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Abstract  Article Info 

Introduction: Education is considered as the first step in human activities. 

Students’ attendance in theoretical classes has a great impact on their 

acquisition of knowledge and future career. Therefore, this study surveyed 

the causes of absenteeism in Tabriz University of Medical Sciences based on 

students’ viewpoints. 

Methods: This descriptive cross-sectional study evaluated 277 dental, 

medical and pharmacology students in basic sciences course in Tabriz 

University of Medical Sciences in 2018. The questionnaire consisted of 26 

questions in five-point Likert scale (1 to 5) in 4 categories. Data were 

analyzed using descriptive statistics. 

Results: Considering the average scores of categories, two categories with 

more significant role in students’ absenteeism from theoretical classes based 

on students’ viewpoints were: instructor’s academic ability and teaching 

method (3.17±0.45, 2.93±0.66, 3.5±0.3), and student’s personal conditions, 

including occupation, interest in the field of study, etc (2.83±0.59, 2.83±0.55, 

3.1±0.47). The most and least important factors affecting absenteeism were 

inadequate sleep at night (4.14) and coeducational classes (1.50). 

Conclusion: Given the important role of presentation method, effective 

relationship between instructors and students and interest in class subject in 

students’ attendance, emphasis should be placed on employing skillful 

instructors and screening the old ones in order to reduce the rate of 

absenteeism. In addition, having remarkable effect on the quality of 

education, it is essential to reform the educational system and reschedule 

class timetables.. 
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دانشگاه    انیدانشجو دیاز د ی نظر یهادر کالس  انیعوامل موثر بر عدم حضور دانشجو ی بررس

 1397در سال  زیتبر ی علوم پزشک 
 

 *1، فراز رادمند3 فریبا میرزایی،  2 مهدی رهبر ،1 باصریمیالد 

 
 ران یا ز،یتبر ز،یتبر یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده دندانپزشک 1

 ایران ، اردبیل،اردبیل  دانشگاه علوم پزشکیدانشکده دندانپزشکی،   ،گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی 2
   گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران 3

 
 

 
 Farazradmand@yahoo.com. ایمیل: رانیا ز، یتبر ز، یتبر یدانشگاه علوم پزشک ، یدانشکده دندانپزشک، فراز رادمند :نویسنده مسوول*

 ده کی چ

 یریادگیدر  ینقش موثر ینظر یدر کالس ها انی. حضور دانشجوشودی محسوب م یبشر یهاتیگام در فعال نیآموزش به عنوان اول : مقدمه

از    زیتبر  یدر دانشگاه علوم پزشک  یآموزش  یهادر کالس   انیعلل عدم حضور دانشجو  یمطالعه به بررس  نی در ا  ن،یها دارد. بنابراآن  یشغل  ندهیو آ
 . میپرداخت انیمنظر دانشجو

   هی( در مقطع علوم پایداروساز   ،یپزشک  ،یپزشک)دندان   یاحرفه  یمقطع دکتر  ی دانشجو  277  نی در ب  ، یمقطع-یفیمطالعه توص  نیا  ها: روش

(انجام گرفت. در  طهیدر چهار ح  5تا  1از    یبا نمره گذار  یا  نهیگز  5)    یسوال  26نامه  با استفاده از پرسش   زی تبر  یدانشگاه علوم پزشک  1397در سال  
 شد.  یفیتوص زیآنال هاداده  انیپا

دانشجو  نیانگیطبق مها:  یافته از منظر  و   یتوان علم  بتیگذار در غ  ریتاث  یطه یدو ح  ،یداروساز  ،یپزشک   ،یپزشکدندان  انینمرات حاصل 

استاد برا  یفرد  طشرای  و (  3.17±0.45  ،2.93±0.66  ،3.5± 0.3)  روش  کالس،   یدانشجو  قب  حضوردر  غ  ل یاز  و  رشته  به  عالقه    ره، یاشتغال، 
غ  نتریمهم .  بود(  0.59±2.83  ، 0.55±2.83  ،0.47±3.1) ح  انیدانشجو  بتیعامل  از  کالس  برا  ی فرد  طیشرا  طه یاز  کالس،    یدانشجو  حضوردر 

 ( بود. 1.50عامل ازحیطه شرایط زمانی و مکانی برگزاری کالس، مختلط بودن کالس)  نیترباشد وکم اثر  ی( م4.14) شب قبل کالس  یخوابکم 

  ند یدر فرآ  دیارائه درس، رابطه موثر استاد و دانشجو بر حضور در کالس  با  تیفیعالقه به موضوع کالس، ک  تیبا توجه به اهمگیری:  نتیجه 

اسات ن  دیجد  دیجذب  راهکارها  دیاسات  یغربالگر  زیو  اهم  نیچنهم  .دیشیاند  ییحاضر  به  ر  تیبا توجه  زمان تشک  ی آموزش  یزیبرنامه  ،  کالس  لیو 
 .ردیقرار گ ینیمورد بازب  زین  انهروز  یبرنامه آموزش

 ینظر یها، کالس بتیدانشجو، عدم حضور، غ : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
به  آموزش  اولینهمواره  فعالیت عنوان  تمام  در  های  گام 

می  محسوب  تکنولوژی  پیشرفت  دوران  این  در  شود. بشری 
روز  که  شاهدیم  دانشگاه به امروزه  آمار  بر  دانشکدهروز  و  ها،  ها 

شود. هدف از ورود دانشجویان کسب شغل  دانشجویان اضافه می
حرفه  آموزش  بنابراین  است؛  دلخواه  و  دانشگاه  مناسب  در  ای 

آسان می را  هدف  این  به  نیل  کندتواند  پی [1]تر  برای  البته  اده  . 
مختلفی   عوامل  اثربخش  و  کارا  آموزشی  سیستم  یک  کردن 
بخشی   اثر  موجب  یکدیگر  کنار  در  و  داده  هم  دست  به  دست 

ترین عوامل  آموزش و کسب نتیجه بهتر خواهد شد. یکی از مهم
می باشد  که  داشته  آموزش  روند  در  توجهی  قابل  اثرات  تواند 

می کالس  در  دانشجو  فیزیکی  مطاحضور  که  چرا  لعات باشد 
یرگذارتر خواهد بود که  اند یادگیری هنگامی بهتر و تاثنشان داده

همکاری   هربا  مشارکت  باشدو  همراه  دانشجو  بیشتر  .  [2]چه 
می  کالس  در  دانشجو  حضور  عدم  از  بنابراین  بعد  این  تواند 

 . [3]یادگیری را مختل کند
م نمرات    .فرح  مقایسه  با  خود   مطالعه  در  همکاران  و 

با   داشتند  مرتبی  و  کامل  حضور  کالس  در  که  دانشجویانی 
بیش  نشان  دانشجویانی که غیبت  و  پرداخته  داشتند  از حد مجاز 

 . [4]رتباط مستقیم داردها ااند که افت نمرات با میزان غیبت داده
از  هم مداوم  غیبت  تاثیر  به  نیز  همکاران  و  رامودیکه  چنین 
ها اشاره ف در آزمونها در یادگیری ناقص و عملکرد ضعیکالس
پی و دریهای پتواند ناشی از غیبت افت تحصیلی می  .[5]کردند

انگیزگی  یا حضور صرفا فیزیکی دانشجو در کالس باشد و یا بی 
بی  رشته و  به  را  او  بر عالقگی  عالوه  دهد.  نشان  خود  این   ی 

می  غیبت  دائما  که  توفیق  دانشجویانی  تحصیلی  لحاظ  از  کنند، 
امتحانات  در  را  کمتری  نمره  زیاد  احتمال  به  و  دارند  کمتری 

 . [6]کسب خواهند کرد
یونس و همکاران در پژوهش خود دریافتند دانشجویانی که 
ارتباط مثبت با معلم خود دارند، انگیزه بیشتری برای یادگیری و  

به سخت کار کردن درکالس،  حمایت   به عالوه، گرایش  دارند. 
مقابله   انتقاد،  و  راهنمایی  بهتر  پذیرش  و  زیاد  پشتکار  و  تالش 

با ویژگی    بهتر  از  درکالس،  معلم  به  بیشتر  وتوجه  ها  استرس 
می   قرار  خود  استادان  توجه  مورد  که  است  دانشجویانی  های 

 .[7]گیرند
گسترده دانش  به  بدون شک،  دانشگاه  از  غیبت  روی  بر  تر 

مدیریت بهتر و تصحیح روندی که هدف آن کاهش غیبت است 
 . [8]منجر خواهد شد

موثر در عدم حضور در کالس می  تسلط  از عوامل  به  توان 
استاد درتدریس مطالب ، روش تدریس ، عالقه به موضوع درس  

کرد آن [9]اشاره  به  ای  مطالعه  در  که  جالبی  نکات  جمله  از   .
ضب اجازه  شامل  بود  شده  وپرداخته  جزوات    یسوط  نوشتن  و 

، طوالنی بودن مسیر رفت و آمد دانشجویان درس از طرف استاد

آخر   در  ها  برگزاری کالس  و  مناسب  نقلیه  وسیله  وجود  عدم  و 
. از طرف دیگر مهارت استاد در تدریس و فصاحت [10]وقت بود

و شیوایی بیان وی از جمله نکات مهم در حضور دانشجویان در 
 . [11]کالس درس است

کرده نشان  و همکاران خاطر  تریادو  که  غیبت  همانطور  اند، 
چندمسئله و  پیچیده  پدیدهای  و  توصیف عاملی  برای  دشوار  ای 

ک روش است  با  نمیه  مدت  کوتاه  و  ساده  آن  های  به  توان 
جه به اهمیت حضور دانشجویان در  . لذا با تو[12]رسیدگی کرد

دانشگاه می بایستی( نگرش کالس مسئولین  های مثبت توانند)و 
در کالس اهمیت حضور  کردن  رنگ  پر  قبال  راستای در  در  ها 

زیان اثرات  تقویت  کاهش  و  تشویق  را  دانشجویان  غیبت  بار 
ضر و  توان در جهت بهبود شرایط حا. بدین وسیله می [13]کنند

به حداقل رساندن عوامل تاثیرگذار بر عدم حضور دانشجویان در  
 های درس قدمی برداشت. کالس

وآموزش پزشکی از  ودرمان  روند آموزشی در حوزه بهداشت  
و  آن آموزشی  مداخالت  و  دانشجویان  شغلی  آینده  در  که  جایی 

آن  توسط  در  درمانی  بسزایی  تاثیر  کار،  بازار  به  ورود  از  بعد  ها 
وب پیشگیری  دارد  هداشت،  ارتقای  می  ، درمان  جهت  تا  طلبد 

های طوالنی مدت توسط  های آموزشی در این حوزه برنامهبرنامه 
 بینی شود. دولت پیش

با توجه به اهمیت تعامل بین استاد و دانشجو و به دنبال آن 
تعداد   افزایش   نیز  و  کالس  در  دانشجو  فیزیکی  حضور  لزوم 

ظری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز، در  های نغائبین از کالس 
در  دانشجویان  حضور  عدم  علل  بررسی  به  مطالعه  این 

رشته    3های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در  کالس
نکاتی که در مطالعات   به  توجه  و  باال  نمونه  با حجم  و  مختلف 

 قبلی مغفول مانده بود، از منظر دانشجویان پرداختیم.
 

 هاروش 
توصیفیاین   علوم  -مطالعه  دانشجویان  بین  در  مقطعی، 

در  پزشکی)دندان  پایه  علوم  مقطع  داروسازی(  پزشکی،  پزشکی، 
گیری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز به روش نمونه   1397سال  

 دسترس انجام گرفت. 
ابتدا با هماهنگی با معاون آموزشی علوم پایه دانشگاه علوم  

دانشجویان مقطع   از  تبریز  دانشجویان علومپزشکی  پایه درمیان 
رشته  پسر  و  دندان دختر  )های  پزشکی  n=100پزشکی   ،)

(n=89( داروسازی ،)n=88 که در حال تحصیل در این مقطع )
 هستند، با توزیع پرسشنامه نظرسنجی صورت گرفت.  

توزیع و جمع  اینکه  به  توجه  پرسشبا  زمان نامه آوری  ها در 
تید صورت گرفت؛ تمامی های درسی توسط اسابرگزاری کالس 

 ها بازگردانده شدند. پاسخ نامه
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از مطالعه نشاطدر تدوین پرسش  آور و همکاران که در  نامه 
این  بهره جستیم.  بود  انجام گرفته  علوم پزشکی شیراز  دانشگاه 

حاوی  پرسش شده    26نامه  تائید  پایایی  و  روایی  با  سوال 
این که  [14]بود به  با توجه  خوانی  سوال هم   3. در مطالعه اخیر 

پزشکی   علوم  دانشگاه  در  پزشکی  آموزش  لحاظ  از  کمتری 
سوال دیگر با توجه به مطالعات انجام شده  3تبریزداشت حذف و  

تائید   با  و  زمینه  این  آموزش 3در  علمی  هیئت  اعضای  از  نفر 
ضای هیئت  نامه با نظر اعپزشکی به آن اضافه شد. روایی پرسش

نامه و آلفای پرسش50علمی و دانشجویان و پایایی آن با تکمیل
پرسش(  α= 86/0کرونباخ)   اول  بخش  شد.  به  تایید  مربوط  نامه 

سوال از    26های فردی)سن وجنس( و بخش دوم شامل  ویژگی
 عوامل موثر بر غیبت بود. 

پرسش  نهایت  از    26نامه  در  غیبت  علل  مورد  در  سوالی 
تیار دانشجویان قرار گرفت. هر سوال دارای  کالس درس در اخ

لیکرت   از  گزینه   5طیف  گذاری  نمره  با  تاثیر 5تا    1ای  شامل 
کم و بسیار کم بود. از تک تک سواالت    متوسط،  زیاد،  بسیارزیاد،

سواالت مفهوم  به  توجه  با  و  شد  گرفته  نظر    میانگین  با  و 
پزشکی  آموزش  به  کارشناسان  سواالت  دسته 4،  بندی حیطه 

کالس)گ مدیریت  برای    8ردید:  دانشجو  فردی  شرایط  سوال(، 
استاد)  8حضوردر کالس) تدریس  روش  و  علمی  توان   6سوال(، 

 سوال(. 4سوال( و شرایط زمانی و مکانی برگزاری کالس)
افزاردر پایان داده نرم  از  استفاده  با    SPSS-18های آماری 

فراو توصیفی  آمار  از  و  گرفت  قرار  تحلیل  و  تجزیه  و  مورد  انی 
 میانگین نمره در هر حیطه استفاده گردید.

 

 نتایج
پرسشنامه توزیع شده همگی بازگشت داده شدند.  277ازتعداد

داشتند   شرکت  مطالعه  این  در  که  دانشجویان  سن    20میانگین 

تعداد بود.  و مابقی مذکر    %(  50.91نفر در گروه مونث)136سال 
 بودند. 

حیطه  در  نمرات حاصل  مورد  میانگین  منظر  های  از  بررسی 
دندان  از  سازی  دارو پزشکی،  پزشکی،دانشجویان  ترتیب  به 
کم به  روش  بیشترین  و  علمی  توان  از:  عبارتند  ترین 

فردی  (،3.17±0.45،  2.93±0.66،  3.5±0.3استاد) شرایط 
( کالس  حضوردر  برای  ،  2.83±0.55،  3.1±0.47دانشجو 

مکانی   (،0.59±2.83 و  زمانی  شرایط 
(  2.69±0.42،  2.58±0.41 3.03±0.36کالس)برگزاری
  (2.63±0.41 2.51±0.61 2.99±0.41کالس)ومدیریت

 (1بود.)نمودار 
حیطه  تفکیکی  و  نمرات  بیشترین  و  بررسی  مورد  های 

نمایش    1کمترین سوال هر حیطه بر اساس میانگین، در جدول  
 داده شده است. 

یان از ترین عامل غیبت دانشجوطبق نتایج بدست آمده مهم
کالس،   کالس، حضوردر  برای  دانشجو  فردی  شرایط  حیطه  از 

اثرترین عامل،  4.14خوابی شب قبل کالس)کم باشد وکم  ( می 
بودن   مختلط  کالس،  برگزاری  مکانی  و  زمانی  شرایط  ازحیطه 

 ( بود. 1.50کالس)
عامللل بللا بیشللترین تللاثیر در غیبللت دانشللجویان از  5

کللالس، خسللتگی خللوابی شللب قبللل از ترتیب کمکللالس بلله
هلللای قبللللی، طلللوالنی بلللودن ناشلللی از شلللرکت در کالس

سللاعات تللدریس در هللر روز، نامناسللب بللودن سللاعت ارائلله 
قابللل  2درس، کللم بللودن بللازده کللالس بللا توجلله بلله جللدول

 مشاهده است.
توان علمی و روش   به  تاثیر مربوط  بیشترین  نمودار  مطابق 

 کالس است. استاد بود و کمترین تاثیر هم مربوط به مدیریت 

(، n=100پزشکی)های دندانای در دانشکدهگزینه 5عوامل غیبت به روش طیف لیکرت های چهارگانه  میانگین امتیازات اختصاص یافته به حیطه .1نمودار 
 ( n=89( و پزشکی)n=88داروسازی)
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 حیطه موثر بر غیبت دانشجویان 4میانگین نمره در هریک از  سواالت حائز بیشترین و کمترین  .1جدول 

 حیطه ها
 میانگین به تفکیک هر حیطه  میانگین به تفکیک سوال  عنوان سوال 

 

توان علمی و روش تدریس  
 استاد 

 2.52 توانایی استاد در پاسخگویی به سواالت دانشجو کمترین
3.20 

 3.50 کم بودن بازده کالس بیشترین

شرایط فردی دانشجو برای  
 حضوردر کالس

 2.01 تداخل ساعات درس با اشتغال  کمترین
2.92 

 4.14 کم خوابی شب قبل کالس بیشترین

شرایط زمانی و مکانی  
 برگزاری کالس

 1.50 مختلط بودن کالس کمترین
2.76 

 3.88 طوالنی بودن ساعات تدریس در هر روز  بیشترین

 مدیریت کالس
 1.83 برگزار نکردن کوییز  کمترین

2.71 
 3.49 عدم تاثیر حضور در کالس بر نتیجه ی امتحان بیشترین

 میانگین نمرات علل غیبت از کالس های نظری  از بیشترین نمره به کمترین  .2جدول 

 سواالت  میانگین نمرات

 کم خوابی شب قبل کالس 4.13

 های قبلی خستگی ناشی از شرکت در کالس  3.96

 طوالنی بودن ساعات تدریس در هر روز  3.87

 نامناسب بودن ساعات ارایه درس 3.79

 روش تدریس نامناسب  3.54

 کم بودن بازده کالس 3.51

 عدم تاثیر حضور در کالس بر نتیجه امتحان  3.48

 عدم تناسب مطالب مطرح شده با نیازهای آینده 3.43

 موضوع درسی عالقه نداشتن به  3.42

 تسلط نداشتن استاد بر مبحث درسی  3.36

 عدم حضور غیاب به طور دایم و جدی  3.16

 نبود ارتباط مناسب مطالب کالس با سواالت امتحان  3.14

 کم بودن اهمیت درس  3.05

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

توان علمی و روش استاد ی شرایط فردی دانشجو برا
حضوردر کالس 

شرایط زمانی و مکانی 
برگزاری کالس

مدیریت کالس

دندان پزشکی

داروسازی

پزشکی
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 شرایط فیزیکی نامساعد کالس  2.64

 نامنظم بودن تشکیل کالس 2.64

 دانشجویان در هر کالس زیاد بودن تعداد  2.57

 توانایی استاد در پاسخگویی به سواالت دانشجو 2.55

 تداخل ساعت درس بافعالیت های فرهنگی یاپژوهشی  2.45

 تداخل ساعت درسی با درس دیگر  2.28

 عدم عالقه به رشته تحصیلی  2.27

 وجود مشکالت خانوادگی دانشجو  2.27

 بصری به طور مناسب -سمعیاستفاده نکردن ازوسایل  2.18

 دادن جزوه توسط استاد  2.01

 تداخل ساعت درس با اشتغال  2

 برگزار نکردن کوییز  1.84

 مختلط بودن کالس 1.49

 بحث  
نتایج این مطالعه نشان داد که نقش دو حیطه توان علمی و  

حضوردر کالس در بین  روش استادو شرایط فردی دانشجو برای  
شرایط فردی دانشجو  مدیریت کالس،  )  چهار حیطه مورد بررسی
کالس حضوردر  و  برای  استاد  تدریس  روش  و  علمی  توان   ،

غیبت   علل  زمینه  در  کالس(  برگزاری  مکانی  و  زمانی  شرایط 
توجه به نتایج    تربود. با دانشجویان از کالس بیشتر و قابل توجه

هر   در  آمده  تدریس    سه به دست  روش  و  توان علمی  دانشکده 
باشد  و سه حیطه دیگر  ها میاستاد عامل اصلی غیبت از کالس 

ت کمتری داشتند. در حیطه توان علمی و روش استاد، سه  اهمی
سوال که بیشترین میانگین را کسب کردند عبارت بودند از : کم  
بر   نداشتن  تسلط  نامناسب،  تدریس  روش  کالس،  بازده  بودن 
غیبت  بر  تاثیر  بیشترین  که  حیطه  دومین  درسی.  مبحث 

یطه  دانشجویان از کالس با توجه به نظرات دانشجویان داشت ح
شرایط فردی حضور دانشجو در کالس بود و الزم به ذکر است  

خوابی شب قبل کالس و  که دو سوال با بیشترین میانگین )کم
های قبلی( در این حیطه قرار  خستگی ناشی از شرکت در کالس 

 داشتند.
ها، برگزار نکردن کوییز، تداخل ساعات  مختلط بودن کالس 

ترتیب   به  اشتغال  با  عدم  عامل    سهدرس  عبارتی  به  یا  حضور 
حیطه  بین  در  و  بودند  تئوری  از کالسهای  دانشجویان  ها غیبت 

از   دانشجویان  غیبت  در  تاثیر  کالس،کمترین  مدیریت 
بی کالس نکته  داشت.  تئوری  مطالعه  های  این  در  بدیع  و  نظیر 

غیبت   در  آن  تاثیر  و  کالسها  بودن  مختلط  عامل  به  پرداختن 
بود که در مطالع  نکته مهم  دانشجویان  این  به  توجهی  قبلی  ات 

 نشده بود. 
از دانشجویان   87/4% با توجه به پژوهش گمپ و همکاران

درکالس  حضور  دالیل  از  را  کالس  موضوع  به  عالقه 

امر  [13]دانندمی این  به  خود  مقاله  در  نیز  عزیزیان  همچنین   .
به  . در مطالعه[10]اشاره کرده است نداشتن  نیز عالقه  فعلی  ی 

از   یکی  درسی  از    دهموضوع  درغیبت  توجه  قابل  و  مهم  مورد 
 کالس ها بود. 

ارائه   کیفیت  رومر  مطالعه  در  آمده  بدست  نتایج  اساس  بر 
درس بر میزان غیبت از کالس ها تاثیر قابل توجهی دارد که با 

 .[15]نزدیکی داردخوانی نتیجه حاصل از پژوهش حاضر هم
اند که رابطه موثر  یونس و همکاران در مطالعه خود دریافته

است   دروس  یادگیری  در  مهم  فاکتور  یک  دانشجو  و  استاد 
یادگیری  گونه به  برای  دانشجویان  انگیزه  افزایش  باعث  که  ای 

 . [7]شودها میدروس و موفقیت تحصیلی آن 
محیط   از  خارج  در  اشتغال  که  دریافتند  همکاران  و  تریادو 

عدم حضور در کالس عوامل  از  یکی  میدانشگاه  . [12]باشدها 
دانشجویان  در اشتغال  نشان داد که  انجام شده  حالی که مطالعه 
کمی که  است  عاملی  سه  از  عوامل  کی  بین  در  را  تاثیر  ترین 

میمطرح را  اختالف  این  دارد.  پایین شده  نسبت  به  توان 
با   مقایسه  در  ایران  آموزشی  سیستم  در  شاغل  دانشجویان 

 کشورهای اروپایی نسبت داد.
مشکالت    بونیال-لوپز عوامل  ترتیب  به  خود  پژوهش  در 

دانشجویان، یک  و  وس، مسئولیتنواختی درسالمتی  های شغلی 
روز  و  استاد  با یک خانوادگی، نحوه مدیریت کالس توسط  های 

 .[8]دانندترین دالیل غیبت از کالس می درس را از مهم
همکاران در پژوهش خود علل غیبت از کالس های    نبوی و

تئوری را در چهار سطح بررسی کرده بودند که در سطح اول به  
اشاره شده    )عدم تسلط استاد بر مبحث درس(  نقش بسزای استاد

است که این عامل  کامال با نتایج مطالعه فعلی هم راستاست و 
آموزشی  ریزی  برنامه  بودن  نامناسب  به  بعدی  ، فضای در سطح 

واضح است   است.  پرداخته شده  فیزیکی وزمان تشکیل کالسها 
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که مهارت استاد و همکاری دانشجو در فرآیند تدریس از عوامل 
د حضور  برای  توجه  قابل  و  تقویت  مهم  سبب  و  است  رکالس 

 . [3]گرددانگیزه دانشجو می 
ه نشاط آور و همکاران نشان داد که دانشجویان  نتایج مطالع

نحوه   و  درسی  مبحث  بر  استاد  وتسلط  علمی  توان  به  نسبت 
تدریس استاد نظری نداشتند درحالی که شرایط زمانی و مکانی  

مهم عنوان  به  کالس  از  برگزاری  غیبت  به  مربوط  عامل  ترین 
که در مطالعه حاضر  . در حالی[14]کالس ها در نظر گرفته شد

ای متفاوت حاصل شد و  نتیجه  [16,17]همسو با مطالعات دیگر  
های تئوری از  ترین علت غیبت از کالس ی استاد اصلیتوان علم

می  را  اختالف  این  علت  بود.  دانشجویان  روش  دیدگاه  در  توان 
آور و همکاران و زمان غیبت دانشجویان در ساعات بررسی نشاط

اولیه روز یافت درصورتی که در مطالعه اخیر ، علت کلی غیبت  
د از ظهر مورد  های صبح و بعها اعم از کالسدر تمامی کالس

 بررسی قرار گرفت. 
اساس   علوم   های  یافتهبر  دانشگاه  در  همکاران  و  وکیلی 

نا سمنان  بی  خوا کم  د،تااس  تدریس   روش  بودن  مناسبپزشکی 
  ناشی   استاد،خستگی  بیان فصیح و روان نبودن    کالس،  قبل  شب

بعد  وکالسها  روزانه   کالسی   برنامهفشردگی    از الی    14)ازظهری 
  درس   کالساز  دانشجویان  غیبت  اصلیدلیل    پنج  ترتیب  به(18

قبل    شودمی  محسوب شب  خوابی  کم  فعلی  ی  مطالعه  در  که 
نقاط   از  یکی  و  بوده  دانشجویان  غیبت  اصلی  علت  کالس 
انجام  پژوهش  با  مطالعه ی حاضر  جالب  و  مهم  بسیار  اشتراک 

به ظاهر ساده می  نکته ی  به همین  توجه  باشد  شده در سمنان 
 .[6]پژوهش های مشابه کمتر مورد توجه واقع شده بودکه در 

بررسی علل غیبت در   این مطالعه  ی دانشکده   3نکته قوت 
د پزشکی،  در  دندانپزشکی،  سرشماری  صورت  به  اروسازی 

بود که نظیر آن در مطالعت قبلی دیده نمی  بدین  کالسها  شد و 
های تحصیلی بر علل غیبت کنار ترتیب تاثیر متفاوت بودن رشته 
ی این پدیده به دست آید. مزیت گذاشته شد تا دید جامع درباره

سایر مطالعه با  مقایسه  در  باال  نمونه  تعداد  داشتن  فعلی  ی 
 لعات است.مطا

رسد الزم است در مطالعات بعدی به موضوعاتی  به نظر می 
پایان کالس  و  زمان شروع  زمان هر کالس،  همچون  مدت  ها، 

بیشتری  توجه  پایه  علوم  از  دوره پس  و  با یک درس   روزهای 
 شود. 

 نتیجه گیری

کلله تللوان علمللی و روش تللدریس اسللتاد بللا توجلله بلله این
باشللد بلله همللین منظللور هللا میعامللل اصلللی غیبللت از کالس

بللرای افللزایش انگیللزه و رغبللت دانشللجویان بللرای حضللور 
اندیشللدید کلله شللامل هللا بایللد راهکارهللایی بیشللتر  در کالس

جلذب اسلاتید جدیلد و غربللالگری اسلاتید حاضلر اسلت. بللرای 
هلایی بله منظلور سلنجش فلن جذب اسلاتید جدیلد بایلد فیلتر

ه و تنظللیم هللا تعبیللبیللان اسللاتید در کنللار صللالحیت علمللی آن
شود و در مورد اساتید حاضر نیز بلا مراجعله بله آملار و نظلرات 
دانشللجویان در پایللان هللر تللرم در جهللت رتبلله بنللدی و 

هللا عمللل شللده و بللرای اسللاتید فاقللد ارزشللیابی کیفللی آن
هللای آمللوزش فللن بیللان و مللدیریت هللای الزم دورهتوانایی

 کالس برگزار گردد. 
تاثیر   به  توجه  با  کمهمچنین  زیاد   قبل  بسیار  شب  خوابی 

کالس  از  ناشی  خستگی  و  برنامه  کالس  تصحیح  قبلی،  های 
می ضروری  روزانه  امکان آموزشی  حد  تا  که  صورتی  به  نماید. 

 ها در یک روز کاهش یابد.  های اول وقت و تعدد کالس کالس
 

 سپاس گزاری 
محل   این  در  مطالعه  که  تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  از 

 شود. ت قدردانی میصورت پذیرف
 

 سهم هر نویسنده 
و نگارش   امر تهیه سواالت  باصری( در  اول)میالد  نویسنده 

فع مقاله  در  امتن  رهبر(  دوم)مهدی  نویسنده  است.  نموده  لیت 
سوم)فریبا  نویسنده  داشتند.  نقش  آن  تحلیل  و  نتایج  آنالیز 

داده آوری  جمع  در  الکترونیک  میرزایی(  فضای  به  ورود  و  ها 
رادمند( نیز در جمع آوری  ردند. نویسنده مسئول)فراز  همکاری ک

تدوین سواالت نقش    رفرنس دهی،  نگارش متن مقاله،  ،داده ها
 داشتند.
 

 تضاد منافع 
می  اعالم  منافعی  نویسندگان  تعارض  گونه  هیچ  که  نمایند 

 وجود نداشت. 
 

 مالحظالت اخالقی 
افرادی که پرسش   بودند کامال  اسامی  تکمیل کرده  را  نامه 

افرادی که با   به ذکر است صرفا  محرمانه ماند و همچنین الزم 
شدند.  مطالعه  وارد  داوطلبانه  داشتند  شخصی  رضایت 
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