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 انينگرش نسبت به حضور در كالس درس و نمرات دروس دانشجو سهيمقا
 بتيدارا و فاقد غ

  
  يخزاع اليسه، يمحسن حسن آباد، *انيفرح مادرشاه

  
 

  چكيده
 يها بررسي جينامشخص بودن نتا به دليل. كالس درس است، دشوار يموضوعات علم به خصوص، سيمكان جهت تدر نيتر مهم: مقدمه

  .شد سهيمقا بتيدارا و فاقد غ انكالس درس و نمرات دروس دانشجوي مطالعه نگرش نسبت به حضور در نيا در، يمحدود قبل
 يسرشمار گيري با نمونه رجنديب يدانشگاه علوم پزشك يترم اول رشته پرستار دانشجوي 69 يطول يفيمطالعه توص ناي در :ها روش

 ديگرد سدرس كه توسط دو پژوهشگر تدري 10در انيدانشجو يها تبيغ. شدندمطالعه  )1387- 1389( يليشش ترم تحص طي انتخاب و
 2جلسه غيبت در دروس 1-2حداكثر ("بتيفاقد غ"و )يواحد2مجاز در دروس  بتيغ 3-4("بتيغ يدارا":شد و سپس به دو گروه نييتع

نسبت به  )1- 5 :كرتينمره ل، سؤال20( انينگرش دانشجو نييپرسشنامه پژوهشگر ساخته جهت تع توسطاطالعات . شدند ميتقس )واحدي
اطالعات با . شد آوري جمعنمرات دروس  و ها تبيغ اطالعات آوري جمعرم و نيز با فپس از تاييد روايي وپايايي آن حضور در كالس 

  . ديگرد لتحلي و هيتجز مستقل يتو  دو يكا يها آزمون
 امتياز 20از مجموع  حضور در كالس يبه موانع آموزشنسبت  "بتيغ يدارا" انينمره نگرش دانشجو نيانگيم :جينتا

نسبت به موانع  "بتيغ يدارا" انينمره نگرش دانشجو). p=003/0(بود )47/15±02/2("بتفاقد غي"باالتر از گروه )42/1±88/16(
نمره نگرش ؛ اما )p=012/0(بود )95/15±91/1("بتيغ قدفا" انياز دانشجو تر بيش )08/17±38/1(حضور در كالس  ياجتماع
فاقد " نمره كل دروس گروه). p=004/0(بود  بتيغ يدارا انيحضور در كالس باالتر از دانشجو دينسبت به فوا بتيفاقد غ انيدانشجو

  ).p=002/0( بود "بتيغ يدارا"از گروه  تر بيش "بتغي
، يليتحص يها ترم در حجم كارورزي و متعادل نمودن تعداد دروس. كاهش نمرات دروس همراه بود با انيدانشجو بتيغ :يريگ جهينت

نقش داشته  بتيتواند دركاهش غ مي يلتحصي به رشته انعالقه دانشجوي و دانشجويان يريادگيارتقاي ، سيتدر يكاهش اضطراب ط
  .باشد
  ، غيبت در كالسانيدانشجو، نگرش، يليتحص تيموفق، آموزش: هاي كليدي واژه

  850تا  840 ):10(13؛ 1392 دي/ پزشكيآموزش در علوم مجله ايراني 

  
  مقدمه 

موضوعات  سيمكان جهت تدر نيتر مهمكالس درس 

                                                 
و  يدانشكده پرستار ،ي، گروه پرستار)يمرب( انيفرح مادرشاه: نويسنده مسؤول *

.  رانيا رجند،يب رجند،يب يدانشگاه علوم پزشك ،ييماما
f_madarshahian@yahoo.com  

دانشگاه   ،ييو ماما يدانشكده پرستار ،ي، گروه پرستار)يمرب( يحسن آباد محسن
؛ )mohsenhassanabadi@yahoo.com. (رانيا رجند،يب رجند،يب يعلوم پزشك
. ، گروه بهداشت نوزادان، وزارت بهداشت، تهران، ايران)اريدانش( يخزاع اليدكتر سه

)dr.s.khazaee @gmail.com(  
  27/5/92 :، تاريخ پذيرش12/5/92: ، تاريخ اصالحيه1/4/92: تاريخ دريافت مقاله

 ليبه دل يدشوار است و آموزش علوم پزشك يعلم
بر سالمت  مؤثر يو درمان يمداخالت بهداشت سيتدر

از  يبرخ جياما نتا، است ياتيح تيماه يانسان دارا
در  انيدانشجو بتيغ شيافزا دهنده مطالعات نشان

مطالعه  وردم تر كم مسأله نيدرس است و ا يها سكال
  ).2و1(قرار گرفته است

 يو عمل يدروس تئور يها سدانشجو در كالعدم حضور 
 غير مجاز محسوب ببيعلت قابل دفاع غ كيبدون 
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گزارش شده % 20تا  انيدانشجو بتيغ زانيم). 3(شود مي
و دروس  يعلوم پزشك يها از رشته يو در برخ) 4(است

كنترل  ليبه دل يتر است اما در دروس عمل عيخاص شا
 تر كم نيتوسط مدرس انيحضور دانشجو تر بيش
  ).5و3(است
از  يناش يآمدها يو پ انيدانشجو بتيغ شيعلت افزا به

در  ييايدرس و كاهش پو يها سكال يليآن مانند تعط
 نياز مدرس يبعض) 7و6(در كالس يگروه يريادگي

مشكل  كيدر كالس درس را  انيدانشجو بتيغ، دانشگاه
از صاحب نظران معتقدند  يلذا برخ ).8(دانند مي يآموزش

تحت نظارت  ديدر كالس درس با انيكه حضور دانشجو
وجود  نيبا ا، اجبار گردد يو حت قيتشو، رديقرار گ

 مجبور نمودن دانشجو جهت حضور در كالس درس
 بيمدرس و دانشجو آس نيسالمت ارتباط ب بهتواند  مي

دانشگاه معتقدند كه  نياز مدرس يگروه). 6(برساند
 يريادگيمهم  تيفعال كيحضور دانشجو در كالس درس 

  ). 3(هستند يينظارت بر آن فاقد كارآ يها روش امااست 
در پاكستان  يرشته پزشك انيدانشجو مطالعهنتايج 
 كي سيساعات تدر% 25از  تر بيشدر  بتيكه غادد نشان

درس  يانيدر امتحان پا تيبا عدم موفق يدرس تئور
دانشجو در  بتيجلسات غ شيبا افزا). 9(همراه است

 كيهر  طوري كهبه ، ابدي مي نمره درس كاهش، كالس
تواند  مي ياز دروس تئور يدانشجو در بعض بتيجلسه غ

  ).11و10(ترم درس بكاهد انينمره از امتحان پا مين
 يآموزش يزياز برنامه ر انيدانشجو تيرضا عدم

نوع درس و ، يماريب، يعلل خانوادگ، )3(دروس
انتظارات دانشگاه از  افتنيكاهش ، اشتغال، )12(مدرس
به اطالعات و نگرش  تر بيش يدسترس، انيدانشجو
بر كم ارزش بودن حضور در كالس  يمبن انيدانشجو

). 11(گردد مي درس يها سآنان در كال بتيموجب غ
فرصت  كيحضور در كالس را ، انياز دانشجو يبعض

 ها تفرص گريدانند كه به د مي دروس يريادگيجهت 
 يكردهايرو گريد انيدانشجو كهيدر حال، گردد مي اضافه

در  يريادگيموجود در خارج از كالس را به  يريادگي
  ).13(دهند مي حيكالس ترج

و  تيفيبودن ك نييپا، شلوغ يها سكال، يآلودگ خواب
اضطراب و ، يمشكالت شخص، )2(سياثربخش نبودن تدر

در كالس  انيدانشجو بتيغ شيبه افزا ياجتماعتعهدات 
كه اشتغال  ستياما مشخص ن ؛)14(شود مي يمنته

). 15(گردد مي در كالس بتيدانشجو تا چه حد موجب غ
 به صورت يپزشك ومدر آموزش عل انيدانشجو بتيغ

 انيدانشجو بتيغ). 12و2(محدود مطالعه شده است اريبس
 يريادگيدروس مختلف ممكن است با  سيدر جلسات تدر

و  يمطالعات مقطع، )16و12(آنان همراه باشد تر كم
دانشجو  بتيغ امديپ در زمينه تر بيشمحدود انجام شده 

 بتيغ). 18و17(باشد ميدرس  كي سيدر جلسات تدر
 يدروس تئور يها سدر كال يرشته پرستار انيدانشجو

مطالعه نگرش  نيلذا در ا، مطالعه نشده است رانيدر ا زين
نسبت به حضور در كالس درس و نمرات دروس 

  .شد سهيمقا بتيدارا و فاقد غ انيدانشجو
  

  ها روش
ترم اول  يدانشجو 69 يطول يفيمطالعه توص نيدر ا

با  رجنديب يدانشگاه علوم پزشك يرشته پرستار
تا  1387 يها سال نيانتخاب و ب يسر شمار گيري نمونه
و  گيري يپ كسانيتوسط دو پژوهشگر به روش  1389

مالك ورود به  يفوق دارا انيدانشجو هيكل. مطالعه شدند
. بودند) پژوهش نيا ررضايت جهت مشاركت د( پژوهش

 يدر رشته كارشناس يدروس تئوراين كه  با توجه به
 ارائه يليتحص ابتداي دوره  ترم 6 طي در يپرستار

دانشجو فقط ، ليدو ترم آخر دوره تحصگردند و در  مي
دانشجويان در ، است مارستانيتحت آموزش باليني در ب

پي گيري  يدوره كارشناس يابتدا يليترم تحص 6 يط
  .شدند

مهمان شدن دانشجو : خروج از مطالعه شامل يارهايمع
 4از  تر بيش بتيو غ گريد يها در دانشگاه ليجهت تحص
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 كيجلسه در دروس  2و  يجلسه در دروس دو واحد
از حد مجاز دانشجو موجب حذف  شيب بتيغ. بود يواحد

 نيطبق مقررات و قوان(نمره صفر  صيتخص ايدرس 
فوق به  طيشرا رد. شود مي توسط دانشكده) يآموزش

درس از  يانيعدم شركت دانشجو در امتحان پا ليدل
كليه  البته در اين مطالعه .ديگرد مي مطالعه حذف

 يمطالعه با پژوهشگران همكار انيتا پا دانشجويان
و  و هيچ مورد غيبت بيش از حد مجاز نداشتيم نمودند

  .از مطالعه حذف نشداي  هيچ نمونه
شش ترم  يرا در ط يده درس تئور سيپژوهشگر تدر دو

فوق به  انيدر دانشجو يدوره كارشناس يابتدا يليتحص
 انيپا يابيو نمرات ارزش انيدانشجو بتيغ. عهده داشتند

، سالمت تيوضع يبررس: شاملدرس  ده  يليترم تحص
و  هيتغذ، و اصول آموزش به مددجو يريادگي نديفرآ
، يويكل يدفع ستميس يها مراقبت، يدرمان هيتغذ

روش ، يزبان تخصص، يكياختالالت متابول يها مراقبت
 69كل  ،دربهداشت دو و بهداشت سه، كيبهداشت ، قيتحق

توسط دو پژوهشگر  جيمورد مطالعه بتدر يدانشجو
 يليترم تحص انيدروس در پا يابيارزش. شد آوري جمع

مدرس در كالس و كتب مرجع  سيو فقط بر اساس تدر
به  يليترم تحص انيامتحانات دروس در پا هيكل. بود

پاسخنامه بود كه از بانك  يو دارا يا نهيچهار گز صورت
 هيبه كل. ديانتخاب گرد يتصادف به صورت سؤال

اعتراض به نمرات  اعالم شد كه در صورت انيدانشجو
توانند ورقه و پاسخنامه را با  مي دروس يانيپا يابيارزش

دروس توسط  مراتن. نديمشاهده نما يمراجعه حضور
كه از مطالعه و اهداف  دهيآموزش د علمي هيأت عضو كي

دانشگاه ثبت  تيآن مطلع نبود محاسبه و در سا
  .ديگرد يينها و يكيالكترون

ده درس مورد  سيجلسه تدر نيپژوهشگر در اول دو
با  انيدانشجو ابيمطالعه اعالم نمودند كه حضور و غ

از  شيب بتيغ(توجه به مقررات دانشگاه انجام خواهد شد 
نمره  صيتخص ايحد مجاز دانشجو موجب حذف درس 

در نمرات  يتأثيرغيبت در حد مجاز  و )17()شود مي صفر
در  انيدانشجو ابيو غ ورحض. ترم درس ندارد انيپا
 انيدروس ده گانه انجام و در پا سيجلسات تدر هيكل

و  بتيغ يدارا"به دو گروه  انيهر درس دانشجو سيتدر
 "بتيفاقد غ"گروه . شدند ميدر آن درس تقس "بتيفاقد غ

حداكثر  ايدروس حضور داشته  سيجلسات تدر% 100در
 كيو  يمجاز در دروس دو واحد بتيجلسه غ 1-2 يدارا

گروه . بودند يواحد كيمجاز در دروس  بتيجلسه غ
مجاز در دروس  بتيجلسه غ 3- 4 يدارا، "بتيغ يدارا"

 يواحد كيمجاز در دروس  بتيو دو جلسه غ يدو واحد
  . بودند
دانشجو با توجه  "بودن بتيغ يو دارا بتيفاقد غ" مالك

مجاز در  بتيجلسه غ 4به مجاز بودن هر دانشجو جهت 
مجاز در دروس  بتيجلسه غ 2و  يدروس دو واحد

دانشگاهها  يآموزش نيبر طبق قوان يواحد كي يتئور
طبق قوانين ). 9و6و3(ديومطالعات مشابه انتخاب گرد

 2و  ياحدجلسه در دروس دو و 4از  تر بيش يها تبيغ
 دگرد مي به دانشكده اعالم يواحد كيجلسه در دروس 

 كيدانشجو و داشتن  بتيكه در صورت موجه بودن غ
 ريغ بتيغ در صورتعلت قابل دفاع موجب حذف درس و 

و  بداي مي صينمره صفر جهت درس تخص ،موجه
 ترم و پژوهش حاضر حذف انيدانشجو از امتحان پا

جلسه در دروس  4از  شيب بتيمطالعه غ نيدر ا. دگرد مي
مشاهده  يواحد كيجلسه در دروس  2و  يدو واحد

  .نشد
از دو ابزار پژوهشگر ساخته جهت  يبررس نيا در

فرم "ابزار اول ، اطالعات استفاده شد يگردآور
 بتيبود كه در آن غ "ها تبينمرات و غ آوري جمع

 به صورتمجزا در هر درس و  به صورت انيدانشجو
نمرات ده درس مورد ، بتيغ يجمع كل تعداد دروس دارا

 وسطشده و جمع كل نمرات ت كيتفك به صورتمطالعه 
 يليشش ترم تحص يدر ط يطول به صورتدو پژوهشگر 

مجزا  به صورتجهت هر دانشجو  يدوره كارشناس
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مطالعات  جيابزار با توجه به نتا نيا. ديگرد آوري جمع
  .شد ميه تنظمطالع شيپ جيو نتا) 11(يقبل

 هيگو 20پرسشنامه پژوهشگر ساخته شامل كيدوم  ابزار
نسبت به حضور در  انينگرش دانشجو نييجهت تع

 ابيانجام حضور و غ، در ابعاد يدروس تئور يها سكال
 4( يموانع اجتماع، )هيگو 4( يموانع آموزش، )هيگو 4(

بود و توسط ) هيگو 8( حضور در كالس ديو فوا) هيگو
 يليترم تحص انيخود پاسخ در پا به صورت انيدانشجو
پرسشنامه با توجه به مطالعات  نيا. شد تكميل ششم 

جهت پاسخ . ديگرد ميمطالعه تنظ شيپ جيو نتا) 5و2(يقبل
تا  كيتوانست نمره  مي هر دانشجو، نگرش يها هيبه گو

 ميتصم، 4=موافق، 5=موافقكامالً "، به صورتپنج را 
اساس  بر "1=مخالفكامالً و  2=مخالف، 3=نظر يب/نگرفته

 هيگو 20نمره كل). 19(ديانتخاب نما كرتيل اسيمق
جهت  زين سؤالپرسشنامه شش  نيدر ا. بود 20-100نيب
 نيانگيم، تأهل، اشتغال تيوضع، دانشجو تيجنس نييتع

، "يدوره كارشناس يابتدا يليمعدل شش ترم تحص
با خانواده به محل  داريكه دانشجو جهت د يدفعات

 "مشروط شدن"و  "نمود مي متيخود عز يسكونت اصل
 تر كمدانشجو  يليترم تحص كيمعدل ( ليدوره تحص يط

  .موجود بود) باشد 12از 
 آوري جمعپرسشنامه نگرش و فرم  ايمحتواعتبار 

از  نفر 5 يابيتوسط ارز انيو نمرات دانشجو ها تبيغ
بهداشت و آموزش ، يآموزش پرستار(علمي اعضاي هيأت

 ييايو پا انجام و مورد تاييد قرار گرفت دانشگاه ) يپزشك
 يده دانشجو يكرونباخ بر رو يآن با محاسبه آلفا

 يآلفا. قرار گرفت تأييدمطالعه مورد  شيمشابه در پ
 83/0، كرونباخ پرسشنامه نگرش در مطالعه مقدماتي

در چهار  80/0، ابيانجام حضور و غ يها هيگو يبرا
 85/0، حضور در كالس يمرتبط با موانع آموزش هيگو

جهت هشت  82/0، حضور در كالس يجهت موانع اجتماع
 20حضور در كالس و جهت كل ديمرتبط با فوا هيگو

كرونباخ جهت فرم  يآلفا. آمد به دست 82/0نگرش  سؤال

  . بود 81/0 انيدانشجو بتينمرات و غ آوري جمع
 هيمه از كلنا تيمطالعه رضا نيشركت در ا جهت

مطالعه پس از  نياطالعات ا. دياخذ گرد انيدانشجو
 تأييدو  SPSS-16افزار  با استفاده از نرم آوري جمع

با ، رنوفاسمي –نرمال بودن با آزمون كولموگروف 
 ليوتحل هيدو جهت تجز يكا يآمار يها آزموناستفاده از

 يو ت) بت در كالسيدانشجو و غ تيجنس( يفيك يها داده
نمرات  نيانگيم( يكم يها داده ليوتحل هيمستقل جهت تجز

گانه  و دروس ده يليمعدل شش ترم تحص، نگرش
 05/0 يمعناداردر سطح ) بتيدارا و فاقد غ انيدانشجو

   .شد ليتحل
  

  نتايج
 48مذكر و %) 4/30(نفر 21مورد مطالعه  يدانشجو 69از 

در  بتيفاقد غ%) 8/63(نفر  44 ،بودند مؤنث%) 6/69(نفر 
نفر  25و ) بتيگروه فاقد غ(ده درس مورد مطالعه 

 25از ). بتيغ يگروه دارا(بودند بتيغ يدارا%) 2/36(
 ترمدر چهار %) 60(نفر 15 "بتيغ يدارا"گروه  يدانشجو
در سه %) 28(نفر 7، بودند بتيغ يدارا) 2- 3- 4- 5(يليتحص
تا دو ترم  كيدر %) 12(نفر 3و ، )5- 4- 3 اي 4- 3- 2(ترم

دارا " انيدانشجو. داشتند بتيغ) 3- 4 اي 2- 4 اي2( يليتحص
 يآمار معنادارفاقد تفاوت  تياز نظر جنس "بتيو فاقد غ

 يداابت يليمعدل شش ترم تحص نيانگيم). =31/0p(بودند 
در ) 71/15±61/1(مذكر  انيدانشجو يدوره كارشناس

فاقد تفاوت ) 91/15±20/1( مؤنث انيبا دانشجو سهمقاي
  .)=t= ،57/0p- 571/0( بود يآمار معنادار

 نفر مجرد 40، %)5/4( تأهلمنفر  2 "بتيفاقد غ"گروه  در
 يدارا"بودند و در گروه %) 5/4(و دو نفر كارمند %) 91(
نفر  3و ، %)72( نفر مجرد 18، %)16( تأهلمنفر  4 "بتيغ

 يدر ط انياز دانشجو%) 9/2(نفر  2. بودند%) 12(كارمند 
قرار  "بتيغ يدارا"شش ترم مشروط شدند كه در گروه 

  .داشتند
%) 4/36( ينفر بوم 16 "بتيفاقد غ"گروه  يدانشجو 44 از
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 ريغ يدانشجو 28از ،بودند%) 6/63( يبوم رينفر غ 28و 
%) 6/53( نفر 15دفعه و  1-2%) 4/46(نفر  13 يبوم
 داريجهت د يليهر ترم تحص يدفعه در ط 3از  تر بيش

 متيعز ليخود به خارج از شهر محل تحص يها خانواده
 10 "بتيغ يدارا"گروه  يدانشجو 25از . نموده بودند

 15از ( بودند%) 60( يبوم رينفر غ 15و %) 40( ينفر بوم
 نفر 8دفعه و  1-2%) 7/46(نفر  7 يبومريغ يدانشجو

جهت  يليهر ترم تحص يدفعه در ط 3از  تر بيش%) 3/53(
 ليخود به خارج از شهر محل تحص يها هخانواد داريد

  .سفر نموده بودند
نسبت به حضور در  انينمره نگرش دانشجو نيانگيم

موانع ، ابيانجام حضور و غ": كالس درس در ابعاد
در  "حضور در كالس ديو فوا يموانع اجتماع، يآموزش
  نمره كل نگرش. قرار گرفته است سهيمورد مقا 1جدول 

 "بتيفاقد غ"گروه  انيدانشجو )امتيازي 5 هيگو 20( 
 "بتيغ يادار"با گروه  سهدر مقاي) 57/3±65/77(
- 141/0( بود يآمار معنادارفاقد تفاوت ) 48/4±52/77(

t= ،89/0p=(  
  

  ميانگين نمره نگرش دانشجويان دارا و فاقد غيبت نسبت به حضور در كالس درس:  1جدول 
 گروه
  )انحراف معيار ±5از  ميانگين(نگرش

  غيبت*فاقد
)44=n( 

  غيبت**داراي
)25=n( 

P t 

          غياب وحضورانجام

 - 85/0 932/0 20/4±76/0 18/4±89/0 شودانجام حضور و غياب در كليه جلسات دروس موجب كاهش غيبت دانشجويان مي

 -484/1 143/0  52/3±29/1  13/3±85/0 گرددمدرس مي-انجام حضور و غياب به صورت منظم موجب تخريب ارتباط دانشجو

  800/1 076/0  24/3±58/1  79/3±97/0 گرددگزارش غيبت دانشجو به دانشكده موجب حذف درس يا نمره صفر مي

  100/1 275/0  44/3±86/0  72/3±12/1 نتايج حضور و غياب دانشجو بايد تأثير مثبت يا منفي بر نمره درس داشته باشد

   646/0  521/0  56/14±93/1   84/14±61/1  ميانگين نمره كل
          حضور در كالس  يآموزشموانع

  -74/2  012/0  20/4±76/0   50/3±22/1 گرددحجم زياد كارآموزي موجب خستگي و غيبت دانشجويان مي

 -368/3 001/0  36/4±75/0  68/3±82/0 شودي تحصيلي موجب غيبت دانشجويان ميها ترمتعداد زياد دروس در اكثر 

 -380/0 705/0  24/4±77/0  15/4±88/0 گرددروش كار و تدريس مدرس موجب غيبت دانشجويان مي

  258/0 797/0  08/4±86/0  13/4±87/0 گرددريزي و مديريت آموزشي دروس موجب غيبت دانشجويان ميروش برنامه

  -052/3 003/0  88/16±42/1  47/15±02/2 ميانگين نمره كل 
          حضور در كالس  ياجتماعموانع

  -593/0 555/0  20/4±86/0  06/4±89/0 گرددعزيمت دانشجويان غير بومي نزد خانواده موجب غيبت در كالس مي

 -686/0 495/0  40/4±70/0  27/4±75/0 گرددمتأهل بودن دانشجو موجب غيبت در كالس مي

  -639/0 525/0  32/4±74/0  18/4±92/0 گرددداشتن اشتغال مانند كار دانشجويي و كارمند بودن موجب غيبت دانشجويان مي

  -234/3 002/0  16/4±68/0  43/3±99/0 شودموجب غيبت ميعدم عالقه دانشجو به رشته تحصيلي خود

 -577/2 012/0  08/17±38/1  95/15±91/1 ميانگين نمره كل 
          حضور در كالس ديفوا

  706/0 483/0  72/3±79/0   86/3±82/0 توانم سؤاالتم را مطرح نمايم در كالس درس مي
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  818/0 416/0  68/3±80/0  84/3±77/0 گيردموضوعات درسي مهم و كاربردي در كالس مورد تأكيد قرار مي

  241/0  810/0  88/3±97/0  93/3±78/0 يابددر كالس با استفاده از تجربه علمي و آموزشي مدرس يادگيريم افزايش مي

  773/2 007/0  24/3±20/1  90/3±80/0 گرددميحضور در كالس موجب تسهيل يادگيري از كتب و جزوه

  596/2 012/0  56/3±86/0  11/4±84/0 گرددتر به خصوص در امتحان ميحضور در كالس درس موجب اضطراب كم

  652/0 517/0  68/3±94/0  81/3±78/0 حضور در كالس درس جهت يادگيري آسان و كامل اهميت دارد

 245/1 218/0  52/3±38/1  86/3±90/0 حضور در كالس درس جهت كسب نمره باالتر ضروري است

 458/1 149/0  72/3±89/0  02/4±79/0 دهمحضور در كالس درس را به مطالعه جزوه دانشجويان ترجيح مي

  981/2  004/0  00/29±97/3  38/31±66/2 ميانگين نمره كل 

  . يواحد 1جلسه در دروس  كي اي ،يواحد2مجاز در دروس بتيغجلسه  2يمساو اي تر كم* 
  .يواحد1جلسه در دروس 2 اي ،يواحد2مجاز در دروس بتيجلسه غ 4-3**
  
مورد  2در جدول  انينمرات دروس دانشجو نيانگيم

 نديفرآ: نمرات دروس نيانگيم. قرار گرفته است سهيمقا
، يزبان تخصص، و اصول آموزش به مددجو يريادگي

به  "بتيفاقد غ"و دو در گروه  كيبهداشت ، قيروش تحق
 نيانگيم. است "بتيغ يدارا"باالتر از گروه  معنادار طور

 انيدانشجو يدوره كارشناس يليمعدل شش ترم تحص
 يدارا" انياز دانشجو تر بيش) 36/16±29/1("بتيفاقد غ"

 نيانگيم. )=t= 01/0p,651/2( بود) 53/15±19/1( "بتيغ
شامل مجموع نمرات ده درس مورد مطالعه و ، نمره ازدهي

 "بتيفاقد غ"گروه  انيدانشجو يليمعدل شش ترم تحص
 يدارا"گروه  انيدانشجو با سهدر مقاي) 08/11±28/17(
بود  تر بيش معنادار به طور) 30/16±58/11( "بتيغ
)492/3,t= 001/0p=(.  

  
و مقايسه ميانگين نمرات دروس دو  غيبت دانشجويان داراي غيبت در دروس مورد مطالعه مطلق و نسبي فراواني توزيع:2جدول 

  گروه

 درس

غيبت**گروه داراي
)25=n(  

فراواني غيبت در 
 دروس

غيبت *گروه فاقد
)44=n(  

 نمرات دروس

غيبت **گروه داراي
)25=n(  

 p t نمرات دروس

 انحراف معيار±ميانگين غيبت3-4** غيبت≥2*

 993/0 324/0 45/14±62/1 96/14±25/2 %)44(11 %)56(14 بررسي وضعيت سالمت

 989/2 004/0 30/15±67/1 47/16±51/1 %)60(15 %)40(10 فرآيند يادگيري و اصول آموزش به مددجو

 258/1 213/0 37/14±93/1 07/15±38/2 %)60(15 %)40(10 تغذيه و تغذيه درماني

 817/0 417/0 64/14±97/1 11/15±48/2 %)56(14 %)44(11 هاي سيستم دفعي كليويمراقبت

 976/0 333/0 91/14±57/1 42/15±32/2 %)64(16 %)36(9 هاي اختالالت متابوليكيمراقبت

 209/3 002/0 30/15±67/1 53/16±45/1 %)56(14 %)44(11 زبان تخصصي

 562/2 013/0 50/15±55/1 48/16±52/1 %)48(12 %)52(13 روش تحقيق

 -164/2 034/0 46/14±94/1 64/15±30/2 %)60(15 %)40(10 بهداشت يك

 824/2 006/0 00/14±72/1 23/15±75/1 %)40(10 %)60(15 بهداشت دو

 282/1 204/0 56/14±03/2 29/15±41/2 %)48(12 %)52(13 بهداشت سه

 -220/3 002/0 74/14±16/1 65/15±09/1   نمره كل
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در ده  "بتيغ يدارا" انيدانشجو بتيغ يفراوانهمچنين 
در ده . آورده شده است 2درس مورد مطالعه در جدول 

، نفر 3(درس  3در  بتيغ نيتر كمدرس مورد مطالعه 
. بود%) 9/2، نفر 2(در ده درس  بتيغ نيتر بيشو %) 3/4

نفر  20درس و  3-4در %) 20(نفر  5 بيغا انياز دانشجو
  .اشتندد بتيدرس غ 5-10در%) 80(
  

  بحث
نگرش نسبت به حضور در  يطول يفيمطالعه توص نيدر ا

 بتيدارا و فاقد غ انيكالس درس و نمرات دروس دانشجو
 انيدانشجو  مطالعه نمره كل نگرش نيدر ا. شد سهيمقا

 سهينسبت به حضور در كالس در مقا "بتيفاقد غ"گروه 
اما  ،بود يآمار معنادارفاقد تفاوت  "بتيغ يدارا"با گروه 

 ينسبت به موانع آموزش "بتيغ يدارا"نمره نگرش گروه 
باالتر از  معنادار به طورحضور در كالس  يو اجتماع

  . بود "بتيفاقد غ"گروه 
حضور در كالس در  دينمره نگرش نسبت به فوا نيانگيم

گروه  انيباالتر از دانشجو "بتيفاقد غ"گروه  انيدانشجو
 تياهم دهنده تواند نشان مي فوق افتهي. بود "بتيغ يدارا"

حضور در كالس درس مانند كاهش اضطراب  دينقش فوا
 يريادگي ليتسه، در ارتباط با امتحان درس به خصوص

 بتياز غ يريشگيو جزوات در پ بدانشجو از كت
 بتيمطالعه نشان داد كه غ نيا جينتا. باشد انيدانشجو
با كاهش نمرات دروس همراه است و اعتقاد  انيدانشجو

نبودن حضور در  ديبر مف يمبن انينادرست دانشجو
. مشكل نقش داشته باشد نيتواند در ا مي كالس درس

در هر  يردروس تئو اديتعداد ز، يكارآموز يحجم باال
تواند در  مي يليو عدم عالقه به رشته تحص يليترم تحص
 انياز دانشجو تر بيش "بتيغ يدارا"گروه  انيدانشجو

 يدر كالس منته بتيو غ يبه خستگ "بتيفاقد غ"گروه 
دروس  يآموزش تيريو مد يزيبرنامه ر ديشا. گردد
 نيهمچن، انيو مشخصات دانشجو ازهايبر ن يمبتن

باال بتواند  ييبا كارآ سيتدر يكردهاياستفاده از رو

آنان در  بتيداده و از غ شيرا افزا انيدانشجو زهيانگ
   .درس بكاهد يها سكال
، )12(تر كم يريادگي دهنده نشان يمطالعات مقطع جينتا

در امتحان  تيو عدم موفق) 16و3(يليتحص شرفتيعدم پ
با ). 9(است بتيغ يدارا انيدرس در دانشجو يانيپا

 كاهش تر بيش دانشجو نمره درس بتيغ شيافزا
 انياز كل دانشجو% 2/36مطالعه  نيدر ا). 11و10(ابدي مي
 بتيغ. مطالعه بودند مورددر دروس  بتيغ يدارا

كه دانشجو جهت  يليتحص يها در رشته انيدانشجو
مهم و  اريبس يو حل مشكالت بهداشت ليو تحل هيتجز
 ننديب مي آموزش يدرمان يها هيجامعه و توص ياتيح
و  يريادگيممكن است بر  رايز ،نگران كننده است اريبس

). 1(باشد داشته يمنف تأثير ندهيآنها در آ ينيعملكرد بال
در تماس با  انيتواند سالمت مددجو مي مشكل نيا

 يبهداشت يها طيرا در مح يدر حال كارورز انيدانشجو
 يها بيماريكاهش داده و مواجهه دانشجو با  يدرمان
  .دهد شيرا افزا يشغل
% 20انيدانشجو بتيغ زانيو همكاران م ونگيمطالعه  در
حضور  زانيدر مطالعه چان و همكاران متوسط م). 4(بود

كه مشابه ) 20(است %8/76در كالس  انيدانشجو
حضور  زانيمطالعه هورتون است كه م يها افتهي

گزارش شده  %2/73در كالس درس  انيدانشجو
 نيا يها افتهي مشابهدو مطالعه فوق  يها افتهي .)18(است

در ده  بتيفاقد غ، انياز دانشجو% 8/63مطالعه است كه 
در  بتيالبته مالك غ، درس مورد مطالعه بودند

  . ستيمطالعه ن نيموارد مشابه ا هيدر كل يقبل يها يبررس
نسبت به  "بتيغ يدارا"مطالعه نمره نگرش گروه  نيا در

دروس در  اديو تعداد ز يكارآموز اديحجم ز": هيدو گو
 دانشجو بتيو غ يموجب خستگ يليتحص يها ترماكثر 
 "بتيفاقد غ"باالتر از گروه  معنادار به طور "گردد مي
در  يرشته پرستار انيدانشجو يدروس تئور هيكل. بود

 يدوره كارشناستحصيلي ابتداي   ترم 6 يدر ط رانيا
 يدر اكثر روزها انيدانشجو طوري كهبه گردد  مي ارائه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 11

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-2740-en.html


 نگرش نسبت به حضور در كالس درس   و همكاران انيفرح مادرشاه
 

http://ijme.mui.ac.ir   847/  )10( 1392/13دي / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

 ديشب با 8تا ساعات  يهفته بعد از مراجعت از كارآموز
 7و در دو ترم  ابنديحضور  يدروس تئور يها سدر كال

برنامه . دارند ينداشته و فقط كارورز يدرس تئور، 8و 
 6دروس در  شدنتواند موجب فشرده  مي فوق يآموزش

 يدر دروس منته بتيو غ انيدانشجو يترم و به خستگ
 جينتا كننده تأييد يمقطع يفيچند مطالعه توص جينتا. گردد
  ).7و3و2(است فوق
 784و همكاران  يبات يمقطع يفيمطالعه توص در

و  يدندانپزشك، يپزشك، يپرستار يها رشته يدانشجو
 يو خستگ يمطالعه شد و خواب آلودگ يداروساز

). 2(در كالس درس بود انيدانشجو بتيدانشجو از علل غ
 يآموزش يزياز برنامه ر انيدانشجو تينقش عدم رضا

 زيو همكاران ن ليدر كالس در مطالعه د بتيدروس بر غ
، بتيو جهت كاهش غ) 3(قرار گرفته است تأكيدمورد 

در مطالعه  انيدانشجو يازهايبا ن يبرنامه آموزش قيتطب
  ). 7(شده است شنهاديهوگز و همكاران پ

سال  انيدانشجو بتيبر غ مؤثرهمكاران عوامل و  هوگز
 يفيك به صورتهفته  91 يرا در ط يدوم رشته پرستار

علل  نيتر مهمنشان داد كه  جيمطالعه نمودند و نتا يو كم
مراجعه به ، يتعهدات خانوادگ، يماريب، انيدانشجو بتيغ

 نيدر ا). 7(است از دروس يپزشك و عدم عالقه به برخ
 يدارا"گروه  انينمره كل نگرش دانشجو زيمطالعه ن

حضور در  يو اجتماع ينسبت به موانع آموزش "بتيغ
بود و نمره  "بتيفاقد غ"كالس درس باالتر از گروه 

عالقه  دهنده نشان "بتيغ يدارا"گروه  انينگرش دانشجو
با گروه  سهيخود در مقا يليآنها به رشته تحص تر كم
  . معنادار است به طور "بتيفاقد غ"

 يدانشجو 168 يو كم يفيو همكاران با مطالعه ك كيمات
سال دوم نشان  يدانشجو 130و  يسال اول رشته پزشك

 ليتحص يها سال شيبا افزا انيدانشجو بتيدادند كه غ
و عدم  ستين كسانيو در دروس مختلف  ابدي مي شيافزا

 سيتدر تيفيبودن ك ريعالقه به آموزش در كالس و متغ
مطالعه  نيدر ا). 13(است انيدانشجو بتيدروس از علل غ

و در  تر عياز دروس شا يدر بعض انيدانشجو بتيغ زين
نبودن  كسانياز  يتواند ناش مي بود كه تر كم گريدروس د

و جلسات مختلف  يدروس در موضوعات علم سيتدر
 انيدر مطالعه حاضر از دانشجو. دروس باشد سيتدر

ترم  6ترم از  هارچ يدر سه ال% 88، "بتيغ يدارا"گروه 
بودند كه مشابه  بتيغ يدر دروس مختلف دارا يليتحص

  .است و همكاران كيمطالعه مات جينتا
 يو همكاران بر رو يبات يمقطع يفيمطالعه توص جينتا

آن است كه  دهنده نشان يعلوم پزشك يدانشجو 784
: درس عبارتند از يها سعلل حضور در كال نيتر مهم

استفاده از ، كسب نمره باالتر، سؤال دنيامكان پرس
از درس كه در  ييها جنبه يريادگيو  يشخص يها جزوه

هر  زيمطالعه ن نيدر ا). 2(رديگ مي قرار تأكيدكالس مورد 
فقط  "بتيفاقد غ"گروه  انيچند نمره نگرش دانشجو

از كتب و جزوه و كاهش  يريادگي ليتسه "نسبت به
باالتر  معنادار به طور "اضطراب بر اثر حضور در كالس

نمره  نيانگيبود اما م "بتيغ يدارا"گروه  انياز دانشجو
 گروهحضور در كالس در  ديكل نگرش نسبت به فوا

 يدارا"باالتر از گروه  معنادار به طور "بتيفاقد غ"
ارتقاي بتوان با  ديفوق شا جيبا توجه به نتا. است "بتيغ

 يها ساز حضور در كال انيمورد انتظار دانشجو ديفوا
درس  يها سآنان را در كال بتيغ زانيم يدروس تئور
  .كاهش داد

مجموع نمره  نيانگيمطالعه حاضر نشان داد كه م جينتا
معدل شش ترم  نيانگيكل ده درس مورد مطالعه و م

باالتر از  معنادار به طور "بتيفاقد غ"گروه  يليتحص
 زيو همكاران ن واليمطالعه دال. است "بتيغ يدارا"گروه 

 يدارا انيدانشجو نشان داد كه دانشجو 110با مطالعه 
 نمرات باالتر يدارا معنادار به طور "تر كم بتيغ"

چان . مطالعه حاضر است يها افتهيكه مشابه ) 12(هستند
سال چهار رشته  يدانشجو 146 يريادگيو همكاران 

 يژولويدر درس راد "بتيدارا و فاقد غ" يپزشك
نشان داد كه در  جيرا مطالعه نمودند و نتا يصيتشخ
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 به طور بتيگروه فاقد غ يليترم تحص يانيامتحانات م
ترم  انيداشتند اما در امتحان پا ينمرات باالتر معنادار
  ). 20(ديدو گروه مشاهده نگرد نيب يمعنادارتفاوت 
دروس ده گانه و معدل  يقوت مطالعه حاضر بررس نكته

در  يدوره كارشناس يابتدا يليشش ترم تحص
. بود يمطالعه طول كيدر  "بتيدارا و فاقد غ" انيدانشجو

و  يريادگي نديفرآ: نمرات دروس نيانگيمطالعه م نيدر ا
، قيروش تحق، يزبان تخصص، اصول آموزش به مددجو

 به طور "بتيفاقد غ"گروه  رد، و بهداشت دو كيبهداشت 
نمرات احتماالً . است "بتيغ يدارا"باالتر از گروه  معنادار
به  گرياز دروس د تر بيش، از دروس يبعض يابيارزش

  .در كالس وابسته است انيحضور دانشجو
 ريخأدر آغاز جلسات دروس با ت انياز دانشجو يتعداد

نمرات دروس احتماالً مدت حضور و ، وارد كالس شده
ممانعت . ه استافتيرغم حضور در كالس كاهش  يآنها عل

توانست به سالمت  مي فوق انياز ورود دانشجو
 نيهر چند در ا. برساند بيآس انيدانشجو يروانشناخت

با  "بتيو فاقد غ اراد" انيمطالعه نمرات دروس دانشجو
 ييشد اما نمرات دروس به تنها سهيمقا گريكدي

حضور . باشد نمي انيدانشجو يريادگي دهنده نشان
تواند تحت  مي يدروس تئور يها سدر كال انيدانشجو

 ستميدانشجو و س، طيعوامل متعدد مرتبط با مح تأثير
نسبت به  انيمانند نوع استاد و نگرش دانشجو يآموزش

در  انيفعال بودن دانشجو زانيم، سيتدر يها الگو، يو
ساعت ، مانند مكان كالس يطيعوامل مح، كالس درس

دادن  تياهم زانيو م انيدانشجو تيشخص، آن ليتشك
قرار  يليدرس و رشته تحص عالقه به، آنها به دروس

ممكن نبود و  يفيمطالعه توص نيكه كنترل آنها در ا رديبگ
  .هستند مطالعه نيا يها تياز محدود

  
  گيري نتيجه

نمره كل دروس و  نيانگيمطالعه حاضر نشان داد كه م
 يدوره كارشناس يابتدا يليمعدل شش ترم تحص

 انيبا دانشجو سهيدر مقا "بتيفاقد غ"گروه انيدانشجو
متعادل . است تر بيش معنادار به طور "بتيغ يدارا"گروه 

 هيدر كل يو حجم كارورز ينمودن تعداد دروس تئور
 يط انيدانشجو ابكاهش اضطر، يليتحص يها ترم
به  انياز كتب و عالقه دانشجو يريادگيارتقاي ، سيتدر

در  انيدانشجو بتيتواند در كاهش غ مي يليرشته تحص
در . نقش داشته باشد يدروس تئور يها سكال

در  انيدانشجو بتيغ يليمطالعه تحل يبعد يها بررسي
 ها مخدوش كنندهسازي  كالس درس همراه با همسان

  .گردد مي شنهاديپ
  

  قدرداني
سال  ياز همكاري دانشجويان رشته پرستاري ورود

دادند تشكر و  ياريكه در انجام اين مطالعه ما را  1387
  .نماييم مي قدرداني
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Grades of Courses for Students with and Without Absence 
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Abstract 
 
Introduction: The most important setting for teaching, specifically for difficult scientific topics, is 
classroom. Due to the uncertain results of previous investigations which are limited in number too, this study 
was implemented to compare attitude toward attendance in sessions and grades of associated courses for 
students with or without absence. 
Methods: In this descriptive longitudinal study, 69 nursing freshmen of Birjand University of Medical 
Sciences at their first semester were selected through census sampling, and followed for six consecutive 
semesters (2009–2011). Students’ absence in 10 lessons taught by two researchers was confirmed and then 
students were divided into two groups; “with absence” (3-4 permissible absence in a course of study) and 
“without absence” (One or at maximum two absence for a course of study). Data was gathered using a valid 
and reliable researcher-made questionnaire to determine students attitude (20 questions, Likert score: 1-5) 
toward classroom attendance, as well as a data collection form for absence and course grades. Data was 
analyzed using Chi2 and independent t-test. 
Results: Mean score of students’ attitude “with absence” toward educational barriers of classroom 
attendance was (16.88±1.42 out of total score of 20) and higher than that of students without absence 
(15.47±2.02, p=0.003). Total attitude score of students “with absence” toward social barriers of classroom 
attendance (17.08±1.38) was higher than that of students without absence (15.95±1.91, p=0.012); but total 
attitude score of students without absence toward the benefits of classroom attendance was higher than that 
of students with absence (P=0.004). Total course score for the group “without absence” was higher than 
that of the group “with absence” (p=0.002). 
Conclusion: Students absence was associated with lower grades. Balancing the number of courses and 
volume of training in semesters, reducing anxiety during teaching, promoting students’ interest in learning 
and field of study can be involved in reducing their absence. 
 
Keywords: Education, academic achievement, attitude, students, absence. 
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