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يباریجو الیمجرد، ل انیاکرم ثناگو، فرشته عراق
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سردبیر محترم مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی  

 زین ها یسخنران نیاتریپو یحت. هستند سیتدر یي سنتها وهیدادن ش رییبراي تغ ییها ست که معلمان به دنبال راهها سال

را مقدور ساخته است به  يریادگیاز  يدیاطالعات و ارتباطات در آموزش نوع جد يکاربرد فناور. کننده است خسته

) Flipped Classroom(ه وارون يریادگی). 1(است ریپذ امکان سکالس در طیاز مح ریغ يها طیدر مح يریادگیکه  ينحو

کسب . خارج از کالس است یدرس يو ارائه محتوا يفرد يریادگی ياز مکان بزرگ به فضا یآموزش يفضا رییتغ

 هیاز کالس درس ته ییویدیمدرس نوار و. شود می در دانشگاه انجام یدرس فیو آموزش در منزل و تکال دیاطالعات جد

داشته باشند و  یکه آنان در هر کجا و هر زمان به آن دسترس يدهد طور می رقرا رانیفراگ اریکند و در اخت می بطو ض

  ).2(داشته باشند  يبهتر یسازد که در کالس درس آمادگ می آنها را قادر

روش  کی ازمندیگنجانده شده است ن يپرستار یکارشناس انیدانشجو قیکه در قالب سرفصل درس روش تحق محتوایی

را به  فیتکال ستیبا می انیاست و دانشجو یقاتیپروژه تحق کی یدرس طراح نیدر ا ی، هدف عملاست سیفعال تدر

 ينظر یابیدر هر جلسه و ارزش یعمل یابیارزش. دهند هترم ارائ انیام و در پاجدر طول ترم ان یگروه ایو  يصورت فرد

 يها تجربه استفاده از روشدرس در دانشگاه بوده است و  نیمدرس ا ،يمتماد انیسال سندهینو. ترم است انیدر پا

 یبیاو مع ای، مزاها روش نیاز ا کیهر . دارد) TBL( میبر ت یمبتن يریادگی ،یکارگاه ،یسخنران مانند متنوع سیتدر

پروژه در طول  نیتدو ،درس ییرا به طور کامل به هدف غا انیاند تا مدرس و دانشجو قادر نبوده کدام چیو ه اند داشته

از  دهایتقاضا داشتند تا اسال انیاغلب دانشجو TBLکالس درس با روش  ياز برگزار سندهیبه نودر تجر. ترم، برساند

اختصاص گروه  یابیارز و يآزمون انفراد ياز کالس به برگزاراي  که وقت عمده نیقبل به آنها داده شود، ضمن ا

 یطرح پژوهش یو طراح نیدر تدو یناسکارش انیاز دانشجواي  که درصد عمده نیرسد با توجه به ا می به نظر. افتی می

و  نیبه تمر یسدر ساعات کال انیکند تا دانشجو می را فراهم یمناسب اریدارند، کالس وارونه فرصت بس ییبه راهنما ازین

ارائه درس مذکور استفاده  يبرا کردیرو نیبار از ا نیاول يبرا يلذا در ترم جار. خود بپردازند يریادگیتر کردن  قیعم

  . ستشده ا

 نیتوان ا می زیاست اما با استفاده از امکانات موجود ن یکیالکترون يریادگیدر  نینو یکیکالس وارونه مدل پداگوژ
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 نیدر اول) ب د؛ییو آنها را ضبط نما یجلسات درس سخنران يبرا یلیقبل از شروع ترم تحص) الف: کرد ادهیرا پ کردیرو

 انیدانشجو يقابل دسترس برا تیدر وب سا ای دیقرار ده انیدانشجو اریرا در اخت ها لمیجلسه به همراه طرح درس، ف

و در  دیینما هیکار در منزل ته يبرا فیو تکل سؤال) ج نند؛یقبل از کالس آنها را بب يگرید يتا در منزل و هر جا دیقرار ده

در طول کالس، به . دیپرسش و پاسخ انجام ده ن،یتمر مرور مطالب، قهیدق 10بعد از  در کالس،) د د؛یقرار ده ارشانیاخت

 یابیو به طور مداوم کار خود را ارز دیدر زمان ارائه آنها بازخورد ده د،یرا مشاهده کن انیطور مستمر دانشجو

  ).4و3(دیینما

و  با تجربه ینیو معلم دار هدف يقابل انعطاف، محتوا ستیز طیمح ،يریادگیدر فرهنگ  رییبه تغ ازیآموزش وارونه ن

 يدارو توان آن را نوش ینم یمحور است ول رندهیادگیکالس درس  جادیا يراه برا کیمدل  نی، اگرچه ا)5(دارداي  حرفه

مدل در  لیپتانس ییدر خصوص شناسا یفیو ک یکم قاتیبه تحق ازیرسد ن می به نظر. دانست یحل تمام مسائل آموزش

  .دارد روش وجود نیساختن ا یعمل يبرا ییو راهبردها رانیا
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