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  هياروم ييو ماما ير محترم مجله پرستاريسردب
ه آن، افکار ب يکه ط شوديماطالق  ينديدر آموزش، رفلکشن به فراشده است. ترجمه  تأمل اي يشيبازاند ،يفارس به (Reflection) رفلکشن

 ) گرچه۱( است. يدرک و آگاه شيآن افزا امدياست و پ تيموقع کي ايواقعه  کي نديفرآ نيشوند آغازگر ا ليو تحل ريتا تفس گردنديبرمعقب 
و آموزش  يريادگياستفاده از آن در  انيدر کتاب خود به ب ودبا ديويد شوديممقاالت و شواهد آن استفاده  يبررس يبرا شترياصطالح رفلکشن ب

) سندرز در مقاله خود با عنوان استفاده از رفلکشن در آموزش ۲( .دانديممهم  يهافعاليتو  هادهياشامل  يعموم ياواژهرفلکشن را  ي. وپردازديم
) و Selfدرک ما از خود ( شيو هدف آن افزا دهديمرخ  هاتيموقعبعد از  ايو  نيکه قبل، ح دانديم يفراشناخت نديفرآ کيرا  تأمل ،يپزشک
)، Metacognitionاعتقاد است که در فراشناخت ( نيبر ا هي). و گان۱شويم (با آن روبرو  ترآگاهانه ندهيمشابه آ تيدر موقع کهطوريبه ،است تيموقع

بر درک  پري). نرمند و همکاران، اثر رفلکشن پ۳( کنديماستفاده  يريادگي ندينظارت و کنترل فرا يبرا يشناخت ياز راهبردها يپردازش درون
) هاتون ۴( آنان از دوره مذکور داشته است. يريادگيبر  يمثبت يزشيگرفته که اثر انگ جهينموده و نت ي) را بررسAIS Courseاز دوره ( انيدانشجو

ن کار، نوشتن گزارش يانجام ا ياز ابزارها يکي) ۵( .دهديم ارائه نانواع رفلکشن جهت آموزش معلما يچارچوب را برا کيهش خود، پژو يدر ط
از اطالعات  توانيما افراد است که ياز شخص  (Self-assessment)  يابيخودارزک ابزار ي (Reflection paper)پر ي. رفلکشن پباشديم يشيبازاند

فاده ران استيدگاه و نظرات مختلف فراگيد ييز شناسايو ن يآموزش يازهاين يي، در جهت شناسايمختلف آموزش يهاتيموقعاز آن در  آمدهدستبه
نبع ن ميتربزرگان يدانشجو« که: کنديمن نقل قول يلر چنيج. م يم بهداشت کاران از آقايتعل يآموزش برا يراهنما«لبرت در کتاب يکرد. گ
 عنوانبهت نظر و آرا دانشجو ين اهمين گفته خود مبيکه ا» رنديگينمچ گاه مورد استفاده قرار يهستند که ه يک موسسه آموزشي يآموزش

ت مهارت يث تقوباع توانديمپر، ي. رفلکشن پباشديمت ين نظر حائز اهميپرها از ايکه توجه به رفلکشن پ باشديمند آموزش ين عضو در فرايرتريدرگ
  دد.گر  (Metacognition)فراشناختي 

را در  يموارد مهم توانديمپر يرفلکشن پ درواقعش آموخته شده دارد. يبه دانش از پ يادياست و ارتباط ز آموزشقابلا مهارت ين راهبرد يا
شکل و م عنوانبهتوسط دانشجو  يمواردپر ين در رفلکشن پيس خود از آن استفاده کند. همچنيل و بهبود تدريتسه يار معلم قرار دهد تا براياخت

نظر  کينکه يا اير همه است يبان گيو گر يمشکل عموم واقعاًنکه يرا شامل شود از ا يف مختلفيط توانديمن موارد يکه ا شوديمان يمعضل ب
ست و از يا دانشجو نير يفراگ يخوانذهنا معلم قادر به يفرادهنده  عتاًيطبکه  ازآنجاستبوده است. مشکل  يا شهود ويبر تجربه  يمبتن يشخص

ورد الزم را بازخ يستم آموزشينتوانسته به س يگريل ديا به هر دليست يان مناسب مشکالت نياز موارد دانشجو قادر به ب ياريگر در بسيد يسو
جه يد، در نتباشيز مين کلب يريادگيبر طبق چرخه  يريادگياز مراحل  يکيکه  سدينويمخود را  ينيپر دانشجو تجارب عيدهد. در رفلکشن پ ارائه

 يينند شناساما يگريد يايت خود گردد و مزايدانشجو از وضع يابيو ارز يباعث آگاه توانديم، يريادگيت يک فعالي عنوانبه پرينوشتن رفلکشن پ
از طرف  دباشيمز دارا يرا ن يآموزشستم يس ير و حتين نقاط قوت و ضعف فراگييز تعيو ن يريادگي يهافرصت، يو مشخص شدن مشکالت آموزش

ه را نشان دهد، منجر ب يستميا سي ينقص آموزش يستينکه بايدارد که عالوه بر ا يو وجود ابزار ياز به بررسين يريادگيو  ياددهي يندهايگر فرايد
  د.ينما يانين مهم، کمک شايبه ا توانديمپر يز گردد و نوشتن رفلکشن پيبهبود آن ن-
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Abstract 
When someone does something and then thinks about it, he actually reflect. One way to improve the 
teaching and learning process is to rethink the individual (student, teacher, etc.). For this reason, students 
are asked to rethink about the patients they have seen, the teacher's teachings, the events that occur, the 
experiences and effects that come from an incident like taught. in education, reflection refers to a process 
in which thoughts go back to be interpreted and debugged, initiating this process is an event or a situation 
and the consequence of it is an increase in understanding and awareness. 
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 به نام خدا

 

:مقدمه  

شده است. زمانی که کسی عملی را انجام می دهد و سپس در مورد آن کار تامل ترجمه  یا یشیبازاند ی،رفلکشن به فارس

 یشناخت یها یمخصوصا از نظر تئور یادگیری یندبهبود فرا راههایاز  یکی خود، می اندیشد در واقع بازاندیشی کرده است.

یی، این است که فرد)دانشجو، استاد و...( بازاندیشی کند. به همین دلیل از دانشجویان خواسته می شود که در گرا و انسان

عه مانند تدریس گرفته اند و... مورد بیمارانی که دیده اند، تدریس استاد، وقایعی که رخ می دهد، تجربه و اثری که از یک واق

 می باشد.نوشتن گزارش بازاندیشی بازاندیشی کنند. یکی از ابزارهای انجام این کار، 

در رفلکشن پیپر، دانشجو تمامی وقایع مهمی را که در محیط اعم از نظری یا بالینی می بیند و نیز درک و یا تجربه می کند 

می نویسد، آنها را تحلیل می کند. همچنین اثری را که این تجارب بر زندگی  براساس دیدگاه، نظر و برداشت شخصی خود

 تحصیلی و نیز شخصی وی گذاشته است بیان می کند. این موضوعات می تواند شامل این موارد باشد:

 برداشت شخصی نسبت به رفتار، تدریس و برخوردهای استاد در کالس یا محیط بالینی 

 بت به همکالسیها، دوره تحصیلی، سیستمی که در آن آموزش می بیند، محتوای آموزشی و بیان دیدگاه و ایده خود نس

 رشته تحصیلی خود و ... )بدون ذکر اسم افراد( همچنین بنویسد که چه تجربه ای در پایان دوره کسب کرده است.

 ویسد. به دلیل اینکه دانشجو مطلوب است دانشجو اثری را که موارد فوق بر زندگی وی داشته است را تحلیل نموده و بن

 و ... می تواند استفاده کند. "به عقیده من"و عبارت  "من"نظر شخصی خود را در مورد آن وقایع می نویسد از ضمیر 

 (:Reflection paperساختار رفلکشن پیپر)

 :رفلکشن پیپر دارای چهار بخش می باشد 

 (Conclusionنتیجه گیری)-4( Bodyبدنه) -3( Introductionمقدمه) -2( Abstractچکیده) -1

  صفحه می باشد. 5و حداکثر  3حداقل تعداد صفحات رفلکشن پیپر 

  از فونت های خانواده  14سایز فونت فارسی(B و در صورت نوشتن به انگلیسی )فونت  12(Times.می باشد ) 

 .صفحات شماره گذاری گردند، شماره صفحات در باالی صفحه و سمت چپ آن، درج گردد 

  مشخصات دانشجو)به ترتیب شامل: موضوع رفلکت شده، نام و نام خانوادگی، دانشگاه، مقطع و رشته تحصیلی( در باالی

 صفحه اول و در سمت راست آن، به صورت زیرهم درج گردد.
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 موضوع رفلکشن پیپر:

 نام و نام خانوادگی:

 دانشگاه:

 مقطع:

 

(Abstract ) چکیده  

 

             

): Introduction) مقدمه 

 

 

  :( Body)   بدنه 

 

 

 

 

 

 

: (Conclusion) نتیجه گیری 
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