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سردبير محترم مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

 جادیا یکالس درس به معنا تیری. مداست کالس بوده که اساس سطوح باالتر تیریمد ،یآموزش تیریسطح مد نیاول

 جادیبه نظم وانضباط و ا در کالس جهت کمک انیکنترل دانشجو گر،یعبارت ده است ب یریادگیتحقق  یالزم برا طیشرا

 (.1)است کالس درس تیریرفتار همان مد رییو تغ یریادگیمناسب جهت آسان نمودن  طیمح

ود سسه، رشته، خؤ(. کالس بزرگ به م2اندازه کالس درس باشد) ریثأتحت ت یادیتواند تا حد زمی زیکالس درس ن تیریمد

 چیکه ه ( استدالل کردEpri) ی(. اپر3دارد) یبستگ انیدانشجو یتعداد باال لیدله کالس و حجم کار باالتر از حد معمول ب

 یهایژگیکند که تنوع ومی شنهادی( پMulryan-Kyne) نیکا -انی(. مولر4ندارد ) وجوداز کالس درس بزرگ  یقیدق فیتعر

، هاارتمعلم )به عنوان مثال، تجربه، مه یهایژگیو نیسن، سابقه و تجربه( و همچن ،یی)به عنوان مثال، توانا انیدانشجو

 (.3)ردیکالس بزرگ مورد توجه قرار گ یدر نام گذار دی( باهایستگیشا

 محسوب یدر مدارس عال یریادگیو  سیتدر یاثربخش یمشکل برا کیکالس درس بزرگ همچنان  ،یسطح جهان در

در  .دمواجهه خواهد ش قیمکرر و دق یابیارز ،یبندحضور، درجه لیاز قب یهابا چالش هاسکال نیا تیری( و مد5شود)می

نند که کو انزوا  یاحساس گمنام انیشود دانشجومی باعثکنند که می استفاده یاز روش سخنران دیاغلب اسات هاسکال نیا

 ان،ی)صحبت کردن دانشجو ترشیب یحواس پرت یحضور کمتر، رفتارها ف،یمشارکت ضع زه،یخود سبب کاهش انگ نیا

 ییهادر واقع چالش هانیا .گرددمی ترم یابیدر ارز تیرضا نییسطوح پا نی( و همچننینالآگشت و گذار  امک،یارسال پ

که  یاهمطالع افتهی(. 6شوند)می غلبه بر کالس و همچنان تحت کنترل نگه داشتن کالس با آن روبرو یکه معلمان برا هستند

و  آموزش ینامساعد برا طیکالس به عنوان محکنندگان از اندازه بودن شرکت یاز ناراض یحاک ه استانجام شد ایدر نامب

 (.7)است یریادگی

و  یسازمان یهاو ارائه آن، مهارت سیتدر یهابهبود مهارت یبرا ییهابزرگ فرصت یهاسدر کال سیحال، تدر نیا با

 یهاسدر کال انیدانشجو کند.می فراهم دیاسات یبرا یابیارزش یهاو باالتر از همه مهارت یفرد نیب یهامهارت ،یتیریمد

 هاتیولؤکه مس رندیگمی ادی انیجالب در طول دوره، را دارند دانشجو اتیبو تجر هادهیا یگذارفرصت اشتراک زیبزرگ ن

                                                 
. رانیا ،یمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشک اد،یاعت یتویو مکمل، انست یطب سنت قاتی)استاد(، مرکز تحق ینسام یدکتر معصومه باقر نویسنده مسؤول: *

anna3043@gmail.com 
. رانیا ،یمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشک اد،یاعت یتویو مکمل، انست یطب سنت قاتیمرکز تحق(، اریمجرد )استاد انیفرشته عراق دکتر

(fereshteharaghian@yahoo.com) 

 9/10/1401، تاریخ پذیرش: 4/10/1401مقاله:  تاریخ دریافت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 2

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5587-fa.html


 به سردبیرنامه  و همکاران مجرد انیفرشته عراق
 

mui.ac.irijme.http://   / 315/  (46) 22: 1401 بهمنمجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

تواند به آنها می که یارزشمند یهامهارت جهیکنند در نت انیگوش دهند و نظرات خود را ب گریکدیرا به اشتراک بگذارند، به 

فعال و مشارکت  یریادگیمانند  یکالس بزرگ به موارد کیدر  سیتدر یبرا (.8کمک کند را توسعه دهند) ندهیدر آ

 (.6کالس درس توجه شود) تیریو مد ابیحضور و غ ،یابیارتباط، ارز جادیا ان،یدانشجو

آمدن، زودتر  ریمانند د یاکنندهمنحرف یاحتماالً رفتارها کنند،یم یاحساس گمنام انیبزرگ اکثر دانشجو یهاسکال در

شود می هیتوص (.3دهند)می لپ تاپ خود انجام یرا رو یگرید یهاتیکه فعال یانیو دانشجو امکیپ ،یرفتن، مکالمات جانب

در کالس  لیتاپ و موبامنع استفاده از لپ یجاه موزش استفاده شود. بآ یبرا انیفعال نگه داشتن دانشجو یهااز روش

در  رندیکردن راه حل کمک بگ دایپ یخود برا لیتاپ و موبااز لپ دینها اجازه دهآاستفاده شود و به  یانتقادال تفکر ؤاز س

 یبه راحت دیکن یشود که سع جادیممکن است تضاد ا یو احساس گمنام هاتیتنوع شخص لیبدل دیقدم بزن یسخنران نیح

 (.6)دیمهار کن

دانشجو  یادیدارد و تعداد ز یادیز انیکه متقاض است یدانشگاه یهااز جمله رشته یعلوم پزشک هایرشته که نجاآ از

کالس کنترل نظم کالس و  یشلوغ لیدله چالش روبرو بوده اند که ب نین با اآ دیهمواره اسات ،شوندمی رشیهرساله پذ

سخت و مشکل  اریبزرگ بس یاهسکال تیریمد که نیبه ا هشود. با توجمی فراهم یبسخت انیتوجه در دانشجو شیافزا

استاد  نیب یدر کالس و عدم بازخورد مناسب و ارتباط ناکاف یناکاف یابیارزش لیدله ب سیتدر تیفیتواند در کمی بوده و

 یهاروش ایمانند کالس وارونه  سیتدر نینو یهااز روش یعلوم پزشک نیشود مدرسمی شنهادیبگذارد پ ریثأو دانشجو، ت

کشور  یعلوم پزشک یهاهگاخصوص در دانش نیدر ا یاتاکنون مطالعه که و از آنجا دیبر وب استفاده نما یمبتن یریادگی

مناسب  یهاراهبردتا بتوان با اتخاذ  ردیخصوص انجام پذ نیدر ا یو کم یفیشود مطالعات مختلف کمی هیتوص ،نشد افتی

 ها کاست.چالش نیاز بروز ا
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