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  يتيروش آموزش ترب كيكالس وارونه: 
 

  زاده، بتول اقبالي ، امين بيگ*اله رضايي فريبا حقاني، حبيب
  

 

  چكيده
و فرصت محدود كالس  يمطالب در حوزه آموزش علوم پزشك يحجم باال يعلوم پزشك دياسات يرو شيپ يها از چالش يكي مقدمه:

بر  يمطالعه مرور نيمانند كالس وارونه استفاده كرد. هدف از ا يمختلف يهااز راهبرد توان يچالش، م نيغلبه بر ا يدرس است. برا
  .بودمفهوم كالس وارونه 

شامل كالس وارونه،  ييها واژه ديبا كمك كل Magiranو  SIDشامل  يهاي اطالعاتي فارس پايگاه يمطالعه مرور نيدر اها:  روش
 نيالت ياطالعات يها پايگاه ني، آموزش وارونه، كالس روبه عقب و همچنوارونه سيتدر پ،يكالسروم، كالس فل پيكالس جابه جا، فل

و  Flipped classroom, backwards classroom، reverse instruction يها واژه ديبا كل Pubmed ،Ericeشامل 
reverse teaching .مورد جستجو قرار گرفت  

با كالس وارونه در ارتباط بودند. پس از مطالعه  يشد كه به نحو افتي مهنا پايانمقاله، كتاب و  222صورت گرفته  يدر جستجونتايج: 
د و سپس يگرد  حيتشر يآموزش وهيش نيكتاب مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا ا 2و  نامه پايان 4مقاله،  28مقاالت با توجه به هدف مطالعه 

  .ذكر شدآن  يها تيو محدود ايمزا
 ياز كالس و آموزش گروه رونيب يانفراد مياست كه شامل دو بخش آموزش مستق يموزشروش آ كيكالس وارونه گيري:  نتيجه

 تيتوان اشاره كرد. اكثر مي از جانب استاد تر بيشآن به صرف تالش و زمان  بيبودن و از معا يآن به تعامل يايدرون كالس است. از مزا
 قيتحق يها با طرحتري  قيمطالعات عم ديبا يريادگيبر  ريتأث نهير زماما د ،روش اشاره دارند نيافراد از ا تيرضا زانيبر م ها پژوهش

  .رديصورت پذتر  يقو
  

  وارونه، آموزش وارونه، كالس روبه عقب سيتدر پ،يكالسروم، كالس فل پيكالس وارونه، كالس جابه جا، فلهاي كليدي:  واژه
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قدمهم  

تمدن  ي خچهيدر تار ها فعاليت نيتر يمياز قد يكي سيتدر
قرار گرفته  ياريبس يها است كه موضوع پژوهش يبشر
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  22/1/95، تاريخ پذيرش: 4/12/94، تاريخ اصالحيه: 18/9/94مقاله:  تاريخ دريافت

 يدر متون علم يمتعدد فيتعار سيتدر ي). برا1است(
رفتار متقابل استاد و  ايذكر شده است؛ از جمله تعامل 

 ياستاد برا دار هدفمنظم و  يدانشجو كه بر اساس طراح
). استاد 2(رديپذ يدر رفتار دانشجو صورت م رييتغ جاديا

 ياست. برا سيعامل مهم و مؤثر در تدر كي شهيهم
او الزم  يرا برا ييها يتوانمند س،ياثربخش شدن تدر

 يدر اجرا يموارد، توانمند نياز ا يكي). 3اند( دانسته
بتواند از  معنا كه استاد نياست. به ا يآموزش يها وهيش

كمك به  يمختلف برا يآموزش يها راهبردها و روش
 يريادگيتجارب  يريدر كسب و به كارگ رندگانيادگي

است كه بتواند ضمن  ني). هنر استاد در ا3استفاده كند(
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خود، با  سيتدر يراهبردها ي اندوخته تيتقو يتالش برا
 تيو ماه رندگانيادگي يژگيكالس، و طيتوجه به شرا

شدن  اثربخشت اندوخته در جه نياز ا س،يتدر يمحتوا
) skinner( نريخود استفاده كند. به گفته اسك سيتدر
 م،يداشت سيتدر كه از يانتظارات يعنيمؤثر  سيتدر

  ). 4برآورده شده است(
 موردنظر يآموزش يها و تجربه سيتدر يها روش در

است.  يريادگيدارد اثربخش نمودن  تياستاد، آنچه اهم
 كند، ياده ماستف سيروش تدر كياستاد فقط از  يوقت
 سي). انتخاب روش تدر5(شود يكننده م خسته يريادگي

). در انتخاب 6است( مؤثركالس درس  تيريمناسب در مد
 يريادگيآنها بر  ريتأث هب ديبا سيتدر يها روش

در  يمتفاوت يها يبند ). دسته5توجه كرد( رندگانيادگي
از  يكيوجود دارد.  سيتدر يها مورد روش

را به دو  سيتدر يها قبول، روش قابل يها يبند دسته
). 7(كند يم ميگروه معلم محور و دانشجو محور تقس

 يها فعاليتاست كه در آن  يروش معلم محور روش
شود.  مي تيمعلم هدا لهيعمدتاً به وس يريادگيآموزش و 

است.  يمعلم محور سخنران سيروش تدرترين  معروف
 يها در اكثر كالس سيتدر وهيشترين  مسلط يسخنران
 روش نيبزرگ است. با ا يها در كالس ژهيبه و يدانشگاه

را در مدت زمان نسبتاً كوتاه در  يتوان اطالعات جامع مي
روش  نيكه به ا ييرادهايقرار داد. از ا رانيفراگ ارياخت

موضوع است كه اگر شنونده هنگام  نيااند  گرفته
 ندهياز سخنان گو يحواسش پرت شود و بخش يسخنران
كتاب  كيكه به خواندن  يتواند مانند زمان نمي ابدين را در

باز گردد و دوباره آنها را  يمشغول است به مطالب قبل
اند  روش گرفته نيكه به ا يگريد يرادهايمرور كند. از ا

حوصله  ستند،يفعال ن رانيروش فراگ نياست كه در ا نيا
و  ابدي نمي پرورش تشانيرود، قدرت خالق مي شان سر

. روش نديآ مي اطالعات در رندهيصورت گصرفاً به 
است كه در آن  يمحور روش رندهيادگي سيتدر
درك و فهم مطالب  تيمسؤولبه كمك استاد  رندگانيادگي

 رندهيادگي يها از جمله روش .رنديگ مي به عهده ودرا خ
فعاالنه  يريروش باعث درگ نياست. ا يمحور بحث گروه

 و تفكر سطح باال يادداري، ها فعاليتدر  رندگانيادگي
را به  يتر كم يحال اطالعات واقع نيشود اما با ا مي
  ).8دهد( مي انتقال رانيفراگ
 كيبه عنوان  يو اطالعات علوم پزشك ها افتهيانتقال  وهيش

علوم  دياسات نيدر ب ياديز تياز اهم شهيبخش مهم، هم
 ،ي). عالوه بر دانش كاف9برخوردار بوده است( يپزشك
 انيدر دانشجو حيادات تفكر و قضاوت صحبه ع يابيدست
 سياست كه روش تدر ياتيح يعلوم پزشك يها رشته

 يها رشته ي). برا10كند( مي طلب امخصوص به خود ر
 ماريب نيبال يآن برا آموختگان دانشكه  يعلوم پزشك

 ميدادن به ارتباطات جز مفاه تيشوند، اهم مي آماده
 ديبا يلوم پزشكع يها رشته انياست كه دانشجواي  هيپا

 دياسات يرو شيپ يها از چالش يكي). 10(رنديبگ اديآن را 
 يتوانمندساز يآموزش يها كه در كارگاه ،يعلوم پزشك

مطالب در حوزه  يحجم باال شود، يبه آن اشاره م دياسات
و فرصت محدود كالس درس است.  يآموزش علوم پزشك

 انشان،يبخواهند دانشجو يپزشك دياگر اسات نيهمچن
 يها مهارتو  ينيبالگيري  ميحل مسأله، تصم يها مهارت
كه  يكردهايبهتر است از رو اموزنديرا ب يارتباط

آموزش  گري). د9فعال هستند استفاده كنند( انيدانشجو
 ييبر كالس درس به تنها يو مبتن يسنت وهيبه ش يپزشك

 ني). همچن9طلبد( مي يديجد يها وهيو ش ستيجوابگو ن
امروز شهروندان، كاركنان،  انيكه دانشجوتوجه كرد  ديبا

مورد  سيتدر يها فردا هستند. روش رندگانيادگيپدران و 
آماده  يبزرگسال يآنها را برا ديجوانان با يبرا فادهاست

مانند  يگريد يها مهارتبه  كيو  ستيقرن ب يكند. برا
 يبرا يو تفكر انتقاد تيمشاركت، خالق ،يمهارت ارتباط

قادر  ديبا اني). دانشجو11است( ازين يدر زندگ تيموفق
 اديو استقالل خود را رشد بدهند و  يباشند خودمختار

 نيغلبه بر ا ي). برا11(رنديبگ اديچگونه  هك رنديبگ
 يكياستفاده كرد  يمختلف ياز راهبردها توان ي، مها چالش
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) flipped classroom( راهبردها كالس وارونه نياز ا
بر مفهوم كالس  يطالعه مرورم نياست هدف از انجام ا

  وارونه است.
  

  ها روش
 ني. در اديانجام گرد 1394اول سال  مهيمطالعه در ن نيا

، sidشامل  يهاي اطالعاتي فارس مطالعه پايگاه
iranmedex ،irandoc  وmagiran ديبا كمك كل 

 پيشامل كالس وارونه، كالس جابه جا، فل ييها واژه
ارونه، آموزش وارونه، و سيتدر پ،يكالسروم، كالس فل
 نيالت ياطالعات يها پايگاه نيو همچن كالس روبه عقب

 scienceو  Pubmed ،Erice ،Google scholarشامل 

direct واژه  ديبا كلFlipped classroom،backwards 

classroom، reverse instruction  وreverse 

teaching جستجو  يمورد جستجو قرار گرفت. استراتژ
  گونه بود:  نيپابمد ا ياطالعات گاهيدر پا

))))"Flipped classroom"[Title/Abstract]) OR 

"backwards classroom"[Title/Abstract]) OR 
"reverse instruction"[Title/Abstract]) OR 

"reverse teaching"[Title/Abstract([ 

  
ورود به  اريشد. مع يتعدادي كتب مرتبط نيز بررس 

، زبان مطلب موردنظرانتشار مطلب  يه زمانمطالعه، باز
 ايو تناسب با هدف مطالعه بود. مقاالت  موردنظر

تا  1980 يوارد مطالعه شدند كه در بازه زمان ييها كتاب
منتشر شده و به مفهوم  يسيانگل اي يبه زبان فارس 2015

 يها پايگاهكه در  يپرداخته بودند. مقاالت ونهكالس وار
در دسترس نبودن  ليبود بدل web of scienceمثل  گريد

 اريوارد مطالعه نشد. مع رانيكشور ا ياصل مقاالت برا
، موردنظركتاب  ايبودن مقاله  يخروج از مطالعه تكرار

در نظر گرفته شده و زبان مقاالت بود.  يمحدوده زمان
نبودند از  2015تا  1980 يكه در بازه زمان يمقاالت

 يسيانگل اي يزبان آنها فارسكه  يمطالعه خارج شد. مقاالت
  نبود از مطالعه خارج شد. 

  
  نتايج

بود  نامه پايانمقاله، كتاب و  222حاصل از جستجو  جينتا
با كالس وارونه در ارتباط بود. از موارد  يكه به نحو

مورد  Eric ،34مورد در  Pubmed ،103مقاله در 62فوق 
به زبان  يا مقاله نهيزم نيبود. در ا science directدر 

 گاهيشامل پا يفارس ياطالعات يها گاهيدر پا يفارس
 افتي Magiran ) وSID( يجهاد دانشگاه ياطالعات علم

و مطالعه مقاالت  ينشد. پس از حذف موارد تكرار
به و تر بودند كينزد مطالعه كه به هدف ييآنها ماندهيباق

 يارهايمع يمفهوم كالس وارونه پرداخته بودند و دارا
 )نامه و كتاب  انيمقاله، پا 28جمعاً ( دمطالعه بودن ورود به

به زبان  يا گونه مقاله چيمورد استفاده قرار گرفتند. ه
 نامه پايانشده  افتيمورد از موارد  4نشد.  افتي يفارس

  مورد كتاب بود.  2و 
  آمده است. 1منابع وارد شده به مطالعه در جدول  مشخصات

  
  ده در مطالعه كالس وارونهمشخصات منابع مرور ش :1جدول 

روش نام مجله  سال مطالعه نويسنده اول
  گيري نمونه

حجم  نوع مطالعه
  نمونه

ميزان 
  دهي پاسخ

جمعيت مورد 
  مطالعه

  كار انجام شده

Bishop 2013  Proceedings of the 
ASEE Annual 
Conference  

 23 نامشخص نامشخص
  مطالعه

كاربرد 
  ندارد

مطالعات 
  انجام شده

توصيف 
كارهاي انجام 

  شده
Sharma 2015  Medical teacher توصيف روش   روماتولوژي  نامشخص  نامشخص نامشخص نامشخص

  و تجربه خود
Tucker 2012  EDUCATION NEXT توصيف روش  نامشخص  نامشخص  نامشخص نامشخص نامشخص  
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Strayer 2007  PhD dissertation, The 
Ohio State University 

دانشجويان   درصد90  فرن55 نامشخص سرشماري
  علوم انساني

  اثربخشي روش

Overmyer 2014  Dissertation: 
Colorado State 
University Fort 

Collins 

در
  دسترس

دانشجويان   نامشخص  نفر 305 نيمه تجربي
  دانشكده جبر

  اثربخشي روش

Whillier 2015  J Chiropr Educ آناتومي   نامشخص  نفر 64 تجربي نامشخص
  اعصاب

  خشي روشاثرب

Jensen 2015  CBE—Life Sciences 
Education 

دانشجويان   نامشخص  نفر108 نيمه تجربي نامشخص
دوره 

آموزش 
عمومي 
  بيولوژي

  اثربخشي روش

Moffett 2014  Advances in Medical 
Education and 

Practice 

دانشجويان   درصد 62  نفر 314 نيمه تجربي نامشخص
  دامپزشكي

  اثربخشي روش

Prerce 2012  Am J Pharm Educ دانشجويان   نامشخص  نفر71 تجربي نامشخص
  داروشناسي

  اثربخشي روش

Snowden 2012  Master’s 
Thesis,University Of 

North Texas 
  اثربخشي روش  معلم  نامشخص  8 گراندد تئوري نامشخص

Young 2014  Western Journal of 
Emergency Medicine 

  نفر 16 تركيبي نامشخص
  نفر31

  

  درصد 86
  درصد 87

رزيدنت طب 
  اورژانس

  اثربخشي

Mc laughin 2012  Acad Med نامشخص نامشخص 
  

دانشجويان   نامشخص  نفر 162
  فارماكولوژي

  اثربخشي

Periyakoil 2013  Virtual Mentor دانشكده   نامشخص  نامشخص طولي نامشخص
  پزشكي

  اثربخشي

Conte 2015  J Med Lib Assoc كتابداران   نامشخص  نامشخص فيكمي و كي نامشخص
آكادمي علو 
  بهداشتي

  اثربخشي

Ramar 2015  Med Educ Online اي تك گروهيمداخله نامشخص
پس - پيش آزمون
  آزمون

كارآموزان   نامشخص  نفر7
آكادمي 
  كيفيت مايو

  اثربخشي

Leung 2014  Medical education دانشجويان   نامشخص  نامشخص نامشخص نامشخص
ارتوپدي و 

  ماتولوژيترو

  اثربخشي

Gross 2015  CBE—Life Sciences 
Education  

دانشجويان   نامشخص  489 نامشخص نامشخص
بيوشيمي و 
  بيولوژي

  اثربخشي

Wonge 2014  American Journal of 
Pharmaceutical 

Education 

نيمه تجربي قبل و سرشماري
  بعد با گروه كنترل

دانشجويان   درصد100  نفر 206
  داروسازي

  بخشياثر

Veeramani 2015  Anat Cell Biol اي قبل و بعدمداخله سرشماري
  بدون گروه كنترل

دانشجويان   درصد100  نفر 130
  پزشكي

  اثربخشي

Moraros 2015  BMC Medical 
Education 

دانشجويان   درصد88  نفر 76 نامشخص سرشماري
بهداشت 

عمومي در 

  اثربخشي
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واحد 
  اپيدميولوژي

Galway 2014  BMC Medical 
Education 

دانشجويان   درصد100  11 تركيبي سرشماري
بهداشت 
  مومي

  اثربخشي

Tune 2013  Adv Physiol Educ نيمه تجربي با گروه سرشماري
  كنترل

بيماري و   درصد100  نفر 27
  بهداشت

  اثربخشي

McLaughlin  2014  Academic medicime توصيف روش  نامشخص  نامشخص  نامشخص نامشخص نامشخص  
MOFFETT  2015  Medical teacher توصيف روش  نامشخص  نامشخص  نامشخص نامشخص نامشخص  
Bergmann 2012  The Daily Riff. توصيف روش  نامشخص  نامشخص  نامشخص نامشخص نامشخص  
Johnson 2013  MA thesis, University 

of British Columbia 
  اثربخشي  دانش آموز  نامشخص  نفر 72 نامشخص نامشخص

Kachka 2012  Magna Publications توصيف روش  نامشخص  نامشخص  نامشخص نامشخص نامشخص  
Wagner 2013  Conference 

Proceedings of the 
Canadian Engineering 
Education Association 

دانشجويان   نامشخص  نفر 18 نامشخص نامشخص
  مهندسي

  تأثير روش

Butt 2014  Bus Educ Accredit تأثير روش  دانشجو  نامشخص  شخصنام نامشخص نامشخص  
Fulton 2012  Learning & Leading 

with Technology 
دانشجويان و   نامشخص  نامشخص نامشخص نامشخص

  والدين
  توصيف روش

Herreid 2013  Journal of College 
Science Teaching 

  توصيف روش  نامشخص  نامشخص  نامشخص نامشخص نامشخص
Hamdan 2013  Flipped learning 

network 2013 
  توصيف روش  نامشخص  نامشخص  نامشخص نامشخص نامشخص

Chao 2015  Comput Appl Eng 
Educ 

اي با گروهمداخله تصادفي
  كنترل

  تأثير روش  دانش آموز  نامشخص  91

Shimamoto 2012  the Technology, 
Colleges, and 
Community 

Worldwide Online 
Conference 

  آموزش روش  معلم  مشخصنا  10 نامشخص نامشخص

  
در اكثر  شود مي مشاهده كيجدول كه در  طور همان

اشاره نشده گيري  مطالعات انجام شده به روش نمونه
در دسترس انجام  ايآسان گيري  است و محققان نمونه

عدم  اي يانجام شده به اثربخش ياكثر كارها اند. داده
در  زينمطالعه  در مورد طرح اند. روش پرداخته ياثربخش

به صراحت اعالم نشده است كه از چه  مطالعاتاكثر 
با مطالعه روش كار  يول ،اند استفاده كرده يقيتحق يطرح

 16زد. توان روش مورد استفاده را حدس  مي يتا حدود
علوم  انيدانشجو يمورد از مطالعات انجام شده بر رو

انجام شده  يمورد از كارها 23انجام شده است.  يپزشك
 كيمدل،  فيمورد به توص 9 مدل، نيا ريتأث يسبه برر

مطالعه به  كيانجام شده و  يكارها فيمطالعه به توص

  آموزش مدل پرداخته است.
و  فيتوان در سه بخش تعر مي مقاالت فوق يبررس با

روش  نيا يها تيو محدود ايكالس وارونه، مزا فيتوص
  كالس وارونه پرداخت.بررسي به 
  

  ارونه:كالس و فيو توص فيتعر
 ) به عنوان كالس روflipped classroom( وارونه كالس

 substitute( )، كالس جابه جاbackward class( به عقب

classآموزش وارونه ،( )reverse instruction و (
 شناخته زي) نreverse teaching( وارونه سيتدر
در كالس وارونه است.  يديعنصر كل كي تيشود. ترب مي

مثل آموزش  يگريعناصر د تيتربعالوه بر عنصر 
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بر  يتواند به صورت مبتن مي از كالس كه رونيب يانفراد
 يتعامل يگروه يريادگي يها فعاليتباشد و  وتريكامپ

 نيمدل هستند كه ا نيا گرياز عناصر د زيدرون كالس ن
گذارد. كالس  مي ريدانشجو تأث يريادگي طيعناصر بر مح

در نظر گرفته  زين يقيتلف سيوارونه به عنوان مدل تدر
 يريادگيمختلف مثل  سيتدر يكردهايشده است كه رو

شده  تيهدا يشگاهيآزما يها فعاليتدر كالس،  يمشاركت
 online teaching(نيآنال يهاويديو لهيبه وس سيو تدر

video (در كالس  را در بردارد. يآموزش انفراد اي
. در شود يعوض م خانه و دانشگاه يها وارونه نقش

در كالس  يآموزش يمحتوا س،يختار متداول تدرسا
و  نيدر خانه به تمر انيشود و دانشجو مي سيدرس تدر
 وهيش نيكه در ا ي. در حالپردازند يم فيانجام تكال

 يشود. محتوا مي نقش خانه و دانشگاه عوض يآموزش
تا  شود يارائه م انيدرس قبل از كالس به دانشجو

و  رنديبگ ادينند و خودشان آن را در منزل مطالعه ك
دانشجو محور  يريادگي يها فعاليتبه  يفرصت كالس

بر  يمبتن يراهبردها اي مسألهبر حل  يمبتن يريادگيمثل 
كالس وارونه  گري. به عبارت دابدي ياكتشاف اختصاص م

است كه شامل دو بخش است:  يآموزش وهيش كي
آماده  ي(با استفاده از محتوا يانفراد ميآموزش مستق

) در كتاب ،ويديوشده توسط معلم مثل  يمعرف ايو  شده
 يو تعامل يگروه يريادگي يها فعاليتخارج از كالس و 

 يدر داخل كالس. در زمان كالس استاد با دانشجو رو
كند. كالس  مي شده كار ميتنظ مسأله اي نيتمر ايپروژه 

 نيبنابرا ،كند مي در كالس را حذف يوارونه سخنران
كار كنند. در  يكسانيدارند در مكان ن ازين انيدانشجو

 در خانه انجاماي  مسأله انيكالس وارونه دانشجو
شده  يمعرف ايآماده شده و  يآن محتوا يدهند به جا نمي

 وهيش كيكنند. كالس وارونه  مي توسط معلم را مطالعه
 يريادگيدهد كه به  مي اجازه ديآموزش است كه به اسات
كمك كند. كالس  وا يردف يازهايهر دانشجو بر اساس ن

از  رونيرا به ب يريادگي نديفرا فياز وظا يوارونه بعض

 ل،يدهد و از وقت كالس در جهت تسه مي كالس انتقال
 كند. به دانشجو كمك مي و كاربرد محتواها استفاده تيتقو
 نيدر ا ياصل تيمسؤول. ابديكند كه بر موضوع تسلط  مي

 ايراهنما  وانبه عناست و استاد  رندهيادگيروش بر عهده 
  ).13تا11كند( مي روش كار نيدر ا كننده ليتسه
روش به صورت  نيقبل از كالس در ا يها فعاليت اگر
را به  ديجد يمحتواها انيانجام گردد. دانشجو نيآنال
ضبط شده،  يسخنران يها ويديو يتماشا لهيوس

در مكان خودشان (معموالً  ها مقاالت و كتاب اي ها پادكست
و استاد به  انيدانشجو ريكنند. با سا مي نه) مطالعهدر خا

كنند و  مي از كالس ارتباط برقرار قبل نيصورت آنال
كه  يشود. البته در زمان مي در كالس درس انجام فيتكال

داشته  يتعامالت ديكنند با مي را تماشا هاويديودارند 
توانند از آنها بخواهند كه  مي دياسات نيباشند. بنابرا

را در  يحاتيتوض ايكنند  ادداشتيرا  ينكات اي يتسواال
در آن قرار دارند  هاويديو) كه blog(يبالگ

  ).13تا11بگذارند(
است:  ريدر كالس وارونه به صورت ز يريادگي ريس

  كاربرد-----يبحث گروه-----يآمادگ
كالس وارونه دانستن،  نديدر فرا هيسه اصل پا نيبنابرا

  ).13ات11تعامل و انجام دادن است(
همه طبقات  دياست كه با يكل كرديرو كيوارونه  كالس

) را داشته Bloom taxonomyبلوم( يحوزه شناخت
  ).13تا11باشد(
آن  ديبا شود،آن در نظر گرفته  يبرا يمراحل ديبخواه اگر

كالس  نيرا دو مرحله قبل از شروع كالس درس و ح
 ها،ويديواز شروع كالس  شيكرد. در ابتدا پ ميتقس درس

 ،يخواندن فيصدادار، تكال يها نتي، پاورپوها پادكست
سوال توسط  دنيپرس يفرصت برا ن،يبحث آنال يابزارها

فراهم شود و  ديبا يافت بازخورد انفراديدانشجو و در
شود. به عنوان   ارائه انيدوره به دانشجو يمواد درس

را  ويديو كيخوانند،  مي كتاب را كيفصل از  كيمثال 
دهند.  مي به پادكست آماده شده گوش ايند كن مي تماشا
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را با توجه به  انيمرحله استاد كمبود دانشجو نيدر ا
صورت گرفته قبل از كالس  يزهاييكو اي يتعامل يها بحث
تواند كالسش را بر اساس  مي نيدهد بنابرا مي صيتشخ

آماده كند. قبل از كالس اگر  انيدانشجو يازهاين
 ل كنند تا سطح دانستنخود عم فهيبه وظ انيدانشجو

)Knowledgeكنند. مرحله  مي شرفتيبلوم پ ي) تاكسونوم
 انيمرحله دانشجو نيافتد. در ا مي دوم در كالس اتفاق

كنند.  دايپ يبلوم دسترس يبه سطوح باالتر تاكسونوم ديبا
شوند  مي فعال يريادگي ريدرگ انيمرحله دانشجو نيدر ا

كنند.  مي اد استفادهو است گريد انيو از بازخورد دانشجو
و كالس  ستيكالس درس، محل ارائه اطالعات ن نيدر ح

 كوچك يها مانند بحث در گروه يگرياهداف د يدرس برا
)small group( فعال يريادگي يها ني) و تمرactive 

learning exerciseرديگ مي ) مورد استفاده قرار .
 تواند مي در كالس مسألهآموزش همكار به همكار و حل 

  ).13تا11انجام شود(
  

  كالس وارونه: يايمزا
 ييايدر مطالعات مختلف به مزا سيروش تدر نيا يبرا

  دوجدول در  ايمزا نيكه ا )20تا 14و11(اشاره شده است 
  .آورده شده است

  
  اشاره شده در مطالعات مختلف در مورد كالس وارونه يايمزا :2جدول 

  شود. ) باعث تسهيل آموزش انفرادي استاد به دانشجو مي18 روند.مي)يادگيرندگان با اتكاي به خودشان پيش1
هايشود اساتيد بهتر بتوانند مشكالت و سبك)انجام تكاليف در كالس، باعث مي2

  يادگيري يادگيرندگان را كشف كنند.
هاي ارتباطي،  هاي قرن بيست و يك كه شامل مهارت ) مهارت19

  كند. ت را تدريس ميمشاركت، خالقيت و تفكر انتقادي اس
  مسؤوليت يادگيري به عهده دانشجو است.)20 فرايند كار كند. )مي تواند متخصصان موضوعي خارجي را درگير3
) فرايند يادگيري در هر مكان و زماني كه دانشجو بخواهد اتفاق 21 )مي تواند زمان خالي در برنامه درسي موجود براي ابداعات آموزشي ايجاد كند.4

  فتد.ا مي
توانند برنامه درسي را بازبيني و به روز كنند و آن را براي تر مي )اساتيد ساده5

  يادگيرندگان آماده كنند.
  دهد. تعامل استاد و دانشجو را ارتقا مي)22

  دهد. قا ميتعامل دانشجو با دانشجو را ارت)23 تر مورد استفاده قرار گيرد.تواند به صورت مؤثرتر و خالقانه )زمان كالس مي6
  شود. فراهم آوردن فرصتي براي بازخورد به موقع مي) باعث24 كند.خانواده را از شروع فرايند يادگيري درگير مي)7
  تر شود. شود كه تكاليف معني دار باعث مي)25 كند.هاي يادگيري از اين رويكردهاي جديد حمايت مي)نظريه8
  تري به دانشجو بكند. توجه به تنوع كند. تواند توجه بيش استاد مي)26 آسان است.21شي براي يادگيري در قرناستفاده به علت وفور تكنولوژي آموز)9

  كند. يادگيري مشاركتي را در كالس ايجاد مي)27 تري براي گذراندن با يادگيرندگان وجود دارد.)زمان بيش10
توانند منابعكنند، ميتوانند در كالس شركت)يادگيرندگاني كه به هر دليل نمي11

  آموزشي را در خانه مطالعه كنند.
اند، مشاهده سطوح باالتري  هايي كه از اين روش استفاده كرده)معلم28

از پيشرفت تحصيلي، عالقه و مشاركت در يادگيرندگان را گزارش 
  اند. كرده

  سنجد. را به صورت تكويني مي يادگيري دانشجو)29 كند.)اين روش تفكر داخل و بيرون كالس را تقويت مي12
تر به دانشجويان آموزش  توان در زمان كم تري را مي محتوي بيش)30 كنند.تري شركت مي)يادگيرندگان در فرآيند يادگيري به صورت فعال13

  داد.
  كند. هاي مبتني بر تيم را تقويت ميمهارت)31 )يادگيرندگان واقعاً اين روش را دوست دارند.14
تري بهتري دارند كه به جاي سخنراني راهنمايي فردي بيش اتيد شانس بيش)اس15

  دانشجويان پيشنهاد كنند و با دانشجويان تعامل برقرار كنند.
هايي جهت مرور يا  هاي درسي و درس ) در دسترس بودن برنامه32

  اصالح هر زمان كه فراگير بخواهد.
  هاي تدريس مختلف در آن استفاده كرد. از تكنيك توانمي)33 شود.يتر دانشجويان با محتوا م )باعث درگيري بيش16
  شود كه استاد از زمان خود استفاده بهينه كند. باعث مي)34 شود.) باعث ارتقا استنباط دانشجويان از محتوا مي17

  

  كالس وارونه: يها و چالش ها تيمحدود
 كالس وارونه در مطالعات مختلف به يها و چالش بيمعا

  ):20و18و14و11شده است( انيب ريصورت ز
كه  يفيتكال اي ها متناسب، پروژه يها فعاليتكردن  دايپ -1
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هستند  يفكر يها مهارت ايباالتر  يها مهارت ازمندين
  مشكل است.

  دارد. ييباال يكار نهيهز -2
دوباره  يو بازساز ديتالش و زمان جهت تول ازمندين -3

  مواد دوره است.
باشند و  ختهيخودانگ انياست كه دانشجو نيا ازمندين -4

به آموزش خودشان داشته  و تعهد نسبت تيمسؤول
  باشند. 

 نيقبل از كالس و ح يها فعاليتدر  انياگر دانشجو -5
  شود. مؤثر نمي يريادگينشوند باعث  ريكالس درگ

  
  بحث

بر مفهوم كالس وارونه  يمطالعه مرور نيهدف از انجام ا
و  فيمطالعه در سه دسته تعر نياحاصل از  جيبود. نتا
 بيكالس وارونه و معا يايكالس وارونه، مزا فيتوص

  كالس وارونه قرار داده شد.
است كه شامل دو  يآموزش وهيش كيوارونه  كالس

(با استفاده از  يانفراد ميبخش است: آموزش مستق
شده توسط معلم مثل  يمعرف ايآماده شده و  يمحتوا
 يريادگي يها فعاليتاز كالس و كتاب) در خارج  ،ويديو
). مفهوم كالس 13در داخل كالس( يو تعامل يگروه

 انيگذشته از دانشجو در. ستين يديجد زيوارونه چ
فصل از كتاب را بخوانند و سر  كيشد كه  مي خواسته
 Caleb(پسيليكالب ف 1727. در سال نديايكالس ب

Phillipsدر بوستون ( )Bostonعه را جهت مطال ي) مقاالت
 1800). در دهه 11پست فرستاد( سيسرو قياز طر

 اني)به دانشجوSylvanus Thayer( ريتا وانوسيليسا
را جهت مطالعه  يمنابع كايآمر ينظام يآكادم در يمهندس

اجازه داد  ريموضوع به تا ني). ا21قبل از كالس ارائه داد(
و حل مسائل  يتفكر انتقاد نيتمر يكه وقت كالس را برا

در  1906). در 21اختصاص دهد( يروهبه صورت گ
 دياسات يها ي) سخنرانWinconsin( نينكانسيدانشگاه و

جهت  انيدانشجو يبرا رامضبط شد و به صورت گ

 نيدوباره ا امروزهمطالعه قبل از كالس فرستاده شد. 
كه باعث  يديموضوع به روز شده است. دو عامل كل

دن ش فيبه كالس وارونه شده است ضع تر بيشتوجه 
 يهاويديو وعيو ش انيدانش، نگرش و مهارت دانشجو

 شيو افزا نيآنال يهاويديواست. موجود بودن  نيآنال
استفاده  يراه را برا يبه تكنولوژ انيدانشجو يدسترس

از  ياري). بس11كرده است( جادياز مدل كالس وارونه ا
 شيمفهوم را به رشد و افزا نيا يسازافراد بازجوان

 شاپي). ب14دانند( مي يآموزش يها يلوژبه تكنو يدسترس
 ي) نقش مهم تكنولوژBishop & Verleger( و ولگلر
كنند  مي انيكنند و ب مي جستهروش را بر نيدر ا يآموزش

 لياست كه از دو قسمت تشك يآموزش يتكنولوژ كيكه 
درون  يتعامل يگروه يريادگي يها فعاليتشده است 

 وتريبر كامپ يمبت ميمستق يكالس و آموزش انفراد
كه  يتوجه داشت تكنولوژ دي). با13از كالس( رونيب

 كيفقط  ديدر كالس وارونه استفاده كن رديگ مي ميتصم
  ). 22جز از معادله است(

عنصر مهم در كالس وارونه  كيآموزش دهنده  يآمادگ
 نيتواند و مشتاق ا نمي كند كه مي اگر استاد احساس .است
كار را انجام  نيواند ااست كه بت رمحتمليغ ستيكار ن
 كيآموزش دهنده بتواند  كياين كه  ي). برا24و23دهد(

 يسر كيبه  ازياجرا كند ن مؤثركالس وارونه را به طور 
 يادراك يها مهارت ،يفن يها مهارتشامل داشتن  نياز پيش

 يآموزش يها كالس ي). برگزار23دارد( يتيو تجارب ترب
كالس وارونه  ياه يژگيو نهيآموزش دهنده در زم يبرا
آشنا  رييموجود در تغ يها آنها با ارزشاين كه  يبرا

 يبرا ميكه تصم يتواند مناسب باشد. وقت مي شوند
 ديآموزش دهنده با ولگرفته شد اكالس وارونه كردن 
دوره را كه شامل  يطراح يبرا يعناصر ضرور

انتخاب  ،يريادگي يو محتوا امدهايپ نييتع ،يازسنجين
 يابيو انتخاب روش مناسب ارزش يوزشروش مناسب آم

كه  يماتيتصم نياز اول يكي ).22(ردياست را در نظر بگ
 كند با آن مواجه مي كه از كالس وارونه استفاده ياستاد
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را در  يموضوع است كه چگونه مواد درس نيشود ا مي
قبل از كالس و چه  يكند چه كار ميدو قسمت كالس تقس

 يتوان از مدل تاكسونوم مي كالس انجام دهد. نيح يكار
مثال  يموضوع استفاده كرد. برا نيا يبلوم برا

 يها از سطح تيحما يقبل از كالس برا يها فعاليت
) و در كالس دنيو فهم ستن(مثل دان يشناختتر  نييپا

سطوح باالتر (مثل كاربرد و  ليتسه يبرا ييها فعاليت
به توجه  ديبا دهندگان ). آموزش14) استفاده شود(ليتحل
كالس مواد  نيموضوع داشته باشند قبل از كالس و ح نيا

 يريادگيارائه شود و چگونه  يدوره چگونه و در چه فرمت
به صورت  دوره) اگر مواد 25شود( دهيدانشجو سنج

 يريادگي يها فعاليتشود. مهم است كه  مي ارائه نيآنال
توانند  مي انيكه دانشجو ديكن هيرا قبل از كالس ته ينيآنال
 نيبه ا دي). با25شوند( ريدارند در آن درگ ليتما و

 يبه تكنولوژ انيدانشجو ايموضوع توجه شود كه آ
 زا ياريدارند؟ بس يمناسب دسترس نترنتيمناسب و ا

مطالب نوشته شده در مورد كالس وارونه به استفاده از 
متون  يتوجه دارند. بررس ويديوبر  يآموزش مبتن

به عنوان  اند. در نظر گرفته اه رسانه يبرا ياديز يايمزا
هنگام ورود به كالس در  رندگانيادگي يمثال آمادگ

تماشا كرده بودند نسبت به  ويديوكه  يرندگانيادگي
). مشخص 13بهتر بوده است( ،بودند واندهكتاب خ يكسان

كه وقت  ييآنها ژهيبه و دهندگان شده است كه آموزش
تفاده از در اس ينييدارند و اعتماد به نفس پا يكم

 يمواد درس هيدارند ممكن است ته يآموزش يتكنولوژ
). 24و23و16را نامعقول بدانند( ويديوبر  يدوره مبتن

كه وجود دارد استفاده  يرونيتوانند از منابع ب مي دياسات
 ديكنند. اسات هيتوانند خودشان آنها را ته مي ايكنند 
 همزمان ها نتيخودشان را با پاورپو يتوانند صدا مي

 ايشيمثل كمت ييتوانند از نرم افزارها مي كنند.
)Camtasia( ي)، شومshowmeنيال ي) و استور 
)Storylineانه. خوشبختندياقدام نما ويديو هيته ي) برا 

را  دوره يتواند محتو مي وجود دارد كه ياديز يها روش

 ها روش نياز ا يانتقال دهد كه بعض ويديو قياز طر
). به عنوان 14است( يكم يكيتخصص تكنولوژ ازمندين

 يو يد اي) CD(يد يس يرا بر رو ويديوتوان  مي مثال
قرار دارد  انيدانشجو اري) قرار داد و در اختDVD( يد
 قيآنها را از طراين كه  ايقرار داد  ها آنها در وبالگ اي

فرستاد. آموزش  انيدانشجو يبرا ياجتماع يها شبكه
روش  نيبهتر اي يتنها روش ضرور ويديوبر  يمبتن

 نيآنال يمجاز يريادگي طيمح ستيانتقال محتوا ن
)Virtual Learning Environmentانعطاف  ي) فرصت
 ).25است( دهفراهم كر رندهيادگيو متمركز بر  ريپذ
 مثل مودل يمجاز يريادگي يها طيتوان از مح مي

)Moodle) و بلك بورد (Blackboardاين كه  ي) برا
  ).14(استفاده كرد ،باشد يتعامل يريادگي
است كه در زمان  نيدر كالس وارونه ا يديعنصر كل كي 

 يها ارائه نشود در عوض روش يكالس مواد درس
برده شود. اغلب  كارخالق در آن به  يريادگيو  ياددهي

 ليتسه يوارونه از زمان كالس برا يها در كالس
 يها شود. روش مي فعال استفاده يريادگي يها نيتمر
 peer support( همكار يتيحما يهاند گروهمان ياديز

groups ،(بر مورد يمبتن يريادگي )case-based 

learning ،(اي  تجربه يريادگي)experiential learning ،(
) و team-based learning( ميبر ت يمبتن يريادگي
) problem-based learning( مسألهبر  يمبتن يريادگي

به طور قطع مشخص  شود. مي مهم استفاده نيا يبرا
دهد  مي نشان نيو ا نشده است كه كدام روش بهتر است

). 14و13دارد( يتر بيش يقيبه كار تحق ازين نهيزم نيكه ا
از كالس وارونه  رنديگ مي ميكه تصم يدهندگان آموزش

خواهند  مي كه چگونه رنديبگ ميتصم دياستفاده كنند با
وانند با استفاده از ت مي .رنديبودن آن را اندازه بگ مؤثر

در چهار  )Kirkpatrick( كيكرك پاتر يابيمدل ارزش
 يابيآن را ارزش جيرفتار و نتا ،يريادگيسطح واكنش، 

پرسشنامه و گروه  لهينظرات افراد به وس آوري جمعكنند. 
آنها  تي) و مشخص ساختن رضاfocus group( متمركز
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و  عملكرد ياست و بررس يابيارزش نيياز مدل سطح پا
). در متون آنچه در 26(است نمره دانشجو سطح باالتر آن
مربوط به  تر بيششود  مي مورد كالس وارونه مشاهده

 يابيشبه ارز تر كممدل است و  نياز ا انيادراك دانشجو
حال  ني). با ا13عملكرد دانشجو پرداخته شده است( ينيع
 يروند به طور مي شيسمت و سو پ نيمطالعات به ا راًياخ
 23مطالعه نشان داده است كه  نيا يجستجو جينتا كه

مورد  5مدل پرداخته است.  نيمطالعه به سنجش اثرات ا
 رمدل ب نيدر مورد اثرات ا يمنف جيمطالعات به نتا نياز ا

) و 31تا27(ستا اشاره كرده رانيفراگ يريادگي اي تيرضا
 يريادگي اي تيمدل بر رضا نيمقاله به اثرات مثبت ا 18
 نياز ا ).45تا24و22و18تا16(ستا اشاره كرده انريفراگ
اشاره  يريادگيمورد به اثرات مثبت بر  10 مورد 18

 لهيبه وس ايموارد  ني). حال ا45تا 38و34و32(ستا كرده
اين كه  اياند  دهيرس جهينت نيپرسش از خود افراد بد

شده  دهيتدارك د يريادگي زانيم يجهت بررس يآزمون
است  دهياشاره گرد يمنف جيرد نتامو 5از  يكياست. در 

 تينسبت به ساختار آن رضا انيكه دانشجو
 يريادگيبر  يمنف جي). چهار مطالعه به نتا27اند( نداشته

در مورد  يمنف جيكه به نتا يمطالعات .ستا اشاره كرده
 يبر رواند  كرده دايدست پ يريادگيمدل بر  نيا ريتأث

دوره  انيواعصاب، دانشج يجبر، آناتوم انيدانشجو
انجام  يدامپزشك انيو دانشجو يولوژيب يآموزش عموم

 نامه پايان) در Overmyer( ري). اورما31تا28گرفته است(
 مهيطرح ن كيدر  2014 سالخود در كلرادو در  يدكتر
بخش از دانشكده جبر كه از مدل كالس وارونه  5 يتجرب

بخش از دانشكده را كه از روش  6كردند با  مي استفاده
 نييجهت تع ،كردند مي ) استفادهفيو تكل ي(سخنرانينتس
كرد. در  سهيمقا يليتحص شرفتيكالس وارونه بر پ ريتأث
در دو  انيدانشجو هنمر نيب يمطالعه اختالف معنادار نيا

گروه مدل كالس  انيگروه مشاهده نشد. نمره دانشجو
 نيمعنادار نبود. در ا يبهتر شده بود ول يوارونه كم
هر دو گروه  يآزمون و پس آزمون برا شيپمطالعه از 

مطالعه  كي) در Whillier( ريلي). و28استفاده شده بود(
 هو كالس وارون يروش سنت ياثر بخش سهيبه مقا يتجرب

 يدر واحد درس انيدانشجو يريادگي زانيفشرده بر م
 هفته پرداخته بود كه 6تا  5اعصاب در مدت  يآناتوم

نشان  ييدو گروه در نمره نها نيب ياختالف معنادار جينتا
 ديشا رساند كه جهينت نيموضوع ما را بد ني). ا29نداد(

اي  در دوره ايكه به صورت فشرده  يكالس وارونه هنگام
ندارد  يريادگي يرو يچندان ريشود تأث مي كوتاه برگزار

دارد. در  يتر بيش يبه بررس ازيموضوع ن نيا يول
طرح  يكه دارا ان) و همكارJensonجنسون (اي  مطالعه

 كيوارونه با  ريكالس درس فعال غ كيبود.  يتجرب مهين
بودن مدل  مؤثر نييتع يكالس درس فعال وارونه برا

مطالعه نشان داد كه  نيا جيشد. نتا سهيكالس وارونه مقا
نشان داد  ينگرش يها هر دو روش معادل هم هستند. داده

وده افراد نسبت به هر دو دوره مثل هم ب تيكه رضا
كردند كه زمان تماس با  انياست. در هر دو روش افراد ب

در اين كه نسبت به  يتر بيشآنها اثر  يريادگي ياستاد رو
گرفته است كه  جهيتوان نت مي ).30(گذارد مي خانه باشند

وارونه كه از  ريبا كالس غ سهيكالس وارونه در مقا
 دهاستفا ييگرا سازنده كرديرو ايفعال  يريادگي يها روش
 يباالتر تفاوت يريادگي يكنند در ارتباط با دستاوردها مي

كه  يقاتيراستا است با تحقموضوع هم نيندارد و ا
از  يادياز مقدار ز الًقب يديكند كه اگر اسات مي شنهاديپ

كردند با  مي در كالس استفاده يريادگيفعال  يها روش
 بشانينص يتر كم ديبه سمت كالس وارونه فوا رييتغ
) و همكاران جهت Moffett( مافت ).24و23ود(ش مي

از مدل كرك  يريادگي ياثر كالس وارونه رو يابيارزش
 انيمطالعه دانشجو نياستفاده كرد. در ا كيپاتر

را در دو گروه قرار دادند.  يدامپزشك يليتكم التيحصت
نفر در گروه كالس وارونه  64و  ينفر در گروه سنت 133

داد كه در سطح واكنش، به  مطالعه نشان جيبودند. نتا
به كالس وارونه نسبت به روش  انيدانشجو يطور كل

 ،يريادگينشان دادند. در سطح  يتر بيشعالقه  يسنت
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در آزمون  يگروه كالس وارونه عملكرد بدتر
 يمال ماتيو تصم يارتباط يها مهارتاي  نهيچهارگز

). با 31معنادار بود( يتفاوت از لحاظ آمار نيداشتند كه ا
 ديموضوع كه روش سنجش استفاده شده با نيتوجه به ا

 نيدر ا يمعنادار دي)، شا46و14متناسب با هدف باشد(
چهار  مونموضوع باشد كه آز نيمطالعه مربوط به ا

 يارتباط يها مهارتسنجش  يبرا يروش مناسباي  نهيگز
مطالعات به  نيمورد استفاده در ا قي. طرح تحقستين

 يتجرب مهيو ن يتجرب مهين ،يبتجر ،يتجرب مهين بيترت
 يها طرح ق،يتحق يها طرح نيااين كه با توجه به  بود.

 نيهستند ا يآموزش قيتحق يها در طرح ينسبتاً مناسب
  افراد  يريادگيروش بر  نيكه ا ديآ مي شيشائبه پ

 مسأله نيبا ا يعلماين كه  يبرا يگذار نباشد ول ريتأث
 كيت امكان در گردد در صور مي شنهاديبرخورد شود پ

سولومون نسبت به  يچهار گروه يتجرب قيطرح تحق
 يريادگي زانيبر م يمدل آموزش نيا ريتأث يبررس

  اقدام گردد.  انيدانشجو
روش، كه شامل  نيا فيمورد از مطالعات به توص نه

 آن بيو معا ايكالس وارونه، نحوه اجرا و مزا فيتعر
 نيدر ا .)50تا47و20و19و15و14و12(اند پرداخته است

 ؛است دهيگرد افتيروش  نيا يبرا ياديز يايمطالعه مزا
تعامل دانشجو با استاد و  شيآنها افزا نيتر مهماز 

و  انيدانشجو يازهاين ييدانشجو با دانشجو، شناسا
توجه به آنها و بازخورد از همكار و استاد است. 

كه اند  گزارش كرده دهندگان و آموزش انيدانشجو
كالس  يهايژگيوترين  از با ارزش يكيتعامل  شيافزا

 انگي). به عنوان مثال در مطالعه 24و16(وارونه است
)Youngتعامل در  رژانسطب او يها دنتي) و همكاران رز

آن  يايبه متخصصان را از مزا يجلسات و دسترس
 نيتواند قبل از كالس و ح مي تعامل نيا ).33دانستند(

آموزش دهنده . قبل از كالس اگر افتديكالس اتفاق ب
تواند با  مي دهد مي ارائه نيمطالب را به صورت آنال

 يها بحث و ماژول ز،ييمثل كو نيآنال يتعامل يها نيتمر

درباره  ياطالعات ارزشمند وتريبر كامپ يمبتن يريادگي
به شدن دانشجو در بحث و فهم دانشجو  ريتعامل و درگ

از استفاده  قي). در كالس تعامل از طر51(اورديب دست
، ها با انجام بحث يفعال و مشاركت سيتدر يها روش
  ).11شود( مي جاديا نيحل تمر ،ياكتشاف يها فعاليت

به  ازيكه ن يانيدانشجو ييشناسا نيكالس وارونه همچن 
دانشجو ممكن  كيكند.  مي ليدارند را تسه تر بيشتوجه 

 دهي پاسخ ستميس اي زييرا در كو ياست اشتباه تكرار
كه در مورد  ديتوان از آنها پرس مي ايدهد دانشجو نشان 

 ازمندين انيدانند و دانشجو مي چقدر موردنظرمطلب 
به  يدادن سخنران رار). ق14كرد( ييتوجه را شناسا

را  شانيريادگيكند  مي را قادر انيدانشجو نيصورت آنال
كه با  يانيخودشان قرار بدهند. دانشجو يازهايبر طبق ن

 ايرا نگه دارند  ويديوتوانند  مي مشكل دارند ميمفاه
منظور استاد  دنيفهم يبرا يتر بيشو زمان  ننديدوباره بب

كند.  مي لعهسرعت خودش مطا با يبگذارند. هر كس
توانند  مياند  دهياستاد را نفهم ميكه هنوز مفاه يانيدانشجو

 يرا برا يدر روز بعد از استاد استفاده كنند. امكان
خواهد  مي هر چند بار كهآورد كه  مي دانشجو فراهم

 يكي). 11ساخته شده توسط استاد را تكرار كند( يمحتو
 دهيگردروش عنوان  نيا يكه برا يگريد يها تياز مز

. به است رانيبه فراگ مؤثرارائه بازخورد  ياست توانمند
 دي) و همكاران اساتYoung( انگيعنوان نمونه در مطالعه 

 يبازخورد كاف ارانيتروش به دس نيكه ااند  اعتقاد داشته
تواند  مي بازخورد ).33دهد( مي عملكردشان ارائه يبر رو

طبق مطالعات  ردانشجو كمك كند. ب يريادگيي به ارتقا
بر بازخورد اندازه  يمبتن يانجام شده مداخالت آموزش

  ). 11دارا هستند( يريادگي زانيبر م يتر بيشاثر 
 يبرا رت بيشو زمان  مرور مطالعات به صرف تالش در

از حجم  انيدانشجو يروش، نگران نياز ا دياستفاده اسات
در  انينشدن دانشجو ريمتون جهت مطالعه و درگ اديز

از  يبه عنوان موارد يكالس نيقبل و ح ها فعاليت
 يها ياز نگران يكيروش اشاره شده است.  نيا يها چالش
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به كالس وارونه  رييهنگام تغ دهندگان كه آموزش ياصل
). 24برد( مي است كه يقدار زمان و كاردارند م
و استفاده از  يريادگي يرا برا يزمان دهندگان آموزش
ارائه مواد  يبرا ييها روش هيو ته ديجد يها يتكنولوژ

 نيدفعه اول ا ي). برا24و23كنند( مي دوره صرف يدرس
 يبرا يموارد بعد در يول است برزمان ها فعاليت
   هيكه قبالً ته يواداز م يبعد يها دوره انيدانشجو

شود كه وقت  مي باعث نيو ا شودك مي استفاده شده است،
 يدر مجموع تالش اضاف دي). شا18شود(تر  آزاد استاد
الزم باشد  يمتفاوت مواد آموزش هايويرايش ديتول يبرا

 حاتيباعث توجه بهتر به سبك و ترج كرديرو نياما ا
 دينبا زيا ننكته ر كي) و 51شود( مي رندگانيادگيمختلف 

 يها ياز حد بر تكنولوژ شيفراموش كرد كه توجه ب
تجارب ). 11تواند خطرناك باشد( مي مدل نيدر ا يآموزش
كه كالس وارونه  نشان دادو همكاران  )Sharma( شارما

ندارد. با استفاده از نرم  يتجمل يبه تكنولوژ ازين
 ) و وردpowerpoint( نتيموجود مثل پاورپو يافزارها

)word( شيتوان آن را ساده نگه داشت. از اطالعات ب مي 
 يزيهر چ اتيكه جزئ ستين يازين د ونمو ياز حد دور

به  ديبا يصوت اي ييويديوكوتاه  يها پيگفته شود. كل
). 47كند( مي كيباشد كه تفكر را تحر شتهتوجه دا يموارد

در مورد  دگاهشانيكه د ديبخواه انياگر از دانشجو
چه  ديبه نظر آنها بااين كه و  نديبگوكالس وارونه را 

 يباعث خواهد شد كه در مراحل بعد نيكند. ا رييتغ يزيچ
اصالح مواد قرار  يكالس وارونه زمان خود را فقط برا

  شود. ييصرفه جو او در زمان شم ديده
است كه متون  نيكه كالس وارونه دارد ا ياز خطرات يكي 
 يريادگي طيدر مح انيرا جهت مطالعه دانشجو ياديز

از حد باعث  شيمتون ب ،داده شود. در دو مطالعه نيآنال
است  نيال ا دهي). ا18و16(شده است انيدانشجو ينگران

از  بلق يها فعاليت يكه زمان اختصاص داده شده برا
از  تر كم ايكالس در كالس وارونه برابر  نيكالس و ح

پس از  فيو تكال يسخنران به زمان اختصاص داده شده

). استفاده كنندگان از 14باشد( يدر كالس سنت ينرانسخ
در  انيكه اگر دانشجواند  كرده انيب نيروش همچن نيا

نشوند باعث  ريكالس درگ نيقبل از كالس و ح يها فعاليت
گفته شود كه  انيشود. اگر به دانشجو مؤثر نمي يريادگي

در اين كه  يو استاد برا ديكتاب را بخوان كياز  يفصل
نداشته باشد و اي  دهيانجام دهد ا يس چه كارزمان كال

 كند كالس وارونه شكست يفقط دوباره در كالس سخنران
 يكالس درس كالس موفق كياين كه  يبرا ).11خورد( مي

مختلف افراد توجه  يريادگي يها سبك باشد الزم است به
 موضوع ريافراد كه درگ يريادگيسبك  ديشاشود. 

. ديكن مي باشد كه شما اجرا ياز روش تفاوتشوند م نمي
توان  مي افتدياتفاق ب انيشدن دانشجو ريدرگاين كه  يبرا

استفاده كرد و  يمشاركت يها در كالس درس از روش
 انيكالس، ب يدادر ابت يكالس نيمشخص كردن قوان

 ها تيمسؤولو  رانيانتظارات از فراگ انياهداف جلسه و ب
وضوع كمك خواهد م نيانجام دهند به ا ديكه با يفيو وظا

اصول و  يريادگي يها هياز نظر كيهر  نينمود. همچن
 يموارد نيكه توجه به آنها در چناند  را ارائه كرده نيقوان
آماده  يتوان برا مي .)53تا51و6(باشد كننده تواند كمك مي

. ديكوچك استفاده كن راتييابتدا از تغ انيكردن دانشجو
توان تنها  مي ندارد. چيه ايبه تعهد همه  ازيوارونه كردن ن

ماژول را وارونه كرد. بهتر است  كيتنها  ايموضوع  كي
 كيبعد به سراغ  ديموضوع را وارونه كن كيدر ابتدا 

شارما  كه در مطالعه تاس يموضوع نيو ا ديماژول برو
توجه داشت كه  دي). البته با47به آن اشاره شده است(

 حيرا ترج ييها دوره انيدهد كه دانشجو مي شواهد نشان
 يدو قسمت كالس وارونه و سنت يدهند كه دارا مي

 انيمطالعه دانشجو كي). به عنوان مثال در 14باشد(
 70وارونه و  سدرصد كال 30كه اند  اشاره كرده يمهندس

  ). 18است( يتوازن مطلوب يدرصد كالس سنت
 ريمطالعه حاضر عدم استفاده از مقاالت سا تيمحدود از

در  ليبه دل web of scienceمثل  يعاتاطال يها پايگاه
كشور  يداده برا گاهيپا نيدسترس نبودن اصل مقاالت ا
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مطالعه زبان  نيا گريد يها تي. از محدوداست رانيا
و  يمقاالت بود كه محقق فقط مقاالت به زبان فارس

وارد  گريد يها تسلط نداشتن بر زبان ليرا به دل يسيانگل
كه به  نياز محقق يميد تگرد مي شنهاديمطالعه كرد. پ

 ،يعرب ،يسيانگل ،يمختلف از جمله فارس يها زبان
.. تسلط دارند مطالعه .و ييايتاليا ،يفرانسو ،يولياسپان

  .نديحاضر را تكرار نما
  

  گيري نتيجه
. وفور ستين ديجد سيروش تدر كيكالس وارونه 

روش  نيباعث توجه دوباره به ا يآموزش يتكنولوژ
دانشجو و  يازهايبودن، توجه به ن يلاست. تعام دهيگرد

. است آن يايمزا نيتر مهمفراهم آوردن بازخورد از جمله 

صرف تالش و  ازمندياول استفاده، ن روش در مرتبه نيا
در  انياگر دانشجو .استاد است نباز جا تر بيشزمان 
 ينشوند روش موفق ريدرگ يكالس نيقبل و ح يها فعاليت

و  تيرضا زانيروش بر م نيا رينخواهد بود. جهت تأث
 يصورت گرفته است كه حاو ييها افراد پژوهش يريادگي

 زانيبر م ها پژوهش تياست. هر چند اكثر يمتفاوت يجينتا
 ريتأث نهياما در زم دارند ديروش تأك نيافراد از ا تيرضا
 قيتحق يها با طرحتري  قيمطالعات عم ديبا يريادگيبر 
  .رديصورت پذتر  يقو
  

  قدرداني
ول محترم كتابخانه مركز ؤدين وسيله از همكاري مسب
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Flipped Classroom: A Pedagogical Method 
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Abstract 
 
Introduction: One of the challenges facing medical sciences faculty members is the huge amount of 
materials in the field of medical education and limited class time. To overcome this challenge, different 
strategies such as flipped classroom could be used. The aim of this study was to review the concept of flipped 
classroom in medical education. 
Methods: In this review study, the SID, Magiran, PubMed and Eric databases were searched using the 
keywords flipped classroom, backwards classroom, reverse instruction and reverse teaching. 
Results: The results of the search yielded 222 articles, books, and theses related to flipped classroom. Based 
on the purpose of the study, 28 articles, 4 theses and 2 books were reviewed and selected. First the flipped 
classroom method was explained and then its advantages and disadvantages were described. 
Conclusion: Flipped classroom is a pedagogical method divided into two parts of direct individual 
instruction outside the classroom and group instruction inside the classroom. One of its advantages is its 
interactive nature while requiring more time and effort on the side of the teacher is among the 
disadvantages. The majority of research studies report satisfaction with this method; however, its impact on 
learning needs to be further examined with stronger research designs. 
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