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 کیدهچ

مطالعه نقش عوامل  رلرد     منظور این پژوهش به هدف:

)غیبل  و   در دانشلگاه رریل     سلاتتار  و رراسلاتتار   

هلا  درسلی در   تمای  بله غیبل د دانشلاویاز اال کلال     

 اس .   دانشگاه بوعلی سینا طراحی و اجرا شده

روش پللژوهش اال نللوص توصللیفی و طللر   شناسییی:روش

 .ها  همبستگی چند متغیلر  اسل   پژوهش اال نوص طر 

جامعه آمار  پژوهش شلام  کلیله دانشلاویاز دانشلگاه     

اسل . حالن نمونله پلژوهش بلرا       هملداز  بوعلی سلینا  

ها با استفاده اال ررمول تعیین حان نمونله  آور  دادهجمع

 کله بله روش   نفر محاسبه شده اسل   372کوکراز تعداد 

ر  آوانلد. ابل ار جملع   انتخلا  رردیلده   ا  تصلادری طبقه

ساتته بود کله در طیل    اطالعات شام  پرسشنامه محقق

لیکرت طراحی رردید. روایی اب ار پلژوهش بلا اسلتفاده اال    

تحلی  عام  مورد تأیید قرار رررته و پایایی پرسشلنامه و  

ها  آز با استفاده اال ضریب آلفلا  کرونبلا    ترده مقیا 

 محاسبه رردید.

مل  رلرد     اسلا  نتلایپ پلژوهش بلین عوا     : بلر هایافته

ساتتار  و رراساتتار  و دانشگاه رریل   دانشلاویاز اال   

ها  درسی رابطله معنلادار  وجلود دارد و عوامل      کال 

بینلی کننلده غیبل  دانشلاویاز اال     ترین پیشررد  مهن

 ها  درسی اس . کال 
 

دانشلگاه رریل    عوامل  رلرد   عوامل        :هیا کلید واژه

عدم تمای  بله شلرک  در   ساتتار   عوام  رراساتتار   

 کال 

 

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 beyond-
structural 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.  
 

Key words: Absenteeism, Individual 
factors, Structural factors, Beyond-

structural factors, Students' reluctance to 

classroom attendance 
 

R
ec

ei
v

ed
 D

a
te

: 2
0

1
7

/1
2

/1
9

  
  
  

  
  

A
cc

ep
te

d
 D

a
te

:2
0

1
8

/0
7

/1
5

 

 

 
  :khakpour@malayeru.ac.irEmail                                                                           :   مسئولنویسنده * 

 



5   بینینقش عوامل فردی، ساختاری و فراساختاری در پیش... 

 
 مسئلهمقدمه و بیان 

بلوده و   واملع در توسلعه پایلدار ج   هلا سلاالماز  تأثیررلاارترین موالش عالی اال آ مؤسساتو  هادانشگاه

تحوالت در ابعاد مختل   أدانشگاه مبد چراکه  هستندو سیاستمداراز  دانشمنداز موردتوجههمیشه 

هسته اصلی و محصول محور   که دانشاوبا توجه به ایناس . جامعه ررهنگی  اجتماعی و اقتصاد  

ریلرد. بلرا    ر  مورد ارالیابی و نقاد  قلرار ملی  دیگ مؤلفهدانشگاهی اس  بیش اال هر  نظام آموالشی

هلا  مختلل  محیطلی  محتلوایی و ابل ار        مؤلفله عالوه بر   ررایند تربی  تحقق اثربخش و کارآمد

هلا   در سلال اسل .   ال امی و حیاتی   عنصر یدرس  هاکال دانشاو در  عاطفیحضور ری یکی و 

البته  ؛پژوهشگراز قرار رررته اس  موردتوجه   در هاکال  به حضور دردانشاویاز میلی بیاتیر 

و اشلتیا  رلراواز   ورود به دانشگاه  با وجود تب اس . بودهبه غیب  ریریکی معطوف این توجه بیشتر 

در  ویژهبهز  احسا  غرور و سررراال  نسب  به دانشاو بود ترمهنبه تحصیالت دانشگاهی و اال همه 

تمای  دانشاویاز به غیب  و رریل  اال  امرواله دهد که برتی شواهد تاربی نشاز میها  راشته  دهه

دانشاویاز و  دانشگاه رری  بر غیب  و  مؤثربه ار ایش اس . لاا شنات  دالی  و عوام  دانشگاه رو 

 ملؤثر   تواند در ارتقاء نظام آموالش عالی به جایگلاه شایسلته تلود   هایی در این المینه میح هارائه را

 باشد.

هلا   الدر سل  آملوالش علالی   مؤسسلات ها  دانشگاهی و   در نظامدانشگاه رری  پدیده غیب  و     

ی دانشلاویان احتماالً این بداز جه  اس  کله   پژوهشگراز تربیتی قرار رررته اس . موردتوجهاتیر 

بلالقوه   طلور بهبرتوردارند   یباالده تحصیلی پاییناال که   عالوه بر این  درسی رری انندهاکال که اال 

در ایلن   موردبحل  هلا   که پلژوهش  رونههماز. باشنداجتماعی نی  ها  مستعد ناهناار توانند می

 تأثیررلاار ها  درسی در عملکرد و نملرات پیشلرر  تحصلیلی    غیب  اال کال دهد  مقاله نشاز می

 متغیرهلا  دیگلر  همنلوز    بوده و پیامدها  اجتماعی متعدد  دارد. رری  اال محلی  آموالشلی بلا   

 .اس  ه  همبستدانشگاهو ترك تحصی  اال  استفاده اال مواد مخدر و الک   تخل 

با وجود تغییرات روالار وز در رناور  اطالعات و توانایی دسترسی به منابع غنی تربیتی در تلار       

در  یقیتحقهمنناز به قوت تود باقی اس .  ها  در کال   اهمی  حضور در ها  در کال اال 

بلا آز   ازیاسل  کله دانشلاو    یراهل  نیتلر یلند نشاز داد که حضور در کلال   اصلل  نیدانشگاه کوئ

ا  د. محققاز در مطالعهIsaacs, 1992) نددس  آورتود را به ییطال شهیو اند ییتوانند دانش طالیم

دریارتند بین می از مشارک  و حضلور در کلال  و نملرات آالملوز جلامع دانشلاویاز همبسلتگی        

 د.Millis et al, 2009) معنادار  وجود دارد

ها  متنوص موجب بهبلود یلادریر    به شیوه ها  درسی معتقدند که حضور در کال اساتیداکثر     

هلا  مختلل    دلیل  پوشلش سلب    تصلویر د  بله   -صلوتی ) ا چندرسلانه ها  ارائه شود. کال می

نلد و علالوه بلر آز    ورد تحصیلی بیشتر  را نسب  به مطالعه صلرف ملتن درسلی دار   ایادریر   دست

 Sleigh and) نمایندی ارائه میبه متوز درسها  درسی مطالب معتبرتر  را نسب  اساتید در کال 
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Ritzer, 2001.نتایپ مطالعه رراتحلیلی کرید و همکاراز د (Credé et al., 2010 دهلد   د نی  نشاز ملی

 هلا رابطله مثبل  و معنلادار  وجلود دارد.     تحصیلی دانشلاویاز کلالپ   درجهبین حضور در کال  و 

 اننلد تویو مل  مبادلله نملوده  را  علات اال اطال وسیعی  حان یدرس  هاکال با حضور در  ازیدانشاو

 .دAbdulghani et al., 2014برسند ) یختگیو به ررهکسب نموده تود را  یدانش طالئ

 رد تحصلیلی دانشلاویاز رشلته ملدیری     عملکل  بلر حضلور در دانشلگاه   می از  تأثیردر پژوهشی     

الا در رابطله بلین   وزقرار ررر . نتایپ پژوهش نشاز داد حتی با کنترل نقلش عوامل  در   موردمطالعه

معنادار  بلر رتبله تحصلیلی     طوربهها  درسی هنوال هن عملکرد تحصیلی  حضور در کال غیب  و 

)بلرا  حضلورد  هرچنلد     بلر ایلن  یل  سیاسل  اجبلار      علالوه د. Teixeira, 2016) رااردمی تأثیر

 ,.Louis et alنتلایپ تحقیلق )   .کنلد عملکرد تحصیلی دانشاویاز کمل  ملی   پایر  به بهبودانعطاف

معنادار  با عملکرد عینی ارتباط دارد و نلوص   طوربهدهد که حضور در کال  در  د نشاز می2016

بررسلی ارتبلاط بلین حضلور دانشلاویاز       درتعدیلی در این رابطله نلدارد. در پژوهشلی     تأثیرمحتوا 

  در انگللی  هلا  تلارجی   ویاز کارشناسی ارشد دانشلکده البلاز  دانشگاه و عملکرد یادریر  دانشا

 ارتبللاط معنللادار  وجللود دارد  یللادریر  دسللتاوردو  یمحققلاز دریارتنللد کلله بللین حضللور کالسلل 

(Hamachi and Hamamchi, 2017.ها  متعدد دیگر پژوهش د) االجملله Oladipupo, 2017  د نقلش

 کنند.می تأییدعملکرد تحصیلی  بهبودحضور در کال  را در 

بلاالده و عملکلرد    ها بر نقش غیب  در متغیر  ه در المینه غیب اررچه بیشتر مطالعات اناام شد    

 طلور بله شلنات  دالیل  ایلن پدیلده     اهمیل    توجه به رسد؛ به نظر میاس  شدهتحصیلی متمرک  

چنلد علاملی   ا  پدیلده شده پدیده غیبل  را   بیشتر مطالعات اناامدر حال رسترش اس . روالار وز 

علملی  هلا   تلواز اال دیلدراه  ها  درسی را ملی از در کال بر حضور دانشاوی مؤثرعوام  دانند. می

لعه کرد. همننین شناسی  اقتصاد  علوم تربیتی و ...د مطاشناسی  روازشناسی  الیس )جامعهمختل  

قلرار داد و عوامل  را اال    موردتوجله غیبل    بلر  مؤثروام  عتواز با نگاه سیستمی به این عوام  را می

 مطالعه نمود. ساتتار دیدراه ررد   ساتتار  و ررا

د در دانشلگاه هلاوایی دالیل     Dole and Digman, 2001) و دیگملن  هدولل  مطالعات اولیه توسل      

اتد تلأثیر و  هلا ارالششلام  دالیل   عالیلق     ) چهار دسلته اال عوامل   نتینه حضور دانشاویاز را در 

ب و غیلر غایلب بله    معتقد اس  که تفاوت دانشلاویاز غایل   دClark, 1975) کالرك .کندتلخیص می

بلر   اثررلاار رررتند که عوامل    هنتیا دیوادو  و رولت  1990رردد. در دهه الندری اجتماعی بر می

اسل    مقدار الماز اشتغال و مالی توداتکاییانگی ش   شام  ها  درسیویاز در کال احضور دانش

(Devadoss and Foltz, 1996سه دانشگاه آرریقلا    با مطالعه و ماشینگامبی ادر پژوهشی وادسانگ .د

جنوبی  با روش پژوهش تلفیقی  دالی  غیب  دانشاویاز را مطالعه نمودند. نتایپ پژوهش نشلاز داد  

  محلی  نلامطلو  یلادریر   اشلتغال     مدرسلاز رقداز عالقه به موضوص  راهبردها  ضعی  تدری  

 Wadesanga andدند )بواال عوام  غیب  دانشاویاز  مدرسازو رواب  ضعی  دانشاویاز با  وق پاره



4   بینینقش عوامل فردی، ساختاری و فراساختاری در پیش... 

 
Machingambi, 2011رامل  مطالعه  پینتا .د (Gumpe, 2004کله باعل  شلرک      یدر ملورد علوامل  د

  یو جلااب  حضلوروغیا  دادز اسلتاداز بله     یل در کال  تواهد شد  نشاز داد که اهم ازیدانشاو

 ,Clair) کلیلر . اسل  در    هلا در کلال   هاآزشرک   ی شیعوام  انگ ترینمهناال  یمطالب درس

 للوپ   و للوپ  . تواهد شلد  ازیدانشاو ب یغ شیکال  باع  ار ا  یعدم کنترل مح نشاز داد د1999

 هاآزدر پژوهشی در مورد دانشاویاز رشته توریسن دریارتند که غیب  ی  پدیده چند عاملی اس . 

ی   رم  تدرشام  کارآمد   سب  تدری   عالقه تحصیلی  محتوا و رهف  عام  ) تود در مطالعه 

 هلا آزکله در میلاز    غیب  معررلی کردنلد  مؤثر بر می از عوام   عنوازبهرا  دنفوذ یا تر  همکالساز

 .دLopes and Lopez, 2015بود )عام   ترینمهنسب  تدری  

دانشاویاز غیب   که هستند مصالح شخصی و استر  عواملی ا  دریارتند کهمطالعهدر  محققاز    

و  هدویلل  .دTimmins and Kaliszer, 2002کننلد ) اه را تبیلین ملی  در دانشلگ درسلی   هلا  کال اال 

هلا   و مصللح   د دریارتند که نارضایتی اال مدرساز  مسار  تا مح  تحصی Doyle et al)همکاراز 

هلا   بر حضور در کلال   مؤثرعوام   ی محققازپژوهشدر  ررد  و اجتماعی با غیب  مرتب  هستند.

هلا   عوام  محرك برا  حضلور در کلال    عنوازبه عام اده ه درسی دانشاویاز رشته داروساال 

در  شلده ارائله نمره کالسی  اطالعلات جدیلد   عبارت بودند اال  هاآز ترینمهنکه شد درسی شناسایی 

 ,Fjortaft) یواقعتوس  استاد برا  ح  مسائ   شدهارائهکاربرد  بودز اطالعات می از کال  در   

ادری  عدم عالقه به ی  موضوص که بیمار   تعهدات تانو ردیددیگر  مشخص ر در پژوهش .د2005

اتلال     هرچنلد هلا  درسلی اسل      بر غیب  دانشاویاز اال کلال   اثرراارعوام   ترینمهن  تاص

تر نی  ممکن اس  بر غیب  دانشلاویاز  اهمی موضوعات کن عنوازبهی تماعها  اجقوانین و سیاس 

ه غیب  بیشلتر   تمای  ب در اناام تکالی  تربیتی تأتیرهنگام باشد. دانشاویاز همننین  تأثیرراار

 .دHughes, 2005هستند )کنند که مریض داشته و وانمود می

اویاز کارشناسلی دانشلگاه   شل پدیده غیب  و دالی  ملرتب  بلا آز را در دان  محققاز  در پژوهشی    

فر اال دانشاویاز بود کله  ن 1500د مطالعه نمودند. نمونه این مطالعه مقطعی شام  Hawassaهاواسا )

ها  پژوهش نشاز داد بین عوام  ررد  سن  مصلرف  ا  پژوهش را تکمی  نمودند. یارتههپرسشنامه

. همننلین بلین متغیرهلا  رشلته     داردمواد مخدر و عدم عالقله و غیبل  رابطله معنلادار  وجلود      

به محتوا  آننه در ی   دیگر  سب  تدری  استاد و دسترسهاتحصیلی  آمادری برا  امتحاز در 

در  .دDesalegn et al., 2014دارد )شود و غیب  دانشاویاز رابطه معنادار  وجود کال  تدری  می

برنامله دو عامل  اصللی    ها  ورالشی و رلو  یارتند که شرک  در رعالی در رو و همکارانشا  مطالعه

ا  هعام  در تدری  معلماز  کمبود شفاری  هاکال غیب  بودند. در میاز عوام  دانشگاهی مدت 

عوام  رلرد  غیبل  در ایلن مطالعله      ترینمهنها  شخصی نی  اال اصلی بودند و بیمار  و سرررمی

یارتند که می از غیب  محققاز در دیگر  در مطالعه مقطعی .دRao et al., 2016اس  )ر ارش شده 

غیب  بیشلتر     وق شتغال پارهشتغال مرتب  بوده و دانشاویاز متأه  و دارا  ااه  و با وضعی  تأ
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دانشاویاز دارند. دالی  غیب  در این مطالعه کیفی  تدری   آمادری برا  امتحلاز    سایرنسب  به 

منلد  اال  علدم بهلره   بلودز روال تحصلیلی   صبح الود بودز کال   رعالی  اجتماعی  بیمار   طلوالنی 

  نبود مشلو  بلرا    شدهضب  ورتصبهمشارک  در کال   عدم عالقه به محتوا  دسترسی به محتوا 

حضور  توانایی رهن کال  بدوز حضور در کال  و رقداز مباح  جدید در کال  ذکر شده بود کله  

 د.Alghamadi et al., 2016) شده بود عنوازعام   ترینمهننامطلو  بودز سب  تدری  

هلا  درسلی   ال کال ها  مختلفی در مورد غیب  اپژوهشدهد که مرور ادبیات پژوهش نشاز می    

هلا  درسلی در   دهد که غیب  اال کال مطالعات مختل  نشاز میصورت رررته اس .  هادانشگاهدر 

ور ادبیات   سراسر جهاز با آز مواجه هستند. مرهادانشگاهاغلب که  اس  ها یکی اال مسائلیدانشگاه

قلرار   موردمطالعله  عوامل  متعلدد  را   دهلد محققلاز  نشاز می ها  درسیمربوط به غیب  اال کال 

هلدف   کله ایلن بند  و تلخیص نمود. با توجه به تواز به طر  مختل  طبقهاند. این عوام  را میداده

بنلد   ایلن طبقله  لاا   ها  کاربرد  برا  ذینفعاز ساالماز اس ح   ارائه راهاصلی پژوهش کاربرد 

توانلد ریشله در   د که غیب  ملی دهمطالعات مختل  نشاز میباشد.  مؤثرها ریر تواند در تصمینمی

هللا  مختللل  مؤلفللهعوامل  رللرد  یللا محیطللی تللار  اال نظللام آموالشللی و یللا ریشلله در عواملل  و  

 مطالعله نقلش   درصلدد  جامع این پژوهش با دیدراهی ها  نظام آموالشی داشته باشد. سیستنترده

 دایل  بله غیبل    غیبل  و تم ) دانشلگاه رریل     عوام  ررد   ساتتار  و رراسلاتتار  در  ترینمهن

د بیشلتر  1 عبلارت اسل  اال:  پیشلین   هلا  دو وجه تمای  این پلژوهش بلا پلژوهش    .اس دانشاویاز 

و غیبل  علاطفی یلا     شلده غیبل  ری یکلی متمرکل      بلر  مطالعات اناام شده در المینه غیب   صلرراً 

ال  سلا جنبه نوآور  ایلن پلژوهش برجسلته     درواقعقرار نگررته و یا برجسته نشده اس .  موردتوجه

  چی   کله  ها  درسی رراتر اال صرف غیب  ری یکی اس ص رقداز تمای  دانشاویاز به کال موضو

ها دهد  تعداد کمی اال پژوهشد مرور ادبیات پژوهش نشاز می5 نامید. دانشگاه رری  تواز آز را می

ت علدم پیونلد بلین تحصلیال      همنلوز بیکلار    یانلد. علوامل  به عوام  رراساتتار  غیب   پرداتته

و ... عوامل  رراسلاتتار  هسلتند کله     عللن   اجتملاعی  جایگلاه  کلاهش دانشگاهی و نیاالها  شغلی  

قرار رررته  موردتوجهباشند که در این پژوهش  دانشگاه رری  برا   تأملیقاب ها  توانند مفرضهمی

 اس .

 

 پژوهش شناسیروش

 آور لحلاظ روش جملع   هلا  کلاربرد  و بله   پژوهش به لحاظ هدف اال نوص پلژوهش  روش پژوهش:

و  دانشلگاه رریل    در آز رابطه متغیرها  اس  که  همبستگی -توصیفی ها  روشاال نوص   اطالعات

 رررته اس .قرار  آالموزمورد و رراساتتار   ساتتار عوام  ررد   متغیرها  
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 سلینا بوعلی گاهدانش جامعه آمار  پژوهش شام  کلیه دانشاویاز گیری:و شیوه نمونهجامعه، نمونه 

بلرا    حالن نمونله پلژوهش    .اسل   در مقاطع مختل  کارشناسی  کارشناسی ارشد و دکتلرا همداز 

نفلر   372تعلداد   پلنپ صلدم  ریلر   ررمول کوکراز بلا تطلا  نمونله   ها با استفاده اال داده آور جمع

سب  ابتدا حان نمونه برا  هر دانشکده به ناند. ا  تصادری انتخا  رردیدهبه روش طبقه محاسبه و

مقطع تحصلیلی  دانشکده با رعای  نسب  جنسی  و  سپ  در هر شده اس ؛جامعه آمار  محاسبه 

 در بین آناز توالیع رردیده اس . هاآور جمعاویاز  نمونه محاسبه و اب ار دانش

دانشگاه ساتته محقق شام  پرسشنامه هادادهور  آاب ار جمع پژوهش: هایدادهآوری ابزارهای جمع

رویله بله    65. ایلن مقیلا  شلام     اس بر آز  مؤثر و رراساتتار  عوام  ررد   ساتتار و  رری  

که در طی  لیکرت طراحی شده اس . روایلی مقیلا  اال طریلق تحلیل       اس  1شر  جدول شماره 

 قبلول قابل  لی رل محاسبه رردیده که همله متغیرهلا دارا  بلار علاملی      ار ارنرمعاملی با استفاده اال 

 1به شر  جدول شماره که  شدنی  اال آلفا  کرونبا  استفاده  ا  محاسبه پایایی مقیا باشند. برمی

 محاسبه رردیده اس .

 
 میزان پایایی متغیرهای پژوهش(: 1)جدول 

 آلفا  کرونبا   تعداد سؤاالت  متغیرها  مربوطه

 11/0  14  دانشگاه رری  

 15/0  6  عوام  ررد 

 72/0  32  عوام  ساتتار 

 11/0  7  م  رراساتتار عوا

 

د دانشگاه رری  ) متغیر وابستهها  توصیفی ها ابتدا شاتصبرا  تحلی  داده روش تحلیل اطالعات:

با ها ساالهد ارائه رردیده اس . سپ  رواب  بین ررد   ساتتار  و رراساتتار ) مستق  متغیرها و 

همننلین  اسل .   شدهتحلی  و تبیین ها  همبستگی آالموزتحلی  معادالت ساتتار  و استفاده اال 

 آالموز رردیده اس . دانشگاه رری  شناتتی با رواب  بین متغیرها  جمعی 

متغیرهلا    عنلواز بله  و رراساتتار ساتتار   ررد   در این پژوهش متغیرها  ی پژوهش:متغیرها

ن ارتبلاط   . همننلی قلرار رررتله اسل    موردمطالعله متغیر وابسته  عنوازبه دانشگاه رری   ومستق  

 اس . شدهآالموز  دانشگاه رری  متغیر شناتتی با متغیرها  جمعی 
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 های پژوهشیافته
 وابسته و مستقل متغیرهای توصیفی هایشاخص الف(

اال دانشلگاه    موردمطالعله درصلدد دانشلاویاز    5/54) قریب بله یل  چهلارم     اسا  نتایپ پژوهشبر

حضلور   صلرراً تمایل  بله غیبل  داشلته و     ایند و یلا  نمها  درسی غیب  میبوده و اال کال  رری از

وارایلان د متغیرهلا  پلژوهش در     ها  توصیفی )میلانگین  انحلراف معیلار و   شاتص .ری یکی دارند

لیکلرت   ا درجله پنپها  پرسشنامه در طی  که رویهاین با توجه به س .ا شدهارائه 5جدول شماره 

 2بر اسا  مقیا  لیکرت علدد   که اس یب ی  و پنپ یشینه نمره به ترتکمینه و ب  اندطراحی شده

کله   رونله هملاز  .اسل  دهنده وضعی  بسیار ضعی  نشاز 1دهنده وضعی  بسیار تو  و عدد نشاز

 عوامل   بیندراین ؛ کهانتظار دارند ها میانگینی کمتر اال میانگین موردکلیه سااله  دهدنشاز می نتایپ

همننلین   رین مقلدار را بله تلود اتتصلاص داده اسل .     کمتل  بیشترین و عوام  رراساتتار  ررد 

 نتلایپ )میانگین مقیا د مورد مقایسه قرار رررتله کله    میانگین مشاهده شده با میانگین مورد انتظار

)عالقه  نقش حملایتی   عوام  ررد   مورد انتظارمیانگین و دهد بین میانگین مشاهده شده نشاز می

 .وجلود دارد  دSig=0/049) تفلاوت معنلادار   با دوستازد  والدین  سودمند  ادراك شده و صمیمی 

سلودمند   ) سلاتتار  عوامل   وضعی    دهد اال دیدراه دانشاویازهمننین نتایپ پژوهش نشاز می

محتوا  شایستگی اساتید  ارالشیابی عادالنه  رواب  انسانی  تدمات رراهی و تدمات ستاد د کمتلر اال  

 5با توجه به نتایپ جدول شماره بر اسا  نتایپ پژوهش   .دSig= 0/000) میانگین ارالیابی شده اس 

رری  پایرش  ح  هویل   ررایی  ظراار  جامعه به دانش  تخصصاشتغال  ارالشمیانگین امید به 

مطلو  ارالریلابی نشلده و    دانشگاه رری  راار بر تأثیرمتغیرها  رراساتتار   عنوازبه اجتماعی نی 

 .دSig= 0/000) یانگین اس تر اال ممعنادار  پایین طوربه

 
 پژوهش یرهایمتغ نمونه تک یت آزمون و یفیتوص یهاشاخص(: 2) جدول

متغیرها  

 تحقیق

 

 میانگین

 

 واریان 

 
انحراف 

 استاندارد

 
اتتالف 

 میانگین

میانگین  

مورد 

 انتظار

 

T 

 

Sig 

 413/0  9117/5  عوام  ررد 
 

.69491 
 -

.01133 

 3 
 

- 113/3  
 049/0 

 437/0  6360/5  ساتتار عوام  
 

.66096 
 -

.36402 

 3 
 -

491/13  

 000/0 

عوام  

 رراساتتار 

 
7523/5 

 
595/0 

 

.24032 

 -

.57467 

 
3 

 -

421/15  

 
000/0 

 

 

 



1   بینینقش عوامل فردی، ساختاری و فراساختاری در پیش... 

 
 ب( روابط متغیرهای مستقل و وابسته:

عوامل  رلرد     و  دانشلگاه رریل    بین متغیرهلا     اس  شدهارائه 3 که در جدول شماره رونههماز

بلین    رابطه معنادار  وجلود دارد. بلر اسلا  نتلایپ پلژوهش      ساتتار  و عوام  رراساتتار  عوام 

با استفاده اال آالملوز همبسلتگی رشلتاور      دانشگاه رری  و رراساتتار  با  ساتتار عوام  ررد   

 بلین عوامل  رلرد      دیگلر عبلارت بله وجود دارد.  منفیدرصد رابطه  99پیرسوز در سطح معنادار  

  داشتغال  سلودمند  ادراك شلده  صلمیمی  بلا دوسلتاز      المازمدت  نقش حمایتی والدین)عالقه  

سودمند  محتوا  شایستگی اسلاتید  ارالشلیابی عادالنله  روابل  انسلانی  تلدمات       ) ساتتار عوام  

رلاار  جامعله بله دانلش      ال  ارالش)امید بله اشلتغ   د و عوام  رراساتتار رراهی و تدمات ستاد 

رابطله منفلی    دانشلگاه رریل    د و   ظرری  پایرش  ح  هوی  اجتملاعی امعهررایی در جتخصص

 وجود دارد.

 
 دانشگاه گریزیو فراساختاری با  ساختاریعوامل فردی، روابط بین  (:3)جدول 

 
 

 دانشگاه رری  
 

 عوام  ررد 
عوام   

 ساتتار 

عوام   

 رراساتتار 

       1  دانشگاه رری  

     1  -454/0**  عوام  ررد 

   1  262/0**  -451/0**  عوام  ساتتار 

 1  730/0**  240/0**  -437/0**  عوام  رراساتتار 

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

 

)جلدول   بر اسا  نتایپ براالش مدل معادالت سلاتتار   ج( آزمون برازش مدل معادالت ساختاری:

در  -67/2د بلا آملاره تلی    -33/0)اویاز دانشل  دانشگاه رری  بر  عوام  ررد اثر مستقین  د4شماره 

 دانشلگاه رریل    سلاتتار  بلر   اثر مسلتقین عوامل    و معنادار اس . منفی  001/0دار  سطح معنی

اثلر  . منفلی و معنلادار اسل     001/0دار  در سلطح معنلی   41/2تلی  با آملاره   د-33/0) دانشاویاز

در سلطح   41/2بلا آملاره تلی     د-33/0)دانشلاویاز   دانشگاه رریل   ر مستقین عوام  رراساتتار  ب

 .نیس معنادار  001/0دار  معنی

 
 های برازندگی انطباقمشخصه(: 4)جدول 

AGFI  GFI  CFI  RMSEA  /df2X 
90/0  95/0  91/0  021/0  11/5 

 

 ,Kline)الیلن  توسل  ک  شلده معررلی  ها  از براالش مدل آالموز شده اال شاتصبرا  بررسی می    

هسلتند    پلایرش قابل   5کله مقلادیر ن دیل  بله      X2/d.fها شام  استفاده شد. این شاتص (2015
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نشلانگر   9/0د کله مقلادیر بیشلتر اال    CFI) 5د  شاتص براالش تطبیقلی GFI) 1شاتص نیکویی براالش

 1/0 د که مقادیر بیشلتر اال AGFI) 3یارتهتعدی براالش مناسب الگو  هستند  شاتص نیکویی براالش 

 1/0د کله مقلادیر کمتلر اال    RMSEA) 4هستند و مااور میانگین مربعات تطلا  تقریلب   قبولقاب 

 نشانگر براالش مناسب الگو  هستند.

 

 
 (: مدل معادالت ساختاری در حالت برآورد1شکل )

 

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

 

داده شده  د نمایش1ا  معادالت ساتتار  در شک  )هکه در مدل رونههماز :هافرضیهد( آزمون 

دهد که عوام  ررد   ساتتار  و رراساتتار  بر ها  پژوهش نشاز میاس  نتایپ بررسی ررضیه

. در جدول شماره پنپ مقدار تی و سطح معنادار  برا  رد ررضیه صفر دارد تأثیر دانشگاه رری  

 تأیید 2شماره ها  پژوهش به شر  جدول هررضی ارائه رردیده اس . بر اسا  نتایپ پژوهش

کننده معتبر  اال دانشگاه رری    بینیپیشو رراساتتار   عوام  ررد   ساتتار  ؛ وشودمی

و  د-30/0) د  ساتتار -33/0) بیشترین ضریب مسیر به ترتیب مربوط به عوام  ررد هستند. 

 .وجود ندارد تفاوت الیاد  بین این ضرایب هرچند. اس  د-59/0) رراساتتار 

 
 های تحقیق: نتایج بررسی فرضیه(5)جدول 

 ررضیه
ضریب  

 مسیر

 
t 

 
P 

 
 نتیاه

 تأیید شد  001/0  -67/2  -33/0  عوام  ررد  بر دانشگاه رری   اثر مستقین دارد

عوام  ساتتار  بر دانشگاه رری   اثر مستقین 

 دارد

 
30/0- 

 
10/4- 

 
001/0 

 
 تأیید شد

 تأیید شد  001/0  -17/5  -59/0 ر دانشگاه رری   اثر مستقین عوام  رراساتتار  ب
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 دارد

 

ر  و رراساتتار  عالوه بر عوام  ررد   ساتتا: شناختیبا متغیرهای جمعیت دانشگاه گریزیرابطه 

مورد آالموز قلرار رررل . بلر اسلا  نتلایپ       رری  دانشگاهشناتتی و ها  جمعی رواب  بین ویژری

درصلد   92پسراز اال دتتراز بیشتر بوده اما این تفلاوت در سلطح    شگاه رری  دانمیانگین   پژوهش

 رریل   دانشلگاه نگین نشلاز داد میلا    هلا  مسلتق  نادار نبود. نتلایپ آالملوز تلی رلروه    اطمیناز مع

 دانشلاویاز مالرد بیشلتر اسل      رریل   دانشلگاه معنلادار  اال میلانگین    طلور بهه  دانشاویاز متأ

(T=2/38, sig= 0/018دانشاویاز توابگاهی و غیر توابگلاهی تفلاوت    رری  دانشگاهن میانگین د. بی

دانشلاویاز بلا    رریل   دانشلگاه ی  واریان  نشاز داد بلین  . نتایپ آالموز تحلنشدمعنادار  مشاهده 

نادار  وجود ندارد. همننین رابطه بین سن و دانشگاه عتوجه به مقطع و رشته تحصیلی نی  تفاوت م

 .نشدبستگی پیرسوز مورد آالموز قرار ررر  که رابطه معنادار  مشاهده با استفاده اال هم

 

 گیریو نتیجه بحث

ا  در دنیا  معاصر اس . غیب  پدیدهها  دانشگاهی درسی پدیده رایپ در نظام  هاکال غیب  اال 

در آز دتیل  هسلتند.    رراسلاتتار  و  سلاتتار  اس  و عوامل  رلرد      چندوجهیچند متغیر  و 

غیبل  در عملکلرد تحصلیلی متمرکل       تلأثیر بر غیب  و یا بله   مؤثرمختل  یا به عوام    هاپژوهش

 اند.شده

حمایل  و تشلویق   انگی ه و عالقله بله تحصلی       شام  دهد عوام  ررد نتایپ پژوهش نشاز می    

ه  در می از غیب  و تمای  به غیب  ارتباط دارد. ایلن نتلایپ بلا نتلایپ پلژوهش      والدین  وضعی  تأ

کله انگیل ش بلا     دریارتنلد  دDevadoss and Foltz, 1996) دیوادو  و رلولت  یشین همخوانی دارد. پ

د نی  بلین  Wadesanga and Machingambi, 2011) وادسانگو و ماشینگامبی غیب  همبستگی دارد.

 Lopes and) و لوپ  نمودند. در پژوهش لوپ  تأییدو غیب  رابطه معنادار  را  رقداز عالقه به موضوص

Lopez, 2015 ی را برا عوامل هاآزیکی اال عوام  غیب  معرری رردید.  عنوازبهد نی  عالقه تحصیلی 

عامل  بلود. برتلی اال عوامل  غیبل        ترینمهنسب  تدری   هاآزغیب  معرری کردند که در میاز 

تلانوادری و  تواند ترکیبی تعاملی اال عوام  ژنتیکی  که میهمانند استر    تر  دارندماهی  پبنیده

د دریارتنلد  Timmins and Kaliszer, 2002ا  )در مطالعه . تیمین  و کلیس رسیستن آموالشی باشد

نی  مسار  تا محل   د Doyle et alو همکاراز ) کند. دوی   غیب  در دانشگاه را تبیین میاستر  که

 ,Hughes) یلوال داننلد. در پلژوهش ه  مرتب  می را با غیب  ها  ررد  و اجتماعیو مصلح  تحصی 

که بیمار   تعهدات تانوادری و عدم عالقه به ی  موضلوص تلاص بلر غیبل       نشاز داده شد د2005
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رنل   غیبل  کلن  در نقش عوامل  رلرد  را    هابرتی پژوهش  وجودباایناس .  راارتأثیردانشاویاز 

 .دانندمی

ه در دری الیسل  شلد  کیفیل  النل   ویژهبهدهد عوام  سیستن دانشگاهی و نتایپ پژوهش نشاز می    

تبیین  منظوربهمختلفی  ها پژوهشدانشاویاز مرتب  اس .  دانشگاه رری  کال  در   با می از 

بر رو  عوام  متغیرها  سیستن دانشگاهی اناام شده اس . در پژوهشی  وسیلهبهغیب  دانشاویاز 

مربوط به سیسلتن   م عوا ترینمهن  ها  درسی دانشاویاز رشته داروساال بر حضور در کال  مؤثر

 در مطالعلله وادسللانگو و ماشللینگامبی   .دFjortaft, 2005) کللال  در  بللود  ویللژهبللهآموالشللی 

(Wadesanga and Machingambi, 2011مطلو  دها  ضلعی  تلدری  مربیلاز  محلی  نلا     د راهبر

دنلد.  بر غیب  دانشلاویاز بو  مؤثردانشاویاز اال عوام  دانشگاهی  یادریر  و رواب  ضعی  مربیاز با

را  یمطالب درسل   یو جااب حضوروغیا استاداز به دادز/ندادز د نی  اهمی  Gumpe, 2004) رام 

د سب  Lopes and Lopez, 2015) و لوپ  لوپ پژوهش طی اال عوام  غیب  دانشاویاز معرری نمود. 

 Doyle etو همکلاراز )  دویل   عام  غیب  دانشاویاز اال کال  در  معرری شد. ترینمهنتدری  

al., 2008  دسلالگن و همکلاراز    پژوهشدر  و اس د دریارتند که نارضایتی اال معلماز با غیب  مرتب

(Desalegn et al., 2014اس با غیب  مرتب   سب  تدری  استادنی  این نتیاه به دس  آمد که  د .

 الملاز ملدت   دریارتند که در میاز عوام  دانشگاهیا  در مطالعهد Rao et al, 2016)رآاو و همکاراز 

 ها  اصلی غیبل  هسلتند.  عام   کمبود شفاری  در تدری  معلماز هاکال اتتصاص داده شده به 

عامل  غیبل     تلرین مهلن ا  مقطعی محققاز دریارتند که نامطلو  بودز سلب  تلدری    در مطالعه

ر  رراسلاتتا  عوام اال دیگر نتایپ پژوهش حاضر نقش  د.Alghamadi et al., 2016)دانشاویاز اس  

بینی کننده مهملی اال  عوام  ساتتار  پیش  ژوهش حاضرپاس . بر اسا  نتایپ  دانشگاه رری  در 

 دClark, 1975) کلالرك هلا همخلوانی دارد.   د. این نتایپ با نتایپ برتی پژوهشهستن دانشگاه رری  

 .یارته اس الندری اجتماعی  ها تفاوتدر  دانشاویاز را عل  غیب 

ی  پدیده چند عاملی اس  و کاهش آز نی  نیاالمند توجه بله عوامل     ه رری  دانشگا طورکلیبه    

رسلد  در نگاه نخس  به نظلر ملی  مختل  ررد   ساتتار  و رراساتتار  آموالش عالی اس . اررچه 

توانند کوشش ررایی و مانند آز نمیکار   کاهش مدركدر عوام  رراساتتار  همنوز بی هادانشگاه

لکن با توجه به تلأثیرات منفلی ایلن      ات کمی دارندتأثیرشند و یا در بعد ررد  داشته با توجهیقاب 

شناسی آموالش علالی   هایی چوز جامعهپژوهشگراز حواله آموالش عالی جهاز امروال به مدد  هاپدیده

تلا   کننلد ملی ها تالش و سایر حواله روانشناسی اجتماعی آموالش عالی  مطالعات اشتغال و کارآررینی

به نظر  تالش نمایند. عالوه بر این  هاآزشأ اصلی این معضالت را شناتته و نسب  به ررع ریشه و من

 ویلژه بهی و در عواملی مرتب  با نظام آموالش عال دانشگاه رری  اال دالی   توجهیقاب بخش رسد می

شلنات  و  هلا  تلدری  اسلاتید همگلام بلا      بهبود روشرارد نهفته اس . آننه در کال  در  می

نیاالهلا    بلا  شلده ارائهها  ها  نوین آموالشی جهانی  نظارت بر هماهنگی سررص روش کارریر به
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هلا   ال دانشلاویاز در تصلوص کیفیل  سررصل     نظرسنای ا  مبانی هر در  مختل  دانشاویاز و

  توجه به امکانلات ررلاهی و   توسعه آز اتیدا  اساتال  حررهتوجه واقعی و مؤثر به مقوله   شدهارائه

کله نتلایپ    رونله هملاز عالوه بر این  باشند. مؤثر دانشگاه رری  توانند در کاهش ات ستاد  میتدم

کله ایلن   هستند و با توجه بله ایلن   دانشگاه رری  پژوهش نشاز داد  عوام  ررد  اال عوام  اساسی 

ر  عوام  سلاتتا آموالش و همننین توانند تح  تأثیر عام  انگی ش و عالقه می ویژهبهعوام  ررد  

نسب  به ارتقا و بهبود این نظلام املر  ضلرور  و     االپیشبیشنظام آموالش دانشگاهی باشند  توجه 

 رسد.درتور توجه به نظر می

دانشلگاه  تالصه  اررچه این پژوهش تالش کرده اس  با دیلدراهی جلامع  عوامل  پدیلده      طوربه    

وجلود   چنینلی ایلن اد  کله در مطالعلات   را مطالعه نماید  اما نار یر با توجه به متغیرها  الی رری  

قلرار نگیلرد؛ الیلرا اسلتفاده اال      موردمطالعله ها و متغیرهلا  پلژوهش عمیقلاً    دارد  ممکن اس  سااله

شلود  ملی  سؤاالتآمدز حان وسیعی اال  به وجوداب ارها  استاندارد برا  هر ی  اال متغیرها موجب 

  روایلی آز  کنندرازمشارک توس   دهیپاسخکه امکاز پاسخگویی به آز وجود نداشته و در صورت 

رواب   ملانع درك جلامع اال متغیرهلا و روابل  بلین تلرده        یج ئمورد تردید اس . اال طرری مطالعه 

عوامل  دانشلگاه رریل       موردمطالعله کیفلی و ترکیبلی در    هلا  روششود. توس  به ها میسیستن

 به رهن بیشتر محققاز اال این پدیده کم  نماید. تواندمی
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