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Abstract
Purpose: This study was designed and
implemented to study the role of individual,
structural and beyond-structural factors in
university students absenteeism.
the relationship between demographic
variables and university absenteeism were
studied.
Methodology: The research method was of
descriptive types and research design was a
multivariate correlational model in which
relationships between individual variables,.
The statistical population of the study
consisted of all students of Bu-Ali Sina
University. The sample size of the study
was calculated using the Cochran sampling
formula and included 375 people. The
participants were selected by using
stratified random sampling. The data
gathering instrument was a researcher-made
questionnaire designed in the Likert scale.
The validity of the research instrument was
confirmed by factor analysis and the
validity of the questionnaire and its
subscales
were
determined
using
Cronbach’s alpha coefficients and they
were higher than 0.8.
Results: According to the results of the
research, there was a significant relationship
between individual, structural and beyondstructural factors and absenteeism, and the
tendency of the students to be absent from
classrooms. Individual factors were the
most significant predictors of student
absence from classrooms.
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مقدمه و بیان مسئله
دانشگاهها و مؤسسات آموالش عالی اال تأثیررلاارترین سلاالمازهلا در توسلعه پایلدار جواملع بلوده و
همیشه موردتوجه دانشمنداز و سیاستمداراز هستند چراکه دانشگاه مبدأ تحوالت در ابعاد مختل
ررهنگی اجتماعی و اقتصاد جامعه اس  .با توجه به اینکه دانشاو هسته اصلی و محصول محور
نظام آموالشی دانشگاهی اس بیش اال هر مؤلفه دیگر مورد ارالیابی و نقاد قلرار ملیریلرد .بلرا
تحقق اثربخش و کارآمد ررایند تربی عالوه بر مؤلفلههلا مختلل محیطلی محتلوایی و ابل ار
حضور ری یکی و عاطفی دانشاو در کال ها درسی عنصر ال امی و حیاتی اسل  .در سلالهلا
اتیر بیمیلی دانشاویاز به حضور در کال ها در موردتوجه پژوهشگراز قرار رررته اس ؛ البته
این توجه بیشتر معطوف به غیب ریریکی بوده اس  .با وجود تب ورود به دانشگاه و اشلتیا رلراواز
به تحصیالت دانشگاهی و اال همه مهنتر احسا غرور و سررراال نسب به دانشاو بودز بهویژه در
دههها راشته برتی شواهد تاربی نشاز میدهد که امرواله تمای دانشاویاز به غیب و رریل اال
دانشگاه رو به ار ایش اس  .لاا شنات دالی و عوام مؤثر بر غیب و دانشگاه رری دانشاویاز و
ارائه راهح هایی در این المینه میتواند در ارتقاء نظام آموالش عالی به جایگلاه شایسلته تلود ملؤثر
باشد.
پدیده غیب و دانشگاه رری در نظامها دانشگاهی و مؤسسلات آملوالش علالی در سلالهلا
اتیر موردتوجه پژوهشگراز تربیتی قرار رررته اس  .احتماالً این بداز جه اس کله دانشلاویانی
که اال کال ها درسی رری انند عالوه بر اینکه اال باالده تحصیلی پایینی برتوردارند بهطلور بلالقوه
میتوانند مستعد ناهناار ها اجتماعی نی باشند .همازرونه که پلژوهشهلا موردبحل در ایلن
مقاله نشاز میدهد غیب اال کال ها درسی در عملکرد و نملرات پیشلرر تحصلیلی تأثیررلاار
بوده و پیامدها اجتماعی متعدد دارد .رری اال محلی آموالشلی بلا متغیرهلا دیگلر همنلوز
استفاده اال مواد مخدر و الک تخل و ترك تحصی اال دانشگاه همبسته اس .
با وجود تغییرات روالار وز در رناور اطالعات و توانایی دسترسی به منابع غنی تربیتی در تلار
اال کال ها در اهمی حضور در کال ها در همنناز به قوت تود باقی اس  .تحقیقی در
دانشگاه کوئینلند نشاز داد که حضور در کلال اصللیتلرین راهلی اسل کله دانشلاویاز بلا آز
میتوانند دانش طالیی و اندیشه طالیی تود را بهدس آورند (Isaacs, 1992د .محققاز در مطالعها
دریارتند بین می از مشارک و حضلور در کلال و نملرات آالملوز جلامع دانشلاویاز همبسلتگی
معنادار وجود دارد (Millis et al, 2009د.
اکثر اساتید معتقدند که حضور در کال ها درسی به شیوهها متنوص موجب بهبلود یلادریر
میشود .کال ها ارائه چندرسلانها (صلوتی -تصلویر د بلهدلیل پوشلش سلب هلا مختلل
یادریر دستاورد تحصیلی بیشتر را نسب به مطالعه صلرف ملتن درسلی دارنلد و علالوه بلر آز
اساتید در کال ها درسی مطالب معتبرتر را نسب به متوز درسی ارائه مینمایند ( Sleigh and
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Ritzer, 2001د .نتایپ مطالعه رراتحلیلی کرید و همکاراز (Credé et al., 2010د نی نشاز ملیدهلد
بین حضور در کال و درجه تحصیلی دانشلاویاز کلالپهلا رابطله مثبل و معنلادار وجلود دارد.
دانشاویاز با حضور در کال ها درسی حان وسیعی اال اطالعلات را مبادلله نملوده و ملیتواننلد
دانش طالئی تود را کسب نموده و به ررهیختگی برسند (Abdulghani et al., 2014د.
در پژوهشی تأثیر می از حضلور در دانشلگاه بلر عملکلرد تحصلیلی دانشلاویاز رشلته ملدیری
موردمطالعه قرار ررر  .نتایپ پژوهش نشاز داد حتی با کنترل نقلش عوامل دروزالا در رابطله بلین
غیب و عملکرد تحصیلی حضور در کال ها درسی هنوال هن بهطور معنادار بلر رتبله تحصلیلی
تأثیر میراارد (Teixeira, 2016د .علالوهبلر ایلن یل سیاسل اجبلار (بلرا حضلورد هرچنلد
انعطافپایر به بهبود عملکرد تحصیلی دانشاویاز کمل ملیکنلد .نتلایپ تحقیلق ( Louis et al.,
2016د نشاز میدهد که حضور در کال در بهطور معنادار با عملکرد عینی ارتباط دارد و نلوص
محتوا تأثیر تعدیلی در این رابطله نلدارد .در پژوهشلی در بررسلی ارتبلاط بلین حضلور دانشلاویاز
دانشگاه و عملکرد یادریر دانشاویاز کارشناسی ارشد دانشلکده البلازهلا تلارجی در انگللی
محققلاز دریارتنللد کلله بللین حضللور کالسلی و دسللتاورد یللادریر ارتبللاط معنللادار وجللود دارد
(Hamachi and Hamamchi, 2017د .پژوهشها متعدد دیگر )االجملله Oladipupo, 2017د نقلش
حضور در کال را در بهبود عملکرد تحصیلی تأیید میکنند.
اررچه بیشتر مطالعات اناام شده در المینه غیب بر نقش غیب در متغیرها بلاالده و عملکلرد
تحصیلی متمرک شده اس ؛ به نظر میرسد توجه به اهمیل شلنات دالیل ایلن پدیلده بلهطلور
روالار وز در حال رسترش اس  .بیشتر مطالعات اناام شده پدیده غیبل را پدیلدها چنلد علاملی
میدانند .عوام مؤثر بر حضور دانشاویاز در کال ها درسی را ملیتلواز اال دیلدراههلا علملی
مختل (جامعهشناسی الیس شناسی روازشناسی اقتصاد علوم تربیتی و ...د مطالعه کرد .همننین
این عوام را میتواز با نگاه سیستمی به عوام مؤثر بلر غیبل موردتوجله قلرار داد و عوامل را اال
دیدراه ررد ساتتار و رراساتتار مطالعه نمود.
مطالعات اولیه توسل دولله و دیگملن (Dole and Digman, 2001د در دانشلگاه هلاوایی دالیل
حضور دانشاویاز را در نتینه چهار دسلته اال عوامل (شلام دالیل عالیلق ارالشهلا و تلأثیراتد
تلخیص میکند .کالرك (Clark, 1975د معتقد اس که تفاوت دانشلاویاز غایلب و غیلر غایلب بله
الندری اجتماعی بر میرردد .در دهه  1990دیوادو و رولت نتیاه رررتند که عوامل اثررلاار بلر
حضور دانشاویاز در کال ها درسی شام انگی ش توداتکایی مالی و مقدار الماز اشتغال اسل
(Devadoss and Foltz, 1996د .در پژوهشی وادسانگا و ماشینگامبی با مطالعه سه دانشگاه آرریقلا
جنوبی با روش پژوهش تلفیقی دالی غیب دانشاویاز را مطالعه نمودند .نتایپ پژوهش نشلاز داد
رقداز عالقه به موضوص راهبردها ضعی تدری مدرسلاز محلی نلامطلو یلادریر اشلتغال
پارهوق و رواب ضعی دانشاویاز با مدرساز اال عوام غیب دانشاویاز بودند ( Wadesanga and
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Machingambi, 2011د .نتایپ مطالعه رامل (Gumpe, 2004ددر ملورد علواملی کله باعل شلرک
دانشاویاز در کال تواهد شد نشاز داد که اهمیل دادز اسلتاداز بله حضلوروغیا و جلاابی
مطالب درسی اال مهنترین عوام انگی شی شرک آزها در کلال هلا در اسل  .کلیلر ( Clair,
1999د نشاز داد عدم کنترل محی کال باع ار ایش غیب دانشاویاز تواهد شلد .للوپ و للوپ
در پژوهشی در مورد دانشاویاز رشته توریسن دریارتند که غیب ی پدیده چند عاملی اس  .آزها
در مطالعه تود هف عام (شام کارآمد سب تدری عالقه تحصیلی محتوا و ررم تدری
نفوذ یا تر همکالسازد را بهعنواز عوام مؤثر بر می از غیب معررلی کردنلد کله در میلاز آزهلا
سب تدری مهنترین عام بود (Lopes and Lopez, 2015د.
محققاز در مطالعها دریارتند که مصالح شخصی و استر عواملی هستند که غیب دانشاویاز
اال کال هلا درسلی در دانشلگاه را تبیلین ملیکننلد (Timmins and Kaliszer, 2002د .دویلله و
همکاراز (Doyle et alد دریارتند که نارضایتی اال مدرساز مسار تا مح تحصی و مصللح هلا
ررد و اجتماعی با غیب مرتب هستند .در پژوهشی محققاز عوام مؤثر بر حضور در کلال هلا
درسی دانشاویاز رشته داروساال هاده عام بهعنواز عوام محرك برا حضلور در کلال هلا
درسی شناسایی شد که مهنترین آزها عبارت بودند اال نمره کالسی اطالعلات جدیلد ارائلهشلده در
می از کاربرد بودز اطالعات ارائهشده توس استاد برا ح مسائ واقعی ( Fjortaft,
کال در
2005د .در پژوهش دیگر مشخص رردید که بیمار تعهدات تانوادری عدم عالقه به ی موضوص
تاص مهن ترین عوام اثرراار بر غیب دانشاویاز اال کلال هلا درسلی اسل هرچنلد اتلال
قوانین و سیاس ها اجتماعی بهعنواز موضوعات کناهمی تر نی ممکن اس بر غیب دانشلاویاز
تأثیرراار باشد .دانشاویاز همننین هنگام تأتیر در اناام تکالی تربیتی تمای به غیب بیشلتر
داشته و وانمود میکنند که مریض هستند (Hughes, 2005د.
در پژوهشی محققاز پدیده غیب و دالی ملرتب بلا آز را در دانشلاویاز کارشناسلی دانشلگاه
هاواسا (Hawassaد مطالعه نمودند .نمونه این مطالعه مقطعی شام  1500نفر اال دانشاویاز بود کله
پرسشنامهها پژوهش را تکمی نمودند .یارتهها پژوهش نشاز داد بین عوام ررد سن مصلرف
مواد مخدر و عدم عالقله و غیبل رابطله معنلادار وجلود دارد .همننلین بلین متغیرهلا رشلته
تحصیلی آمادری برا امتحاز در ها دیگر سب تدری استاد و دسترسی به محتوا آننه در
کال تدری میشود و غیب دانشاویاز رابطه معنادار وجود دارد (Desalegn et al., 2014د .در
مطالعها رو و همکارانش دریارتند که شرک در رعالی ها ورالشی و رلو برنامله دو عامل اصللی
غیب بودند .در میاز عوام دانشگاهی مدت کال ها کمبود شفاری در تدری معلماز عام ها
اصلی بودند و بیمار و سرررمیها شخصی نی اال مهنترین عوام رلرد غیبل در ایلن مطالعله
ر ارش شده اس (Rao et al., 2016د .در مطالعه مقطعی دیگر محققاز دریارتند که می از غیب
با وضعی تأه و اشتغال مرتب بوده و دانشاویاز متأه و دارا اشتغال پارهوق غیب بیشلتر
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نسب به سایر دانشاویاز دارند .دالی غیب در این مطالعه کیفی تدری آمادری برا امتحلاز
صبح الود بودز کال رعالی اجتماعی بیمار طلوالنیبلودز روال تحصلیلی علدم بهلرهمنلد اال
مشارک در کال عدم عالقه به محتوا دسترسی به محتوا بهصورت ضب شده نبود مشلو بلرا
حضور توانایی رهن کال بدوز حضور در کال و رقداز مباح جدید در کال ذکر شده بود کله
نامطلو بودز سب تدری مهنترین عام عنواز شده بود (Alghamadi et al., 2016د.
مرور ادبیات پژوهش نشاز میدهد که پژوهشها مختلفی در مورد غیب اال کال هلا درسلی
در دانشگاهها صورت رررته اس  .مطالعات مختل نشاز میدهد که غیب اال کال هلا درسلی در
دانشگاهها یکی اال مسائلی اس که اغلب دانشگاهها سراسر جهاز با آز مواجه هستند .مرور ادبیات
مربوط به غیب اال کال ها درسی نشاز میدهلد محققلاز عوامل متعلدد را موردمطالعله قلرار
دادهاند .این عوام را میتواز به طر مختل طبقهبند و تلخیص نمود .با توجه به ایلنکله هلدف
اصلی پژوهش کاربرد ارائه راهح ها کاربرد برا ذینفعاز ساالماز اس لاا ایلن طبقلهبنلد
میتواند در تصمینریر ها مؤثر باشد .مطالعات مختل نشاز میدهد که غیب ملیتوانلد ریشله در
عوامل رللرد یللا محیطللی تللار اال نظللام آموالشللی و یللا ریشلله در عوامل و مؤلفللههللا مختلل
تردهسیستنها نظام آموالشی داشته باشد .این پژوهش با دیدراهی جامع درصلدد مطالعله نقلش
مهنترین عوام ررد ساتتار و رراسلاتتار در دانشلگاه رریل (غیبل و تمایل بله غیبل د
دانشاویاز اس  .دو وجه تمای این پلژوهش بلا پلژوهشهلا پیشلین عبلارت اسل اال1 :د بیشلتر
مطالعات اناام شده در المینه غیب صلرراً بلر غیبل ری یکلی متمرکل شلده و غیبل علاطفی یلا
موردتوجه قرار نگررته و یا برجسته نشده اس  .درواقع جنبه نوآور ایلن پلژوهش برجسلتهسلاال
موضوص رقداز تمای دانشاویاز به کال ها درسی رراتر اال صرف غیب ری یکی اس چی کله
میتواز آز را دانشگاه رری نامید5 .د مرور ادبیات پژوهش نشاز میدهد تعداد کمی اال پژوهشها
به عوام رراساتتار غیب پرداتتهانلد .علواملی همنلوز بیکلار علدم پیونلد بلین تحصلیالت
دانشگاهی و نیاالها شغلی کلاهش جایگلاه اجتملاعی عللن و  ...عوامل رراسلاتتار هسلتند کله
میتوانند مفرضهها قاب تأملی برا دانشگاه رری باشند که در این پژوهش موردتوجه قرار رررته
اس .
روششناسی پژوهش
روش پژوهش :پژوهش به لحاظ هدف اال نوص پلژوهشهلا کلاربرد و بله لحلاظ روش جملعآور
اطالعات اال نوص روشها توصیفی  -همبستگی اس که در آز رابطه متغیرها دانشلگاه رریل و
متغیرها عوام ررد ساتتار و رراساتتار مورد آالموز قرار رررته اس .
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جامعه ،نمونه و شیوه نمونهگیری :جامعه آمار پژوهش شام کلیه دانشاویاز دانشگاه بوعلیسلینا
همداز در مقاطع مختل کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتلرا اسل  .حالن نمونله پلژوهش بلرا
جمعآور دادهها با استفاده اال ررمول کوکراز بلا تطلا نمونلهریلر پلنپ صلدم تعلداد  372نفلر
محاسبه و به روش طبقها تصادری انتخا رردیدهاند .ابتدا حان نمونه برا هر دانشکده به نسب
جامعه آمار محاسبه شده اس ؛ سپ در هر دانشکده با رعای نسب جنسی و مقطع تحصلیلی
دانشاویاز نمونه محاسبه و اب ار جمعآور ها در بین آناز توالیع رردیده اس .
ابزارهای جمعآوری دادههای پژوهش :اب ار جمعآور دادهها شام پرسشنامه محققساتته دانشگاه
رری و عوام ررد ساتتار و رراساتتار مؤثر بر آز اس  .ایلن مقیلا شلام  65رویله بله
شر جدول شماره  1اس که در طی لیکرت طراحی شده اس  .روایلی مقیلا اال طریلق تحلیل
عاملی با استفاده اال نرمار ار لی رل محاسبه رردیده که همله متغیرهلا دارا بلار علاملی قابل قبلول
میباشند .برا محاسبه پایایی مقیا نی اال آلفا کرونبا استفاده شد که به شر جدول شماره 1
محاسبه رردیده اس .
جدول ( :)1میزان پایایی متغیرهای پژوهش
تعداد سؤاالت

آلفا کرونبا

متغیرها مربوطه
دانشگاه رری

14

0/11

عوام ررد

6

0/15

عوام ساتتار

32

0/72

عوام رراساتتار

7

0/11

روش تحلیل اطالعات :برا تحلی دادهها ابتدا شاتصها توصیفی متغیر وابسته (دانشگاه رری د
و متغیرها مستق (ررد ساتتار و رراساتتار د ارائه رردیده اس  .سپ رواب بین ساالهها با
استفاده اال تحلی معادالت ساتتار و آالموزها همبستگی تحلی و تبیین شده اسل  .همننلین
رواب بین متغیرها جمعی شناتتی با دانشگاه رری آالموز رردیده اس .
متغیرهای پژوهش :در این پژوهش متغیرها ررد ساتتار و رراساتتار بلهعنلواز متغیرهلا
مستق و دانشگاه رری بهعنواز متغیر وابسته موردمطالعله قلرار رررتله اسل  .همننلین ارتبلاط
متغیرها جمعی شناتتی با متغیر دانشگاه رری آالموز شده اس .
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یافتههای پژوهش
الف) شاخصهای توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته

براسا نتایپ پژوهش قریب بله یل چهلارم ( 54/5درصلدد دانشلاویاز موردمطالعله اال دانشلگاه
رری از بوده و اال کال ها درسی غیب مینمایند و یلا تمایل بله غیبل داشلته و صلرراً حضلور
ری یکی دارند .شاتصها توصیفی (میلانگین انحلراف معیلار و وارایلان د متغیرهلا پلژوهش در
جدول شماره  5ارائهشده اس  .با توجه به اینکه رویهها پرسشنامه در طی پنپدرجلها لیکلرت
طراحی شدهاند کمینه و بیشینه نمره به ترتیب ی و پنپ اس که بر اسا مقیا لیکرت علدد 2
نشازدهنده وضعی بسیار تو و عدد  1نشازدهنده وضعی بسیار ضعی اسل  .هملازرونله کله
نتایپ نشاز میدهد کلیه ساالهها میانگینی کمتر اال میانگین مورد انتظار دارند؛ که دراینبین عوامل
ررد بیشترین و عوام رراساتتار کمتلرین مقلدار را بله تلود اتتصلاص داده اسل  .همننلین
میانگین مشاهده شده با میانگین مورد انتظار (میانگین مقیا د مورد مقایسه قرار رررتله کله نتلایپ
نشاز میدهد بین میانگین مشاهده شده و میانگین مورد انتظار عوام ررد (عالقه نقش حملایتی
والدین سودمند ادراك شده و صمیمی با دوستازد تفلاوت معنلادار (Sig=0/049د وجلود دارد.
همننین نتایپ پژوهش نشاز میدهد اال دیدراه دانشاویاز وضعی عوامل سلاتتار (سلودمند
محتوا شایستگی اساتید ارالشیابی عادالنه رواب انسانی تدمات رراهی و تدمات ستاد د کمتلر اال
میانگین ارالیابی شده اس (Sig= 0/000د .بر اسا نتایپ پژوهش با توجه به نتایپ جدول شماره 5
میانگین امید به اشتغال ارالشراار جامعه به دانش تخصصررایی ظرری پایرش ح هویل
اجتماعی نی بهعنواز متغیرها رراساتتار تأثیرراار بر دانشگاه رری مطلو ارالریلابی نشلده و
بهطور معنادار پایینتر اال میانگین اس (Sig= 0/000د.
جدول ( :)2شاخصهای توصیفی و آزمون تی تک نمونه متغیرهای پژوهش
متغیرها
تحقیق

میانگین

واریان

انحراف
استاندارد

اتتالف
میانگین

میانگین
مورد
انتظار

T

Sig

عوام ررد

5/9117

0/413

.69491

.01133

3

-3/113

0/049

عوام ساتتار

5/6360

0/437

.66096

.36402

3

عوام
رراساتتار

5/7523

0/595

.24032

.57467

3

-

13/491

0/000

15/421

0/000

-
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ب) روابط متغیرهای مستقل و وابسته:

همازرونه که در جدول شماره  3ارائهشده اس بین متغیرهلا دانشلگاه رریل و عوامل رلرد
عوام ساتتار و عوام رراساتتار رابطه معنادار وجلود دارد .بلر اسلا نتلایپ پلژوهش بلین
عوام ررد ساتتار و رراساتتار با دانشگاه رری با استفاده اال آالملوز همبسلتگی رشلتاور
پیرسوز در سطح معنادار  99درصد رابطه منفی وجود دارد .بلهعبلارتدیگلر بلین عوامل رلرد
(عالقه نقش حمایتی والدین مدتالماز اشتغال سلودمند ادراك شلده صلمیمی بلا دوسلتازد
عوام ساتتار (سودمند محتوا شایستگی اسلاتید ارالشلیابی عادالنله روابل انسلانی تلدمات
رراهی و تدمات ستاد د و عوام رراساتتار (امید بله اشلتغال ارالشرلاار جامعله بله دانلش
تخصصررایی در جامعه ظرری پایرش ح هوی اجتملاعید و دانشلگاه رریل رابطله منفلی
وجود دارد.
جدول ( :)3روابط بین عوامل فردی ،ساختاری و فراساختاری با دانشگاه گریزی
دانشگاه رری

عوام ررد

عوام
ساتتار

دانشگاه رری
عوام ررد

1
**-0/454

1

عوام ساتتار

**-0/451

**0/262

1

عوام رراساتتار

**-0/437

**0/240

**0/730

عوام
رراساتتار

1

)** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed

ج) آزمون برازش مدل معادالت ساختاری :بر اسا نتایپ براالش مدل معادالت سلاتتار (جلدول
شماره 4د اثر مستقین عوام ررد بر دانشگاه رری دانشلاویاز (-0/33د بلا آملاره تلی  -2/67در
سطح معنیدار  0/001منفی و معنادار اس  .اثر مسلتقین عوامل سلاتتار بلر دانشلگاه رریل
دانشاویاز (-0/33د با آملاره تلی  2/41در سلطح معنلیدار  0/001منفلی و معنلادار اسل  .اثلر
مستقین عوام رراساتتار بر دانشگاه رریل دانشلاویاز (-0/33د بلا آملاره تلی  2/41در سلطح
معنیدار  0/001معنادار نیس .

AGFI
0/90

جدول ( :)4مشخصههای برازندگی انطباق
RMSEA
CFI
GFI
0/021
0/91
0/95

2

X /df
5/11

برا بررسی می از براالش مدل آالموز شده اال شاتصها معررلیشلده توسل کالیلن
) 2015استفاده شد .این شاتصها شام  X2/d.fکله مقلادیر ن دیل بله  5قابل پلایرش هسلتند

(Kline,
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شاتص نیکویی براالشGFI( 1د شاتص براالش تطبیقلیCFI( 5د کله مقلادیر بیشلتر اال  0/9نشلانگر
براالش مناسب الگو هستند شاتص نیکویی براالش تعدی یارتهAGFI( 3د که مقادیر بیشلتر اال 0/1
قاب قبول هستند و مااور میانگین مربعات تطلا تقریلبRMSEA( 4د کله مقلادیر کمتلر اال 0/1
نشانگر براالش مناسب الگو هستند.

شکل ( :)1مدل معادالت ساختاری در حالت برآورد

1.

Goodness of Fit Index
Comparative Fit Index
3. Adjusted Goodness of Fit Index
4. Root Mean Square Error of Approximation
2.
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شکل ( :)2مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد

د) آزمون فرضیهها :همازرونه که در مدلها معادالت ساتتار در شک (1د نمایش داده شده
اس نتایپ بررسی ررضیهها پژوهش نشاز می دهد که عوام ررد ساتتار و رراساتتار بر
دانشگاه رری تأثیر دارد  .در جدول شماره پنپ مقدار تی و سطح معنادار برا رد ررضیه صفر
ارائه رردیده اس  .بر اسا نتایپ پژوهش ررضیهها پژوهش به شر جدول شماره  2تأیید
میشود؛ و عوام ررد ساتتار و رراساتتار پیشبینی کننده معتبر اال دانشگاه رری
هستند .بیشترین ضریب مسیر به ترتیب مربوط به عوام ررد (-0/33د ساتتار (-0/30د و
رراساتتار (-0/59د اس  .هرچند تفاوت الیاد بین این ضرایب وجود ندارد.
جدول ( :)5نتایج بررسی فرضیههای تحقیق
ررضیه
عوام ررد بر دانشگاه رری اثر مستقین دارد
عوام ساتتار بر دانشگاه رری اثر مستقین
دارد
عوام رراساتتار بر دانشگاه رری اثر مستقین

ضریب
مسیر

t

P

نتیاه

-0/33

-2/67

0/001

تأیید شد

-0/30

-4/10

0/001

تأیید شد

-0/59

-5/17

0/001

تأیید شد
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دارد

رابطه دانشگاه گریزی با متغیرهای جمعیتشناختی :عالوه بر عوام ررد

ساتتار و رراساتتار

رواب بین ویژریها جمعی شناتتی و دانشگاهرری مورد آالموز قلرار رررل  .بلر اسلا نتلایپ
پژوهش میانگین دانشگاه رری پسراز اال دتتراز بیشتر بوده اما این تفلاوت در سلطح  92درصلد
اطمیناز معنادار نبود .نتلایپ آالملوز تلی رلروههلا مسلتق نشلاز داد میلانگین دانشلگاهرریل
دانشاویاز متأه بهطلور معنلادار اال میلانگین دانشلگاهرریل دانشلاویاز مالرد بیشلتر اسل
(T=2/38, sig= 0/018د .بین میانگین دانشگاهرری دانشاویاز توابگاهی و غیر توابگلاهی تفلاوت
معنادار مشاهده نشد .نتایپ آالموز تحلی واریان نشاز داد بلین دانشلگاهرریل دانشلاویاز بلا
توجه به مقطع و رشته تحصیلی نی تفاوت معنادار وجود ندارد .همننین رابطه بین سن و دانشگاه
با استفاده اال همبستگی پیرسوز مورد آالموز قرار ررر که رابطه معنادار مشاهده نشد.
بحث و نتیجهگیری
غیب اال کال ها درسی پدیده رایپ در نظامها دانشگاهی در دنیا معاصر اس  .غیب پدیدها
چند متغیر و چندوجهی اس و عوامل رلرد سلاتتار و رراسلاتتار در آز دتیل هسلتند.
پژوهشها مختل یا به عوام مؤثر بر غیب و یا بله تلأثیر غیبل در عملکلرد تحصلیلی متمرکل
شدهاند.
نتایپ پژوهش نشاز میدهد عوام ررد شام انگی ه و عالقله بله تحصلی حمایل و تشلویق
والدین وضعی تأه در می از غیب و تمای به غیب ارتباط دارد .ایلن نتلایپ بلا نتلایپ پلژوهش
پیشین همخوانی دارد .دیوادو و رلولت (Devadoss and Foltz, 1996د دریارتنلد کله انگیل ش بلا
غیب همبستگی دارد .وادسانگو و ماشینگامبی (Wadesanga and Machingambi, 2011د نی بلین
رقداز عالقه به موضوص و غیب رابطه معنادار را تأیید نمودند .در پژوهش لوپ و لوپ ( Lopes and
Lopez, 2015د نی عالقه تحصیلی بهعنواز یکی اال عوام غیب معرری رردید .آزها عواملی را برا
غیب معرری کردند که در میاز آزها سب تدری مهنترین عامل بلود .برتلی اال عوامل غیبل
ماهی پبنیدهتر دارند همانند استر که میتواند ترکیبی تعاملی اال عوام ژنتیکی تلانوادری و
سیستن آموالشی باشد .تیمین و کلیس ر در مطالعها (Timmins and Kaliszer, 2002د دریارتنلد
که استر غیب در دانشگاه را تبیین میکند .دوی و همکاراز (Doyle et alد نی مسار تا محل
تحصی و مصلح ها ررد و اجتماعی را با غیب مرتب میداننلد .در پلژوهش هیلوال ( Hughes,
2005د نشاز داده شد که بیمار تعهدات تانوادری و عدم عالقه به ی موضلوص تلاص بلر غیبل
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دانشاویاز تأثیرراار اس  .بااینوجود برتی پژوهشها نقش عوامل رلرد را در غیبل کلنرنل
میدانند.
نتایپ پژوهش نشاز میدهد عوام سیستن دانشگاهی و بهویژه کیفیل النلدری الیسل شلده در
کال در با می از دانشگاه رری دانشاویاز مرتب اس  .پژوهشها مختلفی بهمنظور تبیین
غیب دانشاویاز بهوسیله متغیرها سیستن دانشگاهی اناام شده اس  .در پژوهشی بر رو عوام
مؤثر بر حضور در کال ها درسی دانشاویاز رشته داروساال مهنترین عوام مربوط به سیسلتن
آموالشللی بللهویللژه کللال در بللود (Fjortaft, 2005د .در مطالعلله وادسللانگو و ماشللینگامبی
(Wadesanga and Machingambi, 2011د راهبردها ضلعی تلدری مربیلاز محلی نلامطلو
یادریر و رواب ضعی مربیاز با دانشاویاز اال عوام دانشگاهی مؤثر بر غیب دانشلاویاز بودنلد.
رام (Gumpe, 2004د نی اهمی دادز/ندادز استاداز به حضوروغیا و جاابی مطالب درسلی را
اال عوام غیب دانشاویاز معرری نمود .طی پژوهش لوپ و لوپ (Lopes and Lopez, 2015د سب
تدری مهنترین عام غیب دانشاویاز اال کال در معرری شد .دویل و همکلاراز ( Doyle et
al., 2008د دریارتند که نارضایتی اال معلماز با غیب مرتب اس و در پژوهش دسلالگن و همکلاراز
(Desalegn et al., 2014د نی این نتیاه به دس آمد که سب تدری استاد با غیب مرتب اس .
رآاو و همکاراز (Rao et al, 2016د در مطالعها دریارتند که در میاز عوام دانشگاهی ملدتالملاز
اتتصاص داده شده به کال ها کمبود شفاری در تدری معلماز عام ها اصلی غیبل هسلتند.
در مطالعها مقطعی محققاز دریارتند که نامطلو بودز سلب تلدری مهلنتلرین عامل غیبل
دانشاویاز اس (Alghamadi et al., 2016د .اال دیگر نتایپ پژوهش حاضر نقش عوام رراسلاتتار
در دانشگاه رری اس  .بر اسا نتایپ پژوهش حاضر عوام ساتتار پیشبینی کننده مهملی اال
دانشگاه رری هستند .این نتایپ با نتایپ برتی پژوهشهلا همخلوانی دارد .کلالرك (Clark, 1975د
عل غیب دانشاویاز را در تفاوتها الندری اجتماعی یارته اس .
بهطورکلی دانشگاه رری ی پدیده چند عاملی اس و کاهش آز نی نیاالمند توجه بله عوامل
مختل ررد ساتتار و رراساتتار آموالش عالی اس  .اررچه در نگاه نخس به نظلر ملیرسلد
دانشگاهها در عوام رراساتتار همنوز بیکار کاهش مدركررایی و مانند آز نمیتوانند کوشش
قاب توجهی داشته باشند و یا در بعد ررد تأثیرات کمی دارند لکن با توجه به تلأثیرات منفلی ایلن
پدیدهها آموالش عالی جهاز امروال به مدد پژوهشگراز حوالههایی چوز جامعهشناسی آموالش علالی
روانشناسی اجتماعی آموالش عالی مطالعات اشتغال و کارآررینی و سایر حوالهها تالش ملیکننلد تلا
ریشه و منشأ اصلی این معضالت را شناتته و نسب به ررع آزها تالش نمایند .عالوه بر این به نظر
میرسد بخش قاب توجهی اال دالی دانشگاه رری در عواملی مرتب با نظام آموالش عالی و بهویلژه
آننه در کال در میرارد نهفته اس  .بهبود روشهلا تلدری اسلاتید همگلام بلا شلنات و
بهکارریر روشها نوین آموالشی جهانی نظارت بر هماهنگی سررص ها ارائهشلده بلا نیاالهلا
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مختل دانشاویاز و مبانی هر در نظرسنای اال دانشلاویاز در تصلوص کیفیل سررصل هلا
ارائهشده توجه واقعی و مؤثر به مقوله اتال حررها اساتید توسعه آز توجه به امکانلات ررلاهی و
تدمات ستاد میتوانند در کاهش دانشگاه رری مؤثر باشند .عالوه بر این هملازرونله کله نتلایپ
پژوهش نشاز داد عوام ررد اال عوام اساسی دانشگاه رری هستند و با توجه بله ایلنکله ایلن
عوام ررد بهویژه عام انگی ش و عالقه میتوانند تح تأثیر آموالش و همننین عوام سلاتتار
نظام آموالش دانشگاهی باشند توجه بیشاالپیش نسب به ارتقا و بهبود این نظلام املر ضلرور و
درتور توجه به نظر میرسد.
بهطور تالصه اررچه این پژوهش تالش کرده اس با دیلدراهی جلامع عوامل پدیلده دانشلگاه
رری را مطالعه نماید اما نار یر با توجه به متغیرها الیاد کله در مطالعلات ایلنچنینلی وجلود
دارد ممکن اس ساالهها و متغیرهلا پلژوهش عمیقلاً موردمطالعله قلرار نگیلرد؛ الیلرا اسلتفاده اال
اب ارها استاندارد برا هر ی اال متغیرها موجب به وجود آمدز حان وسیعی اال سؤاالت ملیشلود
که امکاز پاسخگویی به آز وجود نداشته و در صورت پاسخدهی توس مشارک کنندراز روایلی آز
مورد تردید اس  .اال طرری مطالعه ج ئی رواب ملانع درك جلامع اال متغیرهلا و روابل بلین تلرده
سیستنها میشود .توس به روشهلا کیفلی و ترکیبلی در موردمطالعله عوامل دانشلگاه رریل
میتواند به رهن بیشتر محققاز اال این پدیده کم نماید.
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