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 پزشگکی  دانشگگاه علگوم  دانشکده پزشکی، ، علوم آزمایشگاهی و پاتوبیولوژیضو هیأت علمی، گروه ع ی مسؤول:سندهینو*
 .، ایرانخراسان شمالی، بجنورد

  

گردد. این میثر و پیشرفته است که سبب یادگیری با دوام و عمیق کالس معکوس یک مدل برنامه درسی مؤ چكیده:

وم پزشکی خراسان شمالی لعه برای ارزیابی درس ایمنی شناسی به روش کالس معکوس از دیدگاه دانشجویان علمطا

 اجرا شد.

 روش از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با نفر 928 تحلیلی تعداد_در این مطالعه توصیفی

وارد مطالعه شدند. کالس معکوس ایمنی  ساده تصادفی گیرینمونه رشته با روش و دانشکده اساس بر بندیطبقه

های شد. حل کردن مسئله، بحث در گروه های پیش کالسی انجامیق درگیر شدن فراگیران در فعالیتشناسی از طر

نامه محقق ساخته انجام کوچک و ترسیم نقشه مفهومی از وظایف فراگیران در کالس بود. ارزیابی با استفاده از پرسش

نتایج با استفاده آزمون مجذور کای برای آماری اطالعات استفاده شد.  زار گراف پد پریزم برای آنالیزشد. از نرم اف

 طرفه برای متغیرهای کمی صورت گرفت. متغیرهای کیفی و آنالیز واریانس یک

مدرس، یریت کالس توسط های غنای علمی محتواهای ارائه شده، مدهای مختلف، گویهنتایج ما نشان داد در مؤلفه

های تبیین ن باالترین میزان مطلوبیت و گویهانجام کار گروهی توسط دانشجویا فراگیر،ال توسط فرصت طرح سؤ

زخورد کتبی یا شفاهی به مفاهیم مشکل و پیچیده، ایجاد فرصت برابر برای فراگیران در کالس، فرصت الزم برای با

 ت برخودار بودند.ن میزان مطلوبیتریاز کمدانشجو، آمادگی قبلی دانشجو 

ری، تعامل و بحث بین فراگیران، ما نتیجه گرفتیم ایمنی شناسی به صورت کالس معکوس از طریق انگیزه یادگی

 تر گردد.تواند سبب یادگیری عمیقهای پیش و درون کالسی میارتباط بین فعالیت

 

 .ایمنی شناسی، کالس معکوس، ارزیابی، دانشجو واژگان کلیدی:
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 مقدمه

هایی دنبال ایدههای اخیر به ریزان آموزشی در دههبرنامه     

دگیری الکترونیکگی بگه عنگوان    های یاکه از فناوریباشند می

تگر در  تگر و فعگال  قدرتمند برای یگادگیری عمیگق   یهایمؤلفه

 ،همکگگاران)ورث و نماینگگد هگگای آموزشگگی اسگگتفادهسیسگگتم

هگگای (. یکگگی از مگگدل  2192، فاتیمگگا و همکگگاران  ؛2199

مورد توجگه قگرار    های اخیرآموزشی که با این هدف در سال

ر دبرای اولین بگار  گرفته است روش کالس معکوس است که 

 ،)صگگمو و همکگگارانمگگیالدی معرفگگی گردید 2112سگگال 

یک مدل برنامه درسگی پیشگرفته و    معکوس کالس(. 2193

دهد تا اطالعات را قبل از اجازه میفراگیران که به  ثر استؤم

در طول اطالعات پردازش شده کالس پردازش کنند و سپس 

در  های گروهگی از طریق استفاده از بحث و فعالیترا  کالس

کگار ببرنگد   ه حضور مدرس مربوطه به عنوان تسهیل کننده ب

 (.  2192، مک الکلن و همکاران ؛2193، )سمس و همکاران

 نقش کنندمی استفاده معکوس کالس روش از که اتیدیاس

. کنندمی معکوس را منزل تکالیف و آموزشی محیط تکالیف

محتواهای آموزشی از قبیل  هابرای نیل به این هدف آن

های فایل یا و ضبط شده خود مدرس هایسخنرانی

ئویی موجود در اینترنت و ... را در اختیار های ویدسخنرانی

ممون و  ؛2191، )فاتیما و همکاراندهندیقرار مفراگیران 

 در که این از قبل فراگیران (. بر این اساس 2192 ،همکاران

 مشاهده محتواهای آموزشی را این کنند پیدا حضور کالس

 خواهند دسته ب را شانس این هاآن ترتیب بدین ؛کنندمی

اجتماعی بر اساس  یادگیری روش با درس کالس که در آورد

 به مدرس هدایت با دهندمی ترجیح که خودشان روشی

تسهیلگر در مورد موضوع مطرح شده بحث نمایند  عنوان

 (.2192 ،)فاتیما و همکاران

 بر پزشکی آموزش تغییر راه افتاده برایه فعلی ب جنبش

انتقال ساده اطالعات که در  ماورای یادگیری فرایند

 این .ندکمی کیدوجود دارد، تأ یاددهیهای سنتی شیوه

 کاربرد گروهی، بحث بازخورد، طریق از را یادگیری جنبش

کند می موجود، تقویت مشکالت حل در آموزشی محتوای

های آموزشی کالس معکوس یکی از مدل .(2192 ،)دانکر

است که در آموزش پزشکی به منظور نیل به یادگیری 

گیرد مورد استفاده قرار می ترتر و فعالیادگیری عمیق

 (. اطالعات محدودی در زمینه میزان اثر2192 ،کر)دان

ه بخشی یادگیری در قالب کالس معکوس برای فراگیران و ب

طور خاص دانشجویان پزشکی وجود دارد. بر این اساس 

نقاط قوت و ضعف، دیدگاه فراگیران و در قدم بعد بررسی 

نتایج دانشگاهی این روش تدریس برای آموزش در سطوح 

 جه قرار گیرد.شکی باید مورد تومختلف آموزش پز

باشد که در ی میدروسایمنی شناسی پزشکی یکی از 

. با توجه به شودهای مختلف دوره پزشکی تدریس میرشته

های آلرژیک، ایمن و واکنش های خودافزایش شیوع بیماری

و امیدهای مطرح شده در زمینه درمان سرطان با استفاده از 

 ،جیانگ و همکاران ؛2192، کارانایمنی درمانی )نگوین و هم

(. لزوم یادگیری عمیق ایمنی شناسی توسط 2192

گردد. گروه پزشکی بیش از پیش احساس می دانشجویان

های علوم پزشکی در قالب دانشگاهشیوه تدریس این درس 

. دانشجویان طی باشدبه صورت سخنرانی در کالس می

تدریس این  تدریس با مفاهیم زیادی آشنا خواهند شد، اما

گردد فراگیران این مفاهیم روش سخنرانی سبب می درس به

مرجع قلمداد کنند  احاطه مبهم، در ارتباط،بی را اجزایی

(. این وضعیت سبب خستگی، نبود 2193 ،)ژانگ و همکارن

ایت نظر و در نه انگیزش، فقدان اعتماد به نفس در اظهار

اساس ما در  بر اینگردد. یادگیری سطحی ایمنی شناسی می

مطالعه حاضر برای اولین مرتبه به ارزیابی تدریس ایمنی 

 علوم دانشجویان دیدگاه شناسی به روش کالس معکوس از

 شمالی پرداختیم. خراسان پزشکی

 هامواد و روش

از  نفر 921 تحلیلی تعداد_در این مطالعه توصیفی     

 روش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با

 گیرینمونه رشته با روش و دانشکده اساس بر بندیبقهط

وارد مطالعه شدند. این مطالعه در بازه زمانی  ساده تصادفی

انجام شد. شرط  82_82سال اول و دوم سال تحصیلی  نیم

ورود دانشجویان به مطالعه انتخاب واحد درسی ایمنی 

 شناسی پزشکی در طی این بازه زمانی بود.

 کالس موفقیت برای نیاز پیش که یک با توجه به این

باشد، در جلسه ابتدایی آمادگی ذهنی فراگیران می معکوس
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های هدف در مورد روش کالس معکوس یک از گروه برای هر

ان توضیح داده شد. در ضمن و نحوه اجرای آن برای فراگیر

های پیش از کالس )نحوه استفاده از محتواهای فعالیت

های ) ارزیابی، و تشکیل گروهی آموزشی( و درون کالس

(  برای مسألهکوچک برای ترسیم نقشه مفهومی و حل 

فراگیران تشریح شد. پس از ارائه این توضیحات، شرکت افراد 

 آگاهانه بود. بر اساس رضایت داوطلبانه و

های پیش کالسی، محتوای آموزشی به منظور انجام فعالیت

قرار گرفت. این  پیش از هر جلسه کالس در اختیار فراگیرن

 محتوا شامل موارد زیر بود:

 های آموزشی ضبط شده با استفاده از نرم ویدئو

 Camtasia Studio 2018.0.6 Build 4019 افزار

در قالب سخنرانی مدرس ایمنی شناسی بر روی فایل 

  ،پاورپوینت

  محتوای آموزشی نگارش شده توسط مدرس در

 Microsoftتهیه شده با نرم افزار Wordقالب فایل 

Office 2010، 

 ایمنی شناسی استخراج شده  های آموزشیویدئو

های فشرده مرتبط با کتاب ایمنوبیولوژی جنوی از لوح

(Murphy and Weaver, 2016)  و کتاب ایمنی

، (Delves et al, 2017)شناسی ضروری رویت 

 های آموزشی استخراج شده از تارویدئوهمچنین 

و  https://www.aparat.comنماهای 

https://youtube.com یید مدرس ایمنی مورد تأ

 ،شناسی

 ارزیابی و بررسی میزان درک  به منظور ایجاد خود

توسط فراگیران در اصول پایه درس ایمنی شناسی 

ها قرار آناالت استاندارد در اختیار منزل، تعدادی سؤ

 گرفت،

  های الکترونیکی در قالب فایلبرانگیز موارد چالش

فراگیران برای تشویق نیز ها مقاالت علمی و کتابحاوی 

قرار  هاآن دانش خود در دسترسبسط و گسترش  برای

 .گرفت

فراگیران برای استفاده از محتوای آموزشی که در اختیار 

ها خواسته دند و از آنها قرار گرفته بود آموزش الزم را دیآن

یی ضبط شده توسط مدرس، سپس ویدئوشد ابتدا فایل 

رد، و در انتها وُآموزشی نگارش شده در قالب فایل  محتوای

ده نمایند. مشاه های آموزشی ایمنی شناسی را مطالعه/ویدئو

االت استاندارد مورد ارزیابی قرار سپس خود را بر اساس سؤ

ای هش خود مقاالت یا کتابدان دهند و در انتها برای افزایش

 علمی مرتبط را مطالعه نمایند.

های درون کالسی به اساس بررسی مطالعات قبلی فعالیت بر

 شرح ذیل مرتب گردید:

  ه ابتدای هر جلسه کالس مدرس ایمنی شناسی بگ

هیم طگور خگاص مفگا   ه صورت خالصه موضوع درس و ب

امون االت فراگیران پیرسپس به سؤ پیچیده را شرح داد؛

 ضوع مطرح شده، پاسخ داد،مو

    برای ارزیابی میزان اطالعات دریافت شگده توسگط

ال سگؤ  91_2در قالگب   آزمون کوچک)کوییز( فراگیران،

پاسگخ   االتو هر فراگیر به تنهایی به این سگؤ  برگزار شد

هگای صگحیح بگا مشگارکت     داد. در پایان آزمگون، پاسگخ  

رد و فرصگت الزم بگرای بحگث در مگو     فراگیران مشخو

 تر فراهم گردید،ت چالشیاالسؤ

 های کوچگک  گروهی در قالب گروه به منظور بحث

نفره که خگود انتخگاب    2_2های فراگیران در قالب گروه

 هگر  کردند، تقسیم شدند. شرایطی فگراهم گردیگد افگراد   

 بگا  صحبت به قادر داشته باشند و قرار هم کنار در گروه

استه شد بر اساس باشند. در ابتدا از هر گروه خو یکدیگر

کگگالس و مفگگاهیمی کگگه از قبگگل   مفگگاهیم آن جلسگگه  

ترسیم نمایند. سگپس  اند نقشه مفهومی مناسبی آموخته

ومی خود را شگرح داده و در  ها نقشه مفههر یک از گروه

پایان بهترین نقشه مفهومی ترسیم شده توسط مگدرس  

رح داده شگد. در  انتخاب و نقگاط مببگت و منفگی آن شگ    

ا آن جلسه کالس انتخاب ای مرتبط بسألهمادامه مدرس 

ها خواسته شد تا بهترین راهکار برای حگل آن  و از گروه

در جریان را پس از بحث بین گروهی ارائه دهند.  مسأله

 تگر بگیش  شناسگی  ایمنگی  های دانشجویان، مدرسبحث

 داشت. را هدایتگر و شنونده نقش

ده از صورت کالس معکوس با استفاه ارزیابی روش تدریس ب

 نامهپرسشگیری از محقق ساخته و با بهره نامهپرسش

https://www.aparat.com/
https://youtube.com/
https://youtube.com/
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 ،)باروآ و همکارانط با کالس معکوس در مطالعات قبلیمرتب

 2گویه در  22حاوی  نامهپرسش( صورت گرفت. این 2192

های پیش مؤلفه اصلی شامل محتوای ارائه شده برای فعالیت

 مدیریت و فضای کالس، فرصت تعامل در کالس، کالسی،

های درون کالسی تنظیم گردید. راگیر در فعالیتوضعیت ف

و پایایی آن تجربه  افراد آگاه و باتوسط  نامهپرسشروایی این 

 یید گردید. تأ 22/1حاسبه ضریب آلفای کرونباخ از طریق م

با هر یک از  با این روش تدریس میزان موافقت دانشجویان

یاس ه از مقبا استفاد نامهپرسشمطرح شده در های گویه

، 3=متوسط، 2=خوب، 2=بسیار خوب)تایی 2لیکرت 

. در این مطالعه ( سنجیده شد9=بسیار ضعیف، 2=ضعیف

ها به عنوان میانگین برای هر یک از گویه 2باالتر از  میانگین

 مورد انتظار و حد مطلوب در نظر گرفته شد. در ضمن در

ا از روش آی"ال شامل؛ سؤ سه از استفاده با نامهپرسش پایان

آیا روش "، "تدریس به روش کالس معکوس رضایت دارید؟

، "س معکوس مورد پذیرش شما است؟تدریس به صورت کال

میزان یادگیری شما در روش کالس معکوس چه میزان "

به روش کالس معکوس مقبولیت تدریس  شاخو "است؟

 تعیین گردید.

ری برای آنالیز آما 2نسخه  GraphPad Prismاز نرم افزار 

 از با استفاده شده آوری جمع ها استفاده شد. اطالعاتداده

آنالیز  و کیفی متغیرهای جهت کای مجذور آزمون ناپارامتری

و  تجزیه مورد کمی متغیرهای واریانس یک طرفه جهت

های رفت. همچنین برای مقایسه میانگینگ قرار یللتح

تفاده های مورد مطالعه از آنالیز واریانس یک طرفه اسمؤلفه

انحراف معیار نشان داده  ±شد. نتایج به صورت میانگین 

از نظر آماری معنادار در نظر  12/1تر از کم Pشدند. مقادیر 

 گرفته شد. 

 هایافته

 علوم دانشگاه دانشجویان از نفر 928 تعداد مجموع در     

پزشکی، دندانپزشکی،  هایدر رشتهشمالی  خراسان پزشکی

 ایمنی واحد که رستاری و ماماییعلوم آزمایشگاهی، پ

 در انتخاب کرده بودند، 82_82 تحصیلی سال در را شناسی

تفکیک فراوانی  9نمودار  در. کردند شرکت مطالعه این

دانشجویان شرکت کننده در مطالعه بر اساس رشته تحصیلی 

در مقابل جنسیت نشان داده شده است. آنالیزهای آمار نشان 

ان جنسیت و رشته تحصیلی در بین داد تفاوت معناداری می

 (.**0.01P>دانشجویان وجود دارد )

 در مقابل جنسیت یلیتحص رشته اساس بردر مطالعه  کننده شرکت انیدانشجومطلق  یفراوان. تفکیک 1نمودار 

 
های پیش فه محتوای ارائه شده برای فعالیتلدر بررسی مؤ

ترین میانگین نمره مربوط به گویه کالسی مشخو شد باال

 ± 29/1به میزان  "غنای علمی محتواهای ارائه شده"

مفاهیم  تبیین"ترین میانگین نمره مربوط به و کم  29/2

(. 9بود )جدول  29/2 ± 92/1 به میزان "مشکل و پیچیده

دیریت و فضای کالس به ترتیب لفه مدر بررسی مؤ
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ایجاد  "و گویه  "مدیریت کالس توسط مدرس"های گویه

به ترتیب با  "فرصت برابر برای فراگیران در کالس

ترین و بیش 29/2 ± 22/1و  22/2 ± 29/1میانگین نمره 

های این انگین نمره را نسبت به سایر گویهترین میکم

 (.9حیطه داشتند )جدول 

 

 های پیش کالسی و مدیریت و فضای کالسفعالیت شده برای لفه محتوای ارائههای مرتبط با دو مؤ. میانگین و انحراف معیار گویه1 جدول

 میانگین و انحراف معیار گویه مولفه

محتوای 

ارائه شده 

برای 

های فعالیت

 پیش کالسی

 

 37/4 ± 37/0 های ارائه شده توسط استادف شده برای مشاهده و مطالعه فایلمدت زمان صر

 44/4 ± 11/0 های ارائه شده توسط استادکیفیت محتوا

 16/4 ± 11/0 غنای علمی محتواهای ارائه شده

 31/4 ± 64/0 های ارائه شدهکل و پیچیده برای دانشجو در فایلتبیین مفاهیم مش

 36/4 ± 63/0 قابلیت دسترسی دانشجو به محتواهای ارائه شده

 11/4 ± 13/0 میزان پوشش سرفصل درس در محتواهای ارائه شده بر اساس آیین نامه آموزشی دوره

 43/4 ± 33/0 میانگین کل

مدیریت و 

 فضای کالس

 11/4 ± 11/0 مدیریت کالس توسط استاد

 46/4 ± 31/0 نقش استاد در هدایت و راهنمایی دانشجو

 13/4 ± 17/0 فضای روحی و نشاط کالس

 11/4 ± 14/0 تعامل متقابل دانشجو و استاد

 41/4 ± 33/0 ر کالسایجاد فرصت برابر برای دانشجویان د

 14/4 ± 14/0 میانگین کل

 

ترین لفه فرصت تعامل در کالس بیشدر بررسی مؤ

ال توسط فرصت طرح سؤ"نمره مربوط به گویه  میانگین

فرصت "ترین میانگین نمره مربوط به گویه و کم "فراگیر

به ترتیب  "الزم برای بازخورد کتبی یا شفاهی به دانشجو

 (. 2بود )جدول  32/2 ± 28/1و  23/2 ± 22/1به میزان 

 

 

های درون در بررسی مؤلفه وضعیت فراگیر در فعالیت

ترین درصد مطلوبیت در مورد کالسی مشخو شد کم

 ± 82/1با میانگین نمره  "آمادگی قبلی دانشجو"گویه 

انجام کار "ترین میانگین نمره مربوط به و بیش 19/2

د بو 22/2 ± 92/1به میزان  "گروهی توسط دانشجویان

 (.2)جدول 

 

 های درون کالسیت تعامل و وضعیت فراگیر در فعالیتلفه فرصهای مرتبط با دو مؤ. میانگین و انحراف معیار گویه3لجدو

 میانگین و انحراف معیار گویه مولفه

 46/4 ± 37/0 ال توسط استادفرصت طرح سؤ فرصت تعامل در کالس
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 17/4 ± 34/0 ال توسط دانشجوفرصت طرح سؤ

 40/4 ± 61/0 االت دانشجوفرصت پاسخگویی به سؤ

فرصت الزم برای بازخورد کتبی یا شفاهی به 

 دانشجو
34/0 ± 73/4 

 46/4 ± 34/0 میانگین کل

وضعیت فراگیر در 

های درون فعالیت

 کالسی

 06/4 ± 41/0 آمادگی قبلی دانشجو

 14/4 ± 00/1 افزایش اعتماد به نفس دانشجو در کالس

 14/4 ± 00/1 ایجاد خالقیت و نوآوری دانشجو

 41/4 ± 63/0 انجام کار گروهی توسط دانشجویان

 تمرکز و حضور فکری دانشجو در کالس

 
33/0 ± 71/4 

 ایجاد انگیزه یادگیری در دانشجو

 
36/0 ± 76/4 

میزان ماندگاری اطالعات کسب شده توسط 

 دانشجو

 

61/0 ± 34/4 

 33/4 ± 64/0 کل میانگین

 

های مرتبط با هر یک از در بررسی و مقایسه میانگین

ها های مورد سنجش مشخو شد در همه آنمؤلفه

است و این عدد به  2تر از دست آمده بیشه میانگین ب

تظار و حد مطلوب در نظر گرفته عنوان میانگین مورد ان

ز شود. آنالیزهای آماری با استفاده از آزمون آنالیمی

ه نشان داد تفاوت معناداری بین طرف یک واریانس

 (.P > 12/1های مختلف وجود ندارد ) مؤلفه

مقبولیت تدریس ایمنی شناسی به  در تعیین شاخو

 روش کالس معکوس توسط فراگیران مشخو شد به 

دانشجو از روش تدریس به  رضایتمندی"های ترتیب گویه

 ± 23/1)باالترین میانگین نمره  "روش کالس معکوس

 "میزان پذیرش این روش توسط توسط دانشجو"( و 29/2

را کسب نمودند ( 31/2 ± 28/1ترین میانگین نمره )کم

ها مرتبط های مرتبط با هریک از گویه(. میانگین3)جدول 

در حد  2با شاخو مقبولیت تدریس با میانگین باالتر از 

در مطلوب بود ولی آنالیزهای آماری تفاوت معناداری را 

 (.P > 12/1ها نشان نداد )این گویهبین 
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 لفه شاخص مقبولیتهای مرتبط با مؤ. میانگین و انحراف معیار گویه7 جدول

 میانگین و انحراف معیار گویه مولفه

 شاخص مقبولیت

دانشجو از روش تدریس به روش  رضایتمندی

 کالس معکوس
17/0 ± 46/4 

 70/4 ± 34/0 میزان پذیرش این روش توسط دانشجو

میزان یادگیری دانشجو در روش کالس 

 معکوس
14/0 ± 41/4 

 41/4 ± 31/0 کل

 بحث

های علوم پایه ایمنی شناسی پزشکی یکی از حوزه     

فزاینده اطالعات در آن مشاهده باشد که تولید پزشکی می

ها از یک سو سبب بازنگری شود. این افزایش یافتهمی

پزشکی را سبب گردیده و از مداوم منابع ایمنی شناسی 

قرار داده که  ی دیگر حقایقی را فرا روی پزشکانسو

ها در بالین را اجتناب ناپذیر کرده است استفاده از آن

(. بر 2192 ،نگوین و همکاران؛ 2192 ،)جیانگ و همکاران

های نوین آموزشی که قادر کارگیری شیوهه این اساس ب

آمد با کار خالق، خودباشند زمینه را برای ایجاد تفکری 

قدرت باالی حل مسائل در حوزه ایمنی شناسی فراهم 

نماید مورد توجه قرار گرفته است. ما در این تحقیق به 

نام ه ارزیابی کمی و کیفی یکی از شیوه نوین آموزشی ب

 کالس معکوس در تدریس ایمنی شناسی پرداختیم. 

ش آموزش مباحث آموزشی هایی برای پیایجاد فرصت

های ابتدایی در کالس معکوس است )موفت و ی از قدمیک

گردید پس از بررسی (. بدین منظور سعی 2192 ،همکاران

وزارت بهداشت های پیشنهادی از سوی منابع و سرفصل

آموزشی مورد نظر جدیدترین و های برای هر یک از رشته

های نظر قرار گیرد. در زمینه فایل ترین منبع مدجامع

های ضبط شده از نظر کیفیت صدا و مه فایلالکترونیکی ه

قرار بگیرد، که در اختیار دانشجوها  تصویر قبل از این

گردد. در زمینه استفاده از  ییدأتوسط مدرس بررسی و ت

های اشتراک گذاری شده در سرویس بار گذاریهای فایل

ها داخلی و بین المللی نیز صحت علمی و کیفیت آن

های . با توجه به محدودیتیید گردیدأتوسط مدرس ت

گذاری در سامانه، این محتواهای  موجود در زمینه بار

آموزشی از طریق هارد دیسک در اختیار دانشجوها قرار 

 گرفت. 

فه لؤمزمینه در ارزیابی صورت گرفته از دانشجویان در 

های پیش کالسی مشخو محتوای ارائه شده برای فعالیت

ده از طریق این محتوای تبیین مفاهیم مشکل و پیچی ،شد

حد ترین میانگین نمره و به عبارتی کمترین آموزشی کم

ی از موانع اساسی در یادگیری یکرا کسب نمود. مطلوبیت 

یچیده برای فراگیران از سوی تبیین مفاهیم علمی پ عدم

(. این در حالی 2119 ،ن است )عینبورث و همکارانامدرس

ساده و ارائه  س بیان مفاهیماست که آموزش بر اسا

همراه قصه و طنز در  هایی از محیط کسب و کار بهمبال

تر تواند سبب دریافت و ماندگاری بیشطی آموزش می

توسط فراگیران با هر سطح یادگیری گردد مطالب 

(. 2112 ،والی و همکاران ؛2119 ،)عینبورث و همکاران

 های آموزشی توسط ما مشخوویدئواما در بررسی مجدد 

 ،های کاربردی محدودمحتواهای آموزشی با مبال شد این

رسمی و به  از محیط بالین همراه بود و در چارچوب کامالً

ی تهیه شده بودند. همین موضوع دور از قصه و بذله گوی

این گویه در مقایسه با تواند احتمال مطلوبیت پایین می

و باید این موضوع در تهیه محتوای  ها باشدسایر گویه

 نظر قرار بگیرد.  یکی مدالکترون

لفه مدیریت و فضای کالس مشخو شد ؤی مدر بررس

باالترین نمره میانگین گویه مدیریت کالس توسط مدرس 
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یید این أبرخوردار است. در ت ترین مطلوبیتبیشو از 

های کاران نشان دادند استفاده از روشنتیجه هوی و هم

ند تواهای تعاملی میخصوص روشه نوین تدریس و ب

دگیری در دانشجویان را که افزایش انگیزه یا عالوه بر این

الس درس توسط مدرس را گردد، مدیریت بهتر کموجب 

این در حالی (. 2112 ،شود )هوی و همکاراننیز سبب می

برای  ،لفه گویه ایجاد فرصت برابرؤدر این مبود که 

 .نمره میانگین را کسب نمود ترینفراگیران در کالس کم

ثیر عوامل أفرصت برابر برای فراگیران تحت ت دایجا

مختلفی از جمله؛ ایجاد محیط آموزشی بدون استرس، 

وانین و وجود اعتماد به نفس در فراگیران، اجرای یکسان ق

ن بر اساس بندی فراگیرامقررات آموزشی، عدم گروه

ری عدم برت اقتصادی،و -وضعیت نژادی، اجتماعی

 ،شد )فاتیما و همکارانمیدانشجویی بر دانشجوی دیگر 

های خود جویان خود گروهکه دانش (. با توجه به این2192

های درون کالسی انتخاب کردند و را برای فعالیت

ند، مدیریت کالس رضایت باالیی داشت همچنین از

های پیش عدم انجام مناسب فعالیتشود بینی میپیش

شده و  هااعتمادی و استرس در آنساز بی کالسی زمینه

از نظر بدین ترتیب برخی از فراگیران فرصت الزم برای ابر

تر از دست واسطه سطح توانایی پایینه ال را بؤو طرح س

 اند.داده

در کالس مشخو شد لفه فرصت تعامل ؤدر بررسی م

باالترین میانگین ال توسط فراگیر از ؤگویه فرصت طرح س

شفاهی به  فرصت الزم برای بازخورد کتبی یاو گویه نمره 

را از مطلوبیت ترین نمره میانگین و کمترین کمدانشجو 

برخوردار است. در یک مقاله مروری دیدگاه دانشجویان 

های ان اظهار نمودند در طراحی فعالیتفالهرتی و همکار

 تعداد فراگیران، مدت زمان کالس،درون کالسی باید به 

ها را یتفراگیران توجه کرد و این فعال توانایی یادگیری

متناسب با این دو پارامتر تعریف کرد )آفلهرتی و 

های در این مطالعه ما برای همه گروه (.2192 ،همکاران

نی را تعریف نمودیم که های کالسی یکساآموزشی فعالیت

ها با تعداد فراگیران و توانایی رسد این فعالیتبه نظر می

تواند یران متناسب نبود و این موضوع مییادگیری فراگ

برای بازخورد کتبی یا  یکی از دالیلی باشد که فرصت الزم

ثر به که بازخورد مؤ شفاهی فراهم نگردید. با توجه به این

فراگیران یکی از ابزارهای دستیابی به یادگیری موفق است 

( الزم است در 2112، )چودوری و همکاران

های آینده به طوری جدی این نکته مورد توجه ریزیبرنامه

 قرار گیرد. 

از ، درون کالسیهای در بررسی وضعیت فراگیر در فعالیت

ترین آمادگی قبلی دانشجویان کم دانشجویاندیدگاه 

گروهی توسط دانشجویان  میانگین نمره و انجام کار

ر باالترین میانگین نمره و مطلوبیت را کسب نمود. د

آن قبل از کالس الگوهای نوین آموزشی آمادگی فراگیران 

نان مهم است که به اهمیت آن برای مشارکت فعال و چ

)یمانی و  کید شده استأفراگیران ت خود انگیزشی

ریزان های اصلی برنامهه(. یکی از دغدغ2192، همکاران

آموزش در زمینه حرکت از آموزش سنتی به سمت 

برای مشارکت آموزش الکترونیکی بحث ایجاد بستر الزم 

باشد. تعریف موزشی میهای آدانشجویان در فعالیت

تکالیف پیش از کالس و برتری آموزش بر خط بر آموزش 

ر انجام این تکالیف از مواردی برون خط به منظور نظارت ب

آمادگی پیش  باشد که به عنوان راهکارهایی به منظورمی

(. 9882 ،کید شده است )چودورواز کالس دانشجویان تأ

غفلت قرار گرفت  یکی از مواردی که در این مطالعه مورد

ی هاتعدم وجود تکالیف برای فراگیران در قالب فعالی

تواند دلیل عدم پیش کالسی بود و همین موضوع می

عی در مطالعات آینده آمادگی قبلی فراگیران باشد. موضو

 باید مورد تأکید قرار گیرد.

مقبولیت تدریس ایمنی شناسی به  در تعیین شاخو

ران مشخو شد به فراگی روش کالس معکوس توسط

دانشجو از روش تدریس به  رضایتمندی"های ترتیب گویه

میزان یادگیری دانشجو در "، و "روش کالس معکوس

باالترین میانگین نمره را کسب  "روش کالس معکوس

یک از  های مرتبط با هر(. میانگین2نمودند )جدول 

ها مرتبط با شاخو مقبولیت تدریس با میانگین گویه
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در حد مطلوب بود ولی آنالیزهای آماری تفاوت  2 باالتر از

 (.P > 12/1ها نشان نداد )در بین این گویه معناداری را

رتبط با االت مسؤپاسخ دیدگاه فراگیران در در بررسی 

، میزان رضایتمندیشاخو مقبولیت مشخو شد میزان 

یادگیری و میزان پذیرش تدریس ایمنی شناسی به روش 

که در حد مطلوب  2نمره باالتر از  کالس معکوس میانگین

ترین نمره میانگین است را کسب نمودند. در این بین کم

مرتبط با گویه میزان پذیرش این روش توسط دانشجو بود. 

یین میزان پذیرش این ادر تشریح دلیل احتمالی نمره پ

 نوین هایروش توسط دانشجو، مشخو شده روش

 یکردهایرو خالف بر تدریس همچون کالس معکوس

بوده،  محور یاددهنده که آموزش و یادگیری سنتی

باشند )عباسی و می محور یادگیرنده و پذیرترانعطاف

های نوین ( و به منظور پذیرش این روش9382 ،همکاران

ها به ن الزم است قبل از ارائه این روشتوسط دانشجویا

 برای و مزایا به طور شفاف ها، اهدافویژگیدانشجویان 

( تا 9382 ،تشریح گردد )عباسی و همکاران جویاندانش

ها را برای ها ایجاد نموده و این روشنگرش مببت را در آن

 تر نمود.ها قابل پذیرشآن

های مختلف مرتبط با در بررسی و مقایسه میان مؤلفه

شجویان نتایج نشان ارزیابی کالس معکوس از دیدگاه دان

که  را کسب نمودند 2از نگین باالتر لفه میاداد هر چهار مؤ

ا در بین فراگیران هحاکی از حد مطلوب بودن این مؤلفه

ن ها، مدیریت و فضای کالس باالتریبود. در بین مؤلفه

های درون کالسی نمره و وضعیت فراگیر در فعالیت

مودند. اما در مقایسه ترین نمره را از دانشجویان کسب نکم

معنادار مشاهده نشد لفه موجود تفاوت آماری بین چهار مؤ

مقبولیت تدریس ایمنی  (. در تعیین شاخو2)نمودار 

شناسی به روش کالس معکوس توسط فراگیران مشخو 

دانشجو، میزان  رضایتمندیدر هر سه گویه  که شد

یادگیری دانشجو و پذیرش این روش توسط دانشجو در 

ط حد مطلوب بود. در این بین پذیریش این روش توس

نمره را کسب  ترینها کمیسه با سایر گویهدانشجو در مقا

جهانبخش و همکاران به منظور های کرد. بر اساس یافته

وجه به ترسد های نوین آموزش به نظر میپذیرش روش

کردن  ها، اعتمادعواطف و احساسات، مشورت کردن با آن

تواند شرایط را برای میها اختیار دادن به آن و هابه آن

منی شناسی به روش کالس معکوس را پذیرش تدریس ای

 . (9399 ،)جهانبخش و همکاران افزایش دهد

فراگیران رشته مختلف در مورد تدریس مورد بررسی 

ایمنی شناسی به روش کالس معکوس متفاوت است. به 

ترین و فراگیران طوری که فراگیران رشته پزشکی بیش

 را از این رضایتمندیترین رشته علوم آزمایشگاهی کم

ادیب حاج باقری و همکاران نشان دادند  روش داشتند.

های علوم پزشکی به رشته تحصیلی عالقه فراگیران رشته

پذیری و افزایش کارایی خود، باعث افزایش حس مسؤولیت

 ،حاج باقری و همکاران-گردد )ادیبها میتحصیلی آن

های دیگر نیز نشان دادند رشته همچنین مطالعه .(9382

قطع تحصیلی و آینده شغلی فراگیران نقش تحصیلی، م

مهمی در انتخاب سبک یادگیری، اعتماد به توانایی تفکر 

ی حقایق و انتخاب سبک یادگیری انتقادی، جستجوگر

 ،حجازی و همکاران ؛9391 ،گردد )سیف و همکارانمی

این اساس این احتمال وجود دارد فراگیران  (. بر9392

به رشته تحصیلی خود در  ترواسطه عالقه بیشه پزشکی ب

مقایسه با فراگیران علوم آزمایشگاهی استقبال و رضایت 

های نوین تدریس همچون کالس تری برای روشبیش

 معکوس از خود نشان دادند. 

 گیرینتیجه

ایمنی  تدریس در این مطالعه برای اولین بار به ارزیابی     

معکوس در بین دانشجویان  کالس صورت شناسی به

شمالی پرداختیم و استفاده  خراسان پزشکی شگاه علومدان

ناسی را مورد ارزیابی از این روش نوین تدریس ایمنی ش

تواند نتیجه گرفتیم روش کالس معکوس می ما قرار دادیم؛

، یادگیری از طریق تعامل و با ایجاد انگیزه در یادگیری

های پیش و دگیری بر اساس پیوند میان فعالیتیا بحث،

که مورد پذیرش و رضایت  سی ضمن اینپس کال

ها در درس فراگیران قرار گیرد، سبب یادگیری عمیق آن

های این شناسی نیز گردد. یکی از محدودیت ایمنی
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شناسی به روش کالس  مطالعه عدم مقایسه تدریس ایمنی

های سنتی تدریس ایمنی شناسی معکوس با روش

ن آینده ای هاین روش سخنرانی بود. ما در مطالعههمچو

ثرتر کنیم. اما برای مؤدو روش رو با یکدیگر مقایسه می

های پیش تر بر فعالیتبودن این روش باید نظارت بیش

 جای آفالین، مده کالسی، استفاده از محتواهای آنالین ب

 نظر قرار بگیرد. 
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Abstract: The flipped classroom (FC) is a progressive, effective curricular model, 

which makes learning deeper and more durable. This study was carried out for 

quantitative and qualitative assessment of immunology course as FC from NKUMS 

students’ perspectives.  

In this descriptive analytical study, 129 students of NKUMS which were classified 

according to their faculty and field of study, and sampled by Stratified random sampling. 

Immunology FC was carried out by engaging students in pre-class activities. Problem 

solving, small group discussions and drawing concept map were assignments of students 

in class. For assessment, we used a researcher made questionnaire. Moreover, GraphPad 

Prism software was used for statistical analysis of the data. And then, the results were 

analyzed using Chi-square test for qualitative data and One-way ANOVA for 

quantitative data. 

Ultimately, Our results showed in different scales, subscales of valuable content 

provided, classroom management by teacher, opportunity for questioning by learner, and 

doing group work by students have gained the highest desirability; and subscales of 

explaining complex concepts, equal opportunities for learners, opportunity for written 

and verbal feedback to learners, and previous learner preparation have obtained the 

lowest desirability. According tothe results, it is concluded that immunology course as 

FC can cause deeper learning through learning motivation, interaction and discussion 

between learners, and link between pre- and in-class activities.    

 
Key words: Immunology, Fipped Classroom, Assessment, Student.  
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