاد گزارش کردند .اگرچه نقش این
عامل بهطور مستقیم در مطالعات دیگر بررسی نشده ،اما در
مطالعهاي ایجاد انگیزه در دانشجویان توسط اساتید،
بیشترین نقش را در حضور دانشجویان داشته است .در این
مطالعه همچنین گزارش شده که الزم است اساتید
فعالیتهاي کالسی را در یک حالت زنده و شاداب نگهدارند
و با ایجاد تنوع در فعالیتهاي کالسی ،توجه فراگیران را به

یادگیري مطالب درسی جلب کنند (سئاد و همکاران،
 .)2015در این رابطه مطالعهاي گزارش کرده است که
اهمیت دادن اساتید به حضور دانشجویان در کالس و جذاب
کردن مطالب درسی براي آنان از مهمترین عوامل انگیزشی
شرکت در کالسهاي درسی است (گومپ .)2004 ،در
مطالعهي حاضر ،تدریس مطالب درسی بهصورت کاربردي و
تالش استاد در جذاب کردن آنها ،راهکار دیگري بود که
اکثریت دانشجویان چهار دانشکده آن را بهطور مؤثري در
کاهش غیبت کالسی دخیل میدانستند .مطالعهاي که
حضور دانشجویان پزشکی را در کالسهاي درس بررسی
کرده ،گزارش کرده است که کاربرد مطالب ارائه شده در
کالس درس نظري در بالین بیمار ،عاملی است که میزان و
تداوم حضور مؤثر دانشجویان را در کالسهاي درس تعیین
میکند (ماتیک و همکاران .)2007 ،در مطالعهاي که بر
روي دانشجویان بالینی دندانپزشکی انجام شده ،گزارش
شده است که بیان تجربههاي کلینیکی استاد و مشخص
بودن ارتباط بین محتواي نظري تدریس شده و فعالیتهاي
بالینی ،عوامل مهمی هستند که از عمدهترین اصول
یادگیري بزرگساالن به حساب میآیند (فرزانی پور و
همکاران .)2011 ،این یافته در مطالعهي دیگري نیز مورد
تأیید قرار گرفته است (لیپس کومب و همکاران )2010 ،که
همگی در راستاي یافتههاي پژوهش حاضر میباشند.
تدریس مطالب اصلی درس و عدم پرداختن به مسایل
حاشیهاي توسط استاد ،راهکار مهم دیگري بود که حدود
 72درصد دانشجویان اهمیت آن را در کاهش غیبت زیاد
گزارش کردند .اگرچه این یافته در بررسیهاي دیگر مورد
مطالعه قرار نگرفته است ،اما بهنظر میرسد که توجه اساتید
به مطالب اصلی درس آنها را قادر می سازد که به مطالب
خود انسجام بخشیده و تمام محتواي درس را در مدت زمان
تعیین شده تدریس نمایند .در مطالعهي حاضر ،منظم بودن
استاد در تشکیل کالس ،انجام حضور و غیاب و اهمیت دادن
به آن ،راهکار پیشنهادي دیگري بود که توسط بیشتر
دانشجویان گزارش شد .یافتههاي یک مطالعه گزارش کرده
است که در صورت عدم انجام حضور و غیاب توسط استاد،
احتمال غیبت دانشجویان به میزان زیادي افزایش مییابد
(دسالن و همکاران .)2014 ،مطالعهي دیگري گزارش کرده
است که جهت تداوم حضور دانشجویان پرستاري در
کالسهاي درس نظري باید کنترل و پایش دقیقی روي
حضور و غیاب آنها انجام شود (تیمینز و همکاران)2002 ،
که نتایج همهي این مطالعات با یافتههاي مطالعهي حاضر
همراستا میباشد .راهکار دیگري که اکثریت دانشجویان آن
را در کاهش غیبت مؤثر میدانستند ،برقراري مقرراتی در
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خوابگاه دانشجویی بود در این جهت که دانشجویان بتوانند
در محیط خوابگاه استراحت و خواب کافی داشته باشند و
در روز بعد با انرژي کافی سر کالس درس حاضر شوند .در
مطالعات دیگر به این موضوع پرداخته نشده است ،اما تجربه
نشان میدهد که زندگی در خوابگاه و اتاقهاي چند نفره
باعث میشود ،دانشجویان تا پاسی از شب بیدار بمانند و
صبح روز بعد به علت خستگی و بیخوابی در کالس درس
حاضر نشوند .استفاده از روشهاي متنوع و مطالب جدید در
تدریس نیز راهکار دیگري بود که  73/5درصد شرکت
کنندگان آن را در کاهش غیبت مؤثر میدانستند .محققی
گزارش کرده است که در تدریس یک معلم ،تسلط داشتن
بر مطالب درسی یعنی همان علم معلم و داشتن ذوق و
سلیقه و ابتکار در انتقال مفاهیم یعنی هنر معلم دو عامل
مهمی هستند که فنون مختلف تدریس را نشان میدهند
(میلیس و همکاران .)2009 ،رفتار محترمانهي استاد با
دانشجو و استفاده از ادبیات مناسب در برخورد با او هم از
راهکارهایی بود که توسط  73درصد دانشجویان گزارش شد.
این راهکار که در مطالعات دیگر به آن پرداخته نشده است،
میتواند بهعنوان یک پیشنهاد به اساتید مدنظر قرار گیرد.
ارزیابی مستمر دانشجو در طول نیمسال تحصیلی راهکار
دیگر پیشنهادي بود که حدود  70درصد شرکتکنندگان
آن را در کاهش غیبت مؤثر میدانستند .یافتههاي مشابهی
در یک مطالعه دیگر گزارش شده است (ویتمن و همکاران،
 .)2012در ارزیابی مستمر نقاط قوت و ضعف دانشجویان
مشخص شده و بازخورد مناسب به آنان داده میشود و این
شرایط باعث میشود که دانشجو به فردي فعال و محقق
تبدیل شود که در این حالت حضور در کالس درس نیز
افزایش مییابد .در مطالعهي حاضر ،مشارکت دادن
دانشجویان در مباحث درسی هم راهکاري بود که  71درصد
شرکتکنندگان آن را در حضور فعال در کالس مؤثر می-
دانستند .در مطالعهاي گزارش شده است که اگر اساتید
دانشجویان را در مباحث درسی درگیر کرده و آنها را در
مباحث شرکت دهند ،از موارد غیبت آنان کاسته خواهد شد
(هورتون و همکاران .)2014 ،یافته هاي مشابهی در یک
مطالعهي دیگر گزارش شده است (میلیس و همکاران،
 .)2015در این رابطه مطالعهي دیگري مینویسد که
دانشجویان را به شرکتکنندگان فعال تبدیل کنید و آنان
را در همهي مراحل تدریس مشارکت دهید .با انجام این کار
دانشجو سعی میکند که تجارب یادگیري خود را بازسازي
کرده و آنها را نهادینه کند (آورامو و همکاران.)2013 ،
در یک جمعبندي کلی میتوان راهکارهاي کاهش غیبت از
دیگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد را در چهار
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حیطهي استاد ،برنامهریزي آموزشی ،شرایط فیزیکی کالس
و شرایط خوابگاه خالصه کرد که در این بین بیشترین سهم
را حیطهي "استاد" به خود اختصاص داد .در این حیطه
تسلط استاد بر مطالب تدریس شده ،تدریس فعاالنه و توجه
به یادگیري و عدم یادگیري دانشجویان ،برخورد مناسب با
دانشجو ،شاد کردن جو کالس ،تدریس مطالب بهصورت
کاربردي و جذاب کردن آنها براي دانشجو ،تمرکز روي
مطالب درسی و عدم حاشیهپردازي ،انجام حضور و غیاب،
رفتار محترمانه استاد با دانشجو و ارزشیابی مستمر در طول
ترم ،مهمترین راهکارهاي پیشنهادي دانشجویان بودند و
سایر راهکارها بعد از اینها قرار داشتند .در حیطهي
"برنامهریزي" آموزشی و حیطهي "شرایط فیزیکی" اهمیت
بیشتر راهکارهاي پیشنهادي در حد متوسط بود .در
حیطهي "شرایط خوابگاه" ،برقراري مقرراتی در خوابگاه در
جهت افزایش استراحت دانشجویان نیز راهکاري پیشنهادي
مهمی بود که اهمیت آن از نظر اکثر دانشجویان زیاد گزارش
شد.

نتيجهگيري
مهمترین راهکار پیشنهادي دانشجویان جهت کاهش
غیبت کالسی مربوط به عملکرد استاد بود .در راستاي تحقق
یافتن این راهکار ،تسلط او بر مطالب تدریس شده ،توجه به
یادگیري یا عدم یادگیري دانشجویان ،داشتن رفتار
محترمانه و استفاده از ادبیات مناسب در برخورد با دانشجو،
شاد کردن جو کالس ،تدریس مطالب درسی بهصورت
کاربردي و تالش در جهت جذاب کردن آنها براي دانشجو،
تمرکز روي مطالب اصلی درس و مطرح نکردن مسائل
حاشیهاي ،منظم بودن در تشکیل کالس ،انجام حضور و
غیاب و اهمیت دادن به آن و ارزشیابی مستمر در طول ترم
پیشنهاد میگردد .تعیین راهکارهاي کاهش غیبت کالسی
از دیدگاه دانشجویان که براي اولین بار در کشور مورد
مطالعه قرار گرفته ،نقطهي قوت و انجام پژوهش تنها در یک
دانشگاه که توانایی تعمیم نتایج را محدود میسازد ،نقطهي
ضعف مطالعهي حاضر میباشد.

تشكر و قدردانی
این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی شمارهي  1862بود که
در تاری  94/3/31در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
تصویب شد .بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه
براي حمایت مالی طرح و همچنین کلیهي دانشجویانی که
در انجام پروژه همکاري کردند ،صمیمانه تشکر و قدردانی
میگردد.
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2012, Assessment outcome is weakly
correlated with lecture attendance:
influence of learning style and use of
alternative
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Pp.108-115.
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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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