
تکنیک هاي جانشین حضور و غیاب دانشجویان در کالس دروس تئوريروش ها و :-۱
و دانشجویان دانشکده پرستاري و ماماییجواد گنجلو:-۲
دانشکده پرستاري و مامایی:-۳
بزواردانشگاه علوم پزشکی س:-۴
روش ها و تکنیک هاي آموزشی:-۵
)82-91حد فاصل سال هاي (سال تحصیلی 10):(-۶
۷-) :

(
ویان به وسیله اساتید ابزار اصلی شکل گیري کالس درس در دانشگاه هـا بـوده   در سال هاي اخیر حضور و غیاب دانشج

تصویري از استادي مشتاق ارائه و دانشـجویانی مجبـور بـه دریافـت را     ،رس تئوريدر اکثر موارد تشکیل کالس د. است
ر حضور روش ها بنای. روش هاي جاري جلب مشارکت دانشجویان نیازمند نوآوري، تغییر و تحول است. تداعی می کند

بـا گذشـت زمـان ابزارهـاي در     به نظر مـی رسـد   . فیزیکی دانشجو تأکید دارد، بنابراین از کیفیت آموزش خواهد کاست
ایـن ابزارهـا   . اسـت شـده  اختیار اساتید جهت مدیریت و کنترل کالس و جلب مشارکت دانشجویان محدود و ناکارآمـد  

نمـی توانـد بـه تنهـایی     ابزار حضـور و غیـاب فیزیکـی دانشـجو     .  ه استموازي با سایر تکنیک ها و روش ها رشد نکرد
.مشارکت دانشجویان جهت حضوري فعال در کالس درس را جلب نماید

۸–:
: هدف اصلی

ارائه روش هایی جهت حضور و مشارکت فعال دانشجویان در کالس هاي دروس تئوري
:یاهداف اختصاص

ویان از نتایج علمی حضور در کالس درس آگاه سازي دانشج-1
حضور در کالس درسعملی و کاربردي جیاز نتاانیدانشجويآگاه ساز-2
در دانشجویو کار گروهيحس همکارتیتقو-3
احترام و اکرام دانشجو -4
اهمیت و توجه به دانشجو-5
محبت پدرانه به دانشجو - 6
تقدیر و تشکر از دانشجو-7
تشویق و تقویت دانشجو -8
ن و درك دانشجوشنید-9

تقدیم مسئولیت به دانشجو-10
۹-:

سال سابقه آموزش در دانشکده پرستاري مامایی دانشگاه علوم پزشکی 10طی 1391تا 1382بین سال هاي نویسنده 
.اقدام به روش هاي جایگزینی جلب مشارکت دانشجویان نمود،ضمن خودداري از انجام حضور و غیاب فیزیکی،سبزوار

روش هاي جایگزین در کالس هاي دروس تئوري رشته هاي مامایی، پرستاري، بهداشت حرفه اي، فوریت هاي پزشکی، 



در کـالس هـاي رشـته هـاي فـوق در طـول تـرم        .ارشد ویؤه به کار برده شـد کارشناسی ارشد پرستاري و کارشناسی 
دانشجویان به طور نامحسـوس سرشـماري   سایر موارد فقط تعداد.تحصیلی فقط یک نوبت حضور و غیاب صورت گرفت

روش هاي جانشینی حضور و غیاب دانشجویان یک به یک در طول برگزاري کالس هاي تئوري با دقـت و حوصـله   . شد
.به کار گرفته شد

:: نتايج -١١
کارشناسـی ارشـد   میزان مشارکت دانشـجویان کارشناسـی ارشـد آمـوزش پرسـتاري و      . قابل تأمل و توجه بود،نتایج

دانشجویان بـراي گـروه هـاي    اثربخشی روش هاي جایگزین حضور و غیاب. مراقبت هاي ویؤه کامل و صد در صد بود
در میزان مشارکت دانشـجویان  . وددرصد ب90-95کاردانی فوریت هاي پزشکی، کاردانی بهداشت حرفه اي و مامایی 

نکته قابل توجه این که اکثر دانشجویانی که به عللی نمـی  .درصد بود75-80کالس درس براي دانشجویان پرستاري 
.توانستند سر کالس حضور داشته باشند، قبل از تشکیل کالس عدم حضور و علت آن را اطالع می دادند

فر(–۱۲
(.

فرآیند روش هاي پیشنهادي جایگزین حضور و غیاب فیزیکی دانشجویان نیازمند بررسی و دقـت نظـر بیشـتر در ایـن     
اده بهینـه از  و اسـتف لیکن این گزارش می تواند تأکیدي بر کارآمدي کاربرد تکنیک هاي اخالقی سنتی . زمینه می باشد

.در آموزش دانشگاهی باشدگذشتگان تجربیات 
۱۳-:

روش هاي جایگزین حضور و غیاب فیزیکی به وسیله استاد هم از طرف دانشجویان و هم از طرف مـدیریت آمـوزش بـا    
ایـن روش  . اد زمینه هاي فرهنگی این امر میسر خواهد شدمقاومت هایی همراه خواهد بود، لیکن با گذشت زمان و ایج

.فایده خواهد شدبه ویژه در آموزش گروه هاي کوچک و متوسط مفید 
۱۴-:

و تجربـه  آزمـایش  فرآیند حاضر تجربه اي است شخصی که به طور قطع توسط سایر اساتید در دانشگاه هاي کشور نیـز 
.شده است

۱۵–:
.این فرآیند به تأیید مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار رسیده است

۱۶-:
ب مشارکت دانشجویان مستلزم صرف انـرژي زیـادي بـه    هر چند اجراي تجربه روش هاي جایگزین حضور و غیاب و جل

به نظر می . ویژه از طرف استاد است، لیکن از قابلیت تعمیم پذیري باالیی به ویژه در دانشگاه هاي کشور برخوردار است
. شدرسد با ارتقاء زمینه هاي فرهنگی و اعتفادي جامعه امکان اجراي این فرآیند در سطوح آموزش عمومی نیز فراهم با

۱۷–)(:
با عنایت به تجربیات شخصی پیشنهاد دهنده فرآیند و پاسخ و تقویت مثبتی که از ناحیه اجراي این روش هـا از طـرف   

وره خدمتی خـود ادامـه   روش مورد نظر را تا پایان دپیشنهاد دهنده تعهد اخالقی دارد، دانشجویان دریافت کرده است، 
.دهد

: پیشنھاد
ایـن  .ارائه دهنده فرآیند توانایی ساخت سیستمی هوشمند و اتوماتیک جهـت حضـور و غیـاب دانشـجویان را داراسـت     

به آسـانی مـی تـوان در ایـن سیسـتم از روش هـا و نـرم افزارهـاي         . سیستم می تواند به روش هاي مختلف عمل کند
.  تتصویربرداري هوشمند بهره گرف


