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 مقاله پژوهشی 

 

 یدر ارتقا یبیترک آموزشبا  یبه روش سخنران آموزشدو روش ی سهیمقا
 ینیمقطع بال یپزشک انیدانشجو یح شناختوسط

 

 *یدربار نیمع هیسم، انیقم رهین

 

 

 چكيده

ا پژوهش ب نیا. تاس افتهی شیکالس وارونه افزا لیمدار از قبریفراگ یقیتلف یهابه استفاده از روش لیتما یتکنولوژ شرفتیبا پمقدمه: 

 آموزش یسطوح شناخت یدرارتقا سخنرانیو روش  تیموقعسازی هیشب-کالس وارونه  یقیروش تلف هنمرات دو گروای سهیمقا یبررس هدف
 . شدانجام  یپزشک انیدانشجو

اول  مهیدر ن ینیمقطع بال یعموم یپزشک یدانشجو۰۲۱ یبر رو ن،آزموپس-آزمونپیش یدو گروه یشبه تجرب مطالعه نیاها: روش

ه در گرو ،یسه ماهه سوم باردار یزیدر رابطه با خونر آزمونپیشپس از انجام . امام رضا مشهد اجرا شد مارستانیدر بخش زنان ب ۸۹سال 
 یکالس ،هفته کیپس از . در دسترس دانشجویان قرار گرفت از طریق سامانه مجازی گروه لمیدر قالب ف یآموزش یمحتوالینک  یتجرب

الس در هر ارائه ک هفته بعد از کی. بود یسخنران سیدر گروه شاهد روش تدر. شد لیبا موضوع مرتبط تشک تیموقعسازی هیدر قالب شب
 تیدر نها. عمل آمد به انیازدانشجو بلوم( یسطح از سطوح شناخت ۴و به منظور سنجش  تیموقعسازی هین در قالب شبآزموپس دو گروه،

 . انجام شد یزوج یآزمون تاستفاده ن با آزموپسو  آزمونپیشتفاوت نمرات  سهیمقا

 بیرتبه ت لیدرک، کاربرد و تحل ،در چهار سطح دانش یبیگروه روش ترک ن درآزموپسو  آزمونپیشتفاوت نمرات  نیانگیمنتايج: 

 ،۸۵/۴±۰/۲) بیبه ترت روش سخنرانیتدریس به  گروه ودرنمره(۵۱مجموعاز)۸/۱±۹۶/۹ ،۲/۰±۹۶/۵ ،۴/۰±۰۱/۵ ،۶/۰±۴۶/۹
 . >p)20/2) وجود داشت یآموزشدو روش  نیهر چهار سطح بلوم ب رد معنادار توتفا. بود (۹/۰±۹۶/۵، ۰/۰±۸۰/۲ ،۵/۰±۵۵/۵

بلوم  یناختدر ارتقا سطوح ش یتربیش تأثیربا  سخنرانینسبت به روش  تیموقعسازی هیکالس وارونه و شب آموزشروش گيري: نتيجه

 . شود یپزشک انیدانشجو یفعل یآموزشروش  نیگزیجا وهیش نیا گرددمی شنهادیلذا پ. همراه بود

 

 یپزشک انیدانشجو ،آموزش بلوم، یسطوح شناخت ،یسازهیکالس وارونه، شبهای کلیدی: واژه
 082تا  071 (:33)02؛ 9311 آذر پزشكي/در علوم  آموزشمجله ايراني 

 
مقدمه 

 ،یسنت یوجود آن که در حال حاضر سخنرانبا 

 ،شودمی در دانشگاه محسوب یآموزشروش ترین یاصل

از متخصصان حوزه  یاریروش مورد انتقاد بس نیا

                                                 
 اتقی(، گروه زنان، مرکزتحقاری)استاد یدربار نیمع هیدکتر سم نویسنده مسؤول: *

. رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یسالمت زنان، دانشکده پزشک

moeins@mums.ac.ir 

که با عنوان  سیتدر یسنت یهادر روش .(۱است) آموزش

 هامهارت ،اطالعات ،هستند معروف زیمنفعل ن یهاروش

 یبه عبارت. شودمی منتقل گرداز معلم به شا هاو نگرش

کالس معلم در . معلم محور است ،یسنت سیروش تدر

 ،یسالمت زنان، دانشکده پزشک قاتیمرکزتحق (، گروه زنان،اری)دانش انیقم رهین دکتر

 (ghomiann@mums.ac.ir. )رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه علوم پزشک

 92/4/11، تاریخ پذیرش: 90/9/11، تاریخ اصالحیه: 02/90/19مقاله:  تاریخ دریافت
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 یا برار یفیتکل ،مطالب تیتثب یکرده و برا یدرس سخنران

توجه  یدر سخنران. ردیگمی دانشجو در نظر یمنزل برا

و از مشارکت آنها  ابدیمی به سرعت کاهش رانیفراگ

همه  یروش برا نیبه عالوه آن که ا. گرددمی کاسته

مطالب فرا  یسپارمناسب نبوده و به خاطر رانیفراگ

 .(۲)است نییپا زیگرفته شده ن

 ،آموزش یسنت یهاروش تیغلبه بر محدود یبرا

مدار و مشارکت دادن  ریفراگ یهامدرسان به روش

. (۳)اندآورده یفعال رو یرانیبه عنوان فراگ انیدانشجو

 یهابه استفاده از روش لیتما یتکنولوژ شرفتیبا پ

 مدار محسوب ریفراگ یهاکردیکه از گروه رو یقیتلف

 .(۴)ستا افتهی شیافزا ،شودمی

کالس وارونه  ،یقیتلفگیری ادی یهامجموعه ریاز ز یکی

(flipped classroom) یآموزشچار چوب  نیدر ا. است 

را در قالب اشکال مختلف  یآموزشمواد  رانیفراگ، خاص

قبل از کالس درس فرا گرفته و پس ازآن در  ،یتکنولوژ

کالس درس به صورت چهره به چهره رفع اشکال در 

 نیدر ا. صورت خواهد گرفت دهید آموزش البمورد مط

 ،یآموزش یهادیاسال ،روش استاد قبل از کالس درس

را که از قبل آماده نموده  یدرس یمحتوا ریو سا لمیف

دهد تا قبل از کالس می قرار انیدانشجو اریدر اخت ،است

ی گیرادی یفضا نیدر ا. آشنا شوند دیدرس جد یبا محتوا

خود را به صورت  فیتا تکال ابدیمی دانشجو فرصت

فعاالنه و گیری ادی نیانجام داده و ح یگروه ای یفرد

 .استاد برطرف کند ییمشکالت خود را با راهنما یمشارکت

 .(۵خواهد شد) دارتریپا یریادگیسبب  سیروش تدر نیا

و مدرس به  افتهی رییتغ زینقش مدرس ن ،روش نیا در

و گیری ادی ندیدر فرا یآنکه منحصرا نقش فعال یجا

 ینقش تعامل داشته و انتقال دهنده دانش باشد، یاددهی

کالس وارونه در مطالعات  یآموزشروش . (۶دارد)

به کار گرفته سازی و دارو یپزشک یهادر رشته یخارج

آنها شده  کیعملکرد آکادم یومنجر به ارتقاشده 

 یریادگی( و همکاران از Della) در مطالعه دال .(9تا7است)

دوره  کیو کالس وارونه در  یبر کار گروه یمبتن

 انیدانشجو. ارشد استفاده شد یکارشناس یپرستار

قبل از کالس  نتیکالس را در قالب پاورپو یمحتوا

حل مشکل و در  یبراکردند و زمان کالس می افتیدر

مورد استفاده قرار ای مهم حرفه یهاحال مهارت نیع

معنادار در سطوح  شیافزا انگریحاصل ب جیگرفت و نتا

 یسنت سیروش نسبت به روش تدر نیدر ا یریادگی

 .(۳بود)

 ها امروزهافزارنرمو  یکیالکترون یریادگی گریطرف د از

 مؤثر یالگوو براساس اند کرده آموزشبه  یانیکمک شا

 ،آموزش تیفیک یدر ارتقا هایابودن چندرسانه

 یکی. شوندمی بکار گرفته یمتعددی فناورانه یهاوهیش

 ایو  یافزارسازی نرمهیروشها استفاده از شب نیاز ا

جهت خلق ای لهیوسسازی هیشب. استای چندرسانه

به سازی هیشب .(۱۱است) یواقع یهادهیپد یهایژگیو

است که  ییهاتیعبارت از فعال آموزشروش  کیعنوان 

ادن نشان د یکند و برامی دیرا تقل یواقع ینیبال طیمح کی

 لهیبه وس یو تفکر انتقادگیری میتصم، ندهایفرآ

 مانند یلینقش و استفاده از وسا یفایمانند ا ییهاروش

 یها طراحافزارنرمو  هامانکن ،یآموزش یهالمیف

فقط محدود به استفاده از سازی هیشب .(۱۱شود)می

 یفایمانند ا ییهابلکه روش ستین یکیمکان یهاسازهیشب

از  ییهانمونه ،یموردی و مطالعه ویسنار میتنظ ،نقش

 .(۱۲هستند)سازی هیشب

شود تا در حد امکان می یسعسازی هیدر روش شب

تا آنچه  ،باشد یساخته شده مشابه حالت واقع تیموقع

 نیا. باشد یقیحق طیقابل انتقال به مح شودمی آموخته

 زانیم ،شودمی دهینام Fidelity مفهوم که اصطالحاً

 وزشآم یبرا سازهیکننده بودن رفتار شبکمک ایتشابه و 

 . است یواقع یبا فضا سهیقادر م رانیفراگ

در سازی هیشب یهااستفاده از روش تأثیر نهیدر زم 

 یوجود دارد و همگ یمطالعات متعدد آموزش تیفیک

 یریادگی یبرا مؤثرراه  کیروش  نیاز آن است که ا یحاک
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 .(31تا31است) ینیبال یهاو حفظ مهارت

 طرح، نیا یمجر یبنا به تجربه قبل که ییاز آنجا 

دانش و  شیدر افزا یمؤثرنقش  ،تیموقعسازی هیشب

پژوهش  نیدر ا، داشته است یپزشک انیمهارت دانشجو

-کالس وارونه  یقیروش تلفای سهیمقا یبه بررس

سطوح  یدرارتقا یو روش سنت تیموقعسازی هیشب

 . پرداخته شد یزشکپ انیدانشجو آموزش یشناخت

 هاروش

– آزمونپیشاز نوع مطالعات شبه تجربی  پژوهشاین 

دوره دانشجوی  ۲. مرحله اجرا شد ۴ن بود و درآزموپس

 دانشجو ۱۲۱دوره بالینی پزشکی عمومی که شامل 

در بخش  ۸۹ تا پایان شهریور ۸۹از فروردین  ،شدندمی

شرکت  پژوهشزنان بیمارستان امام رضا مشهد در این 

 . کردند

از دانشجویان در  آزمونپیش کیفاز  نیدر ا :اولمرحله 

سطح  ۴ ،آزمونپیش. بیمارستان امام رضا به عمل آمد

را  کاربرد و تحلیل از سطوح شناختی بلوم درک، دانش،

در مورد خونریزی سه ماهه سوم بارداری )شامل 

( ی غیر طبیعی جفتهاپالسنتا پرویا، دکولمان و چسبندگی

 سؤال ۱۱این آزمون شامل . مورد سنجش قرار داد

در رابطه با  بود.نمره  ۵دارای  سؤالتشریحی هر 

 سطح دانش ۴سه ماهه سوم بارداری بود که ریزی خون

نمره(،  ۱۱معادل سؤال ۲) درک ،نمره( ۱۵معادل  سؤال ۳)

معادل  سؤال۳) و تحلیل نمره( ۱۱معادل  سؤال ۲) کاربرد

 ۵۱تا ۱نمره( از سطوح شناختی بلوم را با دامنه نمره  ۱۵

به وسیله  ،کرد و بر اساس محتوای تدریسمی ارزیابی

روایی . پژوهشگران این تحقیق طراحی شده بود

و به  محتوا پرسشنامه مهارت شناختی با روش اعتبار

ی سال سوم و هارزیدنتنفره از  ۱۱وسیله یک گروه 

زنان ارزیابی  علمیاعضای هیأتنفر از  ۳چهارم زنان و 

تعیین  ۵۵/۱گردید وپایایی آن به روش آلفا کرونباخ برابر 

 . شد

در این مرحله دانشجویان به دو گروه تجربی  مرحله دوم:

 به بخش زنان وارد شده دانشجویان. و شاهد تقسیم شدند

در هر دوره در قالب یک گروه در نظر گرفته شده و این 

دو گروه به صورت یک در میان در گروه تجربی یا شاهد 

به منظور جلوگیری از مشاهده فیلم توسط . قرار گرفتند

ویان ورودی در این گروه قرار گروه شاهد، ابتدا دانشج

 سپسو  یک هفته بعد مورد آزمون قرار گرفتندو گرفته

دانشجویان دوره بعد به عنوان گروه تجربی در نظر گرفته 

هدف مطالعه برای  ،قبل از ورود به مطالعه. شدند

دانشجویان به صورت شفاف بیان شد و با کسب رضایت 

در گروه شاهد، روش سنتی . آگاهانه وارد مطالعه شدند

 .تدریس در قالب سخنرانی توسط استاد مربوطه ارائه شد

توسط یک استاد واحد زنان درمورد  نیسخنراکالس 

)شامل  سه ماهه سوم بارداریریزی آشنایی با خون

اطالعات مربوط به پالسنتا پرویا، دکولمان و 

ی غیر طبیعی جفت( بر اساس رفرنس زنان هاچسبندگی

( در قالب ۲۱۱۳دانشجویان پزشکی عمومی )دنفورث 

بر  این سخنرانی. ساعت ارائه شد ۱به مدت ، سخنرانی

اساس یک طرح درس مشخص که برای این مبحث تدوین 

 .شده است، صورت گرفت

ی در بستر فیلم آموزشدر گروه تجربی این محتوای 

علل  آموزشی فوق با هدف هافیلم. ی عرضه شدآموزش

خونریزی سه ماهه سوم بارداری، نحوه تشخیص و 

ر ی بآموزشاسالید و تصاویر ، مدیریت در قالب سخنرانی

 آموزشرح درسی مشابه گروه شاهد در مرکز اساس ط

مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تهیه شد و جهت 

روه گ علمیاعضای هیأتبررسی کیفیت توسط سه نفر از 

مجازی در  آموزشاین فیلم در سایت . زنان بازبینی شد

جهت بازدید دانشجویان  قسمت زنان با لینک مستقیم

 . پزشکی قرار گرفت

دانشجویان گروه تجربی به اینترنت دسترسی کلیه 

هفته  یک. داشتند و هیچ کدام در این زمینه مشکلی نداشتند

مانده به تاریخ برگزاری کالس از دانشجویان خواسته شد 

که فیلم بارگذاری شده را مشاهده کرده و نکات ابهام و 
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مشخص  ،مشکالت خود را جهت رفع اشکال در کالس

 ،کان استفاده از فیلم بارگذاری شدهبه عالوه ام. نمایند

  .برای دانشجویان گروه شاهد نیز در این زمان فراهم بود

در این مرحله یک هفته بعد از مشاهده فیلم  :سوممرحله 

موقعیت با سازی کالسی در قالب شبیه در گروه تجربی،

ی ارائه شد و در ابتدای آموزشموضوع مرتبط با محتوای 

دقیقه جلسه پرسش و پاسخ برگزار  ۱۵کالس به مدت 

ت مطرح شده سؤاالگردید واستاد مربوطه پاسخگوی 

در ادامه . دانشجویان در مورد فیلم مشاهده شده بود

هر  دانشجویان توسط استاد گروه بندی شده و کالس،

شده مرتبط سازی گروه در مواجهه با یک موقعیت شبیه

به صورت یک بیمار موضوع که قبال توسط استاد  با

در قالب پاورپوینت و با هدف برخورد گام به فرضی و 

طراحی شده بود، قرار  گام با بیمار از تشخیص تا درمان

گرفتند و قدم به قدم به همراه استاد)که همان مدرس ذکر 

شده در گروه شاهد بود( کلیه نکات الزم در شرح 

تا اقدامات تشخیصی و در مانی و معاینه گیری حال

و استاد مربوطه در مورد  مناسب را مرور کردند

ی تشخیصی و درمانی های افتراقی و روشهاتشخیص

 مطرح شده از جانب دانشجویان با آنها وارد بحث و گفتگو

نکات علمی و  آموزشبا  زمانهمتالش شد تا . شدمی

عملی آنچه که در زمینه اخالق پزشکی و حقوق بیمار 

تمامی . دارای اهمیت است به دانشجویان یاد آوری شود

دانشجویان در این قسمت از کالس مشارکت داشته و 

افزایش ماندگاری مطالب علمی  ،یسازهدف از این شبیه

کار گروهی و  آموزشدر کنار آن  در ذهن دانشجو و

از نکات جالب . از اطالعات علمی در عمل بوداستفاده 

ن بود که با وجود طوالنی آتوجه در این بخش از مطالعه 

تا پایان کالس تمامی  (بیش از دو ساعت)شدن زمان 

ی گروهی هادانشجویان بدون ابراز خستگی در بحث

این در حالی است که در گروه شاهد . کردندمی مشارکت

از ای خستگی در عده کالسوجود زمان یک ساعته  با

 . شدمی دانشجویان دیده

به صورت ارائه کالس  یک هفته بعد از مرحله چهارم:

در گروه شاهد و یک هفته بعد از کالس  سخنرانی

، نآزموپسو رفع اشکال در گروه تجربی یک سازی شبیه

 انیازدانشجوبود،  آزمونپیشکه از نظر محتوا مشابه با 

ن با آزموپسشرکت کنندگان از مشابهت . آمد به عمل

ن از طریق ارزشیابی آزموپس. اطالع بودندبی آزمونپیش

دانشجویان در مورد سنجش سطوح شناختی بلوم در 

نحوه  و سه ماهه سوم بارداریریزی برخورد با خون

، درک ،سطح دانش ۴در این آزمون هر . مدیریت آن بود

وم مورد ارزیابی کاربرد و تحلیل از سطوح شناختی بل

قرار گرفته و به  بیمارنمااستاد در قالب . قرارگرفت

طریق این پرداخت و دانشجو از می موقعیتسازی شبیه

سطح بلوم از نظر رعایت اصول  ۴عالوه بر ارزیابی 

مهارت عملکردی در برخورد با بیمار نیز  اخالق پزشکی و

امتحان در در انتهای این . گرفتمی مورد ارزیابی قرار

و خطاهای صورت گرفته توسط وی  مورد نحوه عملکرد

ارزیابی نهایی از طریق . شدمی به او باز خورد داده

ن با آزمون تی آزموپسو  آزمونپیشمقایسه نمرات 

مقایسه تفاوت نمرات دو گروه  زوجی در هر گروه و

 . توسط آزمون تی انجام شد

ی کپزش علوم دانشگاه اخالق تهیکم تأیید مورد مطالعه نیا

 (IR. MUMS. REC. 1398. 247 )کد اخالق: مشهد

 در مطالعه به ورود از قبلدانشجویان  تمامی. گرفت قرار

و پس از جلب رضایت  گرفتند قرار طرحی امحتو جریان

آنان برای شرکت در پژوهش و اطمینان دادن به 

آنها به  دانشجویان جهت محرمانه بودن اطالعات فردی،

داوطلبانه و با رضایت کامل در طرح شرکت صورت 

همچنین به منظور رعایت مالحظات اخالقی دراین . کردند

 .پژوهش از ذکر نام و نام خانوادگی دانشجو امتناع گردید

 افزارنرم ها توسطآنالیز داده

(SPSS Inc.,Chicago,Illinois,USA) SPSS-11.30 
درنظر  >51/5pانجام شد و سطح معناداری از نظر آمار 

 . گرفته شد
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 نتايج

جوی پزشکی عمومی در اولین دوره بالینی دو دوره دانش

از این . شدند وارد مطالعه ،دانشجو بودند ۱۲۱که شامل 

 ۴/۳۳دانشجو)۴۱و درصد( ۶/۶۶دانشجو دختر) ۹۱تعداد 

میانگین سنی دانشجویان . پسر بودنددرصد( 

چهار سطح نمرات قبل و بعد در  مقایسه. سال بود۹/۱±۲۴

تدریس به روش دو گروه در کاربرد و تحلیل ، درک ،دانش

 و وارونه کالسی ترکیبی )آموزشو روش  سخنرانی

که  ،با آزمون تی زوجی انجام شد (تیموقعسازی هیشب

آزمون تی . هر دو گروه تغییر معنادار پیدا کرده بودند

دو  ینبن آزموپسو  آزمونپیشبرای بررسی نمرات 

دو در  دانشجویان آزمونپیشنمرات . گروه بکار رفت

ن آزموپسنمرات اما  .گروه با هم تفاوت معنادار نداشت

داشت و در گروه تجربی تغییر معنادار  بین دو گروه

نسبت به گروه شاهد به صورت  ی ترکیبیآموزشروش 

 .(۲و۱معناداری باالتر بود)جدول 

 و آزمونپیشهمچنین مقایسه تفاوت میانگین نمرات 

ی آموزشو روش  ن در دو گروه کالس تئوریآزموپس

( در چهار تیموقعسازی هیشب و وارونه)کالس ترکیبی 

آزمون تی  به وسیله درک، کاربرد و تحلیل ،سطح دانش

. نمایش داده شده است ۳جدول ر که د زوجی انجام شد

نتایج بیانگر افزایش معنادار تفاوت در میانگین نمرات 

ترکیبی نسبت  آموزشن در گروه آزموپسو  آزمونپیش

 رتبیش تأثیرو نشان دهنده  سخنرانیبه روش تدریس 

 سخنرانیترکیبی نسبت به روش تدریس  آموزشروش 

 .ن در هر چهار سطح بودآزموپسدر ارتقا نمرات 

 

 سطوح شناختی بلوم به تفکیک سطوح در دو گروه تجربی و شاهد آزمونپیشمقایسه میانگین و انحراف معیار نمره  :۱جدول

 سطح
 روش سنتی

 انحراف معیار(±)میانگین

 روش ترکیبی

 انحراف معیار(±)میانگین
p-value T 

 ۱۴/۱ ۳/۱ ۴۱/۵±۹۹/۱ ۶۱/۵±۱۸/۱ دانش

 ۱-/۳۲ ۵/۱ ۶۱/۳±۸۵/۱ ۵۳/۳±۲۴/۱ درک 

 ۵۵/۴ ۱/۱ ۲۹/۳±۹۶/۱ ۸۵/۳±۵۲/۱ کاربرد

 ۱-/۵۱ ۱۸/۱ ۵/ ۲۵±۹۴/۱ ۸۵/۳±۱۸/۱ تحلیل

 ۱-/۳۲ ۶/۱ ۵۵/۱۵±۸۴/۱ ۱۳/۱۵±۱۹/۱ نمره کل 

 

 ن سطوح شناختی بلوم به تفکیک سطوح در گروه روش سنتی و ترکیبیآزموپسمقایسه میانگین وانحراف معیار نمره  :2جدول 

 سطح
 روش سنتی

 انحراف معیار(±)میانگین

 روش ترکیبی

 انحراف معیار(±)میانگین
p-value T 

 ۱۲-/۶۸ ۱<۱۱۱۱ ۹۶/۱۳±۱۴/۱ ۵۵/۱۱±۶۵/۱ دانش
 ۱۱-/۵۶ ۱<۱۱۱۱ ۵۱/۹±۸۴/۱ ۹۹/۶±۸/۱ درک 

 ۱۴-/۱۱ ۱<۱۱۱۱ ۱۵/۸±۸/۱ ۹۵/۶±۹۳/۱ کاربرد
 ۱۶-/۱۱ ۱<۱۱۱۱ ۱۳/۱۴±۶۲/۱ ۹۲/۱۱±۴۶/۱ تحلیل

 ۱۲-/۱۲ ۱<۱۱۱۱ ۹۴/۴۵±۶۱/۱ ۱۲/۳۵±۵۳/۱ نمره کل 

 

ن سطوح شناختی بلوم به تفکیک سطوح در گروه روش آزموپسو  آزمونپیش تفاوت نمره مقایسه میانگین وانحراف معیار :۳جدول
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 سنتی و ترکیبی

 روش سنتی سطح

 انحراف معیار(±)میانگین

 روش ترکیبی

 انحراف معیار(±)میانگین

p-value T 

 ۱۱-/۱۶ ۱<۱۱۱۱ ۴۶/۹±۶/۱ ۸۵/۴±۱/۲ دانش

۳۵/۳±۵/۱ درک   ۴/۱±۱۱/۵  ۱۱۱۱>۱  ۳۲/-۶  

 ۱۳-/۲۴ ۱<۱۱۱۱ ۹۶/۵±۲/۱ ۸۱/۲±۱/۱ کاربرد

۹۶/۵±۹/۱ تحلیل  ۸/۱±۹۶/۹  ۱۱۱۱>۱  ۳۹/-۱۱  

 ۱۲-/۲۴ ۱<۱۱۱۱ ۲۹/۲۹±۴/۱ ۱۵/۱۵±۲/۱ نمره کل 

 

 بحث

ونه کالس وار یقیروش تلف تاثیر یپژوهش به بررس نیدر ا

 یپزشک انیدانشجو آموزشدر  تیموقعسازی هیو شب

 روش تربیش تأثیرمطالعه نشان دهنده  نیا. پرداخته شد

در ارتقا نمرات  ینسبت به روش سنت یبیترک آموزش

 لیدرک، کاربردو تحل ،در هر چهار سطح دانش انیدانشجو

 . بود

به روش کالس وارونه مطالعات  سیتدر تأثیر نهیزم در

 نیدر مطالعه مکالگل. تاکنون انجام شده است یگوناگون

(Mclauglin) سال اول  انیدانشجو ،و همکاران

خود  یهایسخنران دیاسات. وارد مطالعه شدند یداروساز

 کردند یخود ساخته بارگذار نیالآن یهالمیرا به صورت ف

 ناتیدر تمر دانشجویانتعامل  یو از زمان کالس برا

 شیافزا انگریب جینتا. فعال استفاده کردند یریادگی

 .(۲کالس بود)و مشارکت آنها در  فراگیراندرک  ،یریادگی

عنوان کردند که کالس  زی( و همکاران نGilboy) یلبویگ

و دانشجو محور  یآموزش نینوع روش نو کیوارونه 

کالس  یآموزشدو روش  سهیمطالعه به مقا نیدر ا. است

 یکارشناس یدانشجو در سیتدر یوارونه و روش سنت

 شیحاصل از افزا جینتا. پرداخته شد هیارشد رشته تغذ

کالس  آموزشمعنادار در تمام سطوح بلوم در روش 

 زیما ن لعهمطا جینتا. (۱بود) یوارونه نسبت به روش سنت

در مطالعه ما در گروه . راستا با دو مطالعه ذکر شده بودهم

 4معنادار در  شیافزا ،تیموقعسازی هیکالس وارونه و شب

ته .البشد جادیا یبا گروه روش سنت سهیسطح بلوم در مقا

در مطالعه ما  الزم به ذکر است که معنادار شدن نتایج

،ممکن است به دلیل استفاده از روش ترکیبی کالس وارونه 

  باشد. سازیو شبیه

به روش کالس  یپزشک انیدانشجو آموزشمثبت  اتتأثیر

در  .(۱۶)تایید شده بود زین یمطالعه مرور کیوارونه در 

گزارش شده  یمشابه جینتا زین ریاخ زیمتاآنال کی

 آموزشکالس وارونه سبب  یآموزش روش .(۱۵است)

 .(۲شود)می انیدانشجو قیعم یریادگی کیفعال و تحر

 یبرخ ،مطالعه ما و مطالعات ذکر شده یهاافتهیرغم یعل

روش در بهبود  نیا یعدم اثر بخش انگریب زیمطالعات ن

 یداروساز آموزشدر  ریاخ زیآنالامت. هستند یریادگی

با روش  سهیآن است که روش کالس وارونه در مقا انگریب

 انیدانشجو یریادگیدر بهبود  یکم اریاثرات بس با یسنت

تواند به می جهینت نیعلت ا. (۱۸و۱۹)همراه است

توسط  یآموزشروش  نیمتفاوت ا یهایریکارگ

 . (۲۱باشد) سندگانینو

آن است  انگریمطالعات ب یبر مطالب ذکر شده برخ عالوه

که از  یافراد یریادگیکه روش کالس وارونه در بهبود 

 ترمؤثرکالس هستند  نیانگیتر از م نیینظر نمرات پا

عدم وجود تفاوت قابل  لیالبته در مطالعه ما به دل .(۲۱است)

فراهم  سهیمقا نیامکان انجام ا آزمونپیشتوجه در نمرات 

 . نشد

که در مطالعه ما مورد توجه قرار گرفت  یگریاز نکات د

قط فسازی هیشب. بودسازی هیکالس وارونه با شب قیتلف

ه بلک ستین یکیمکان یهاسازهیمحدود به استفاده از شب
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و مطالعه  ویسنار میتنظ نقش، یفایمانند ا ییهاروش

در روش  .(۱۲هستند)سازی هیاز شب ییهانمونه یمورد

ساخته  تیدر حد امکان موقع شود تامی یسعسازی هیشب

شود می باشد تا آنچه آموخته یشده مشابه حالت واقع

در مطالعه ما کالس در . باشد یقیحق طیقابل انتقال به مح

 و ماریب یدر قالب معرفسازی هیبه روش شب یگروه تجرب

 .بود ویمطرح شدن سنار

 یبر رو طرح انجام آن نیا یهاتیجمله محدود از

در مشهد بود و بدون شک  یپزشک ینیمقطع بال انیدانشجو

 جیبودن جامعه مورد مطالعه نتا تربزرگدر صورت 

خواهد  میتعم تیقابل یتربیش نانین با اطمآحاصل از 

 . داشت

 گيرينتيجه

 یآموزشاستفاده از روش  نتایج این پژوهش نشان داد

با  هسیدر مقا تیموقعسازی هیو شب کالس وارونه یبیترک

 یمعنادار در سطوح شناخت شیسبب افزا سخنرانیروش 

 لذا. گرددمی یعموم یپزشک ینیبال انیبلوم در دانشجو

 یآموزشگردد تا در حد امکان در برنامه می شنهادیپ

 یآموزش وهیش نیا با سخنرانیروش  یپزشک انیدانشجو

 . گردد نیگزیجا

 

 قدرداني

کننده، گروه شرکت انیدانشجو هیاز کل بیترت نیبد

دانشگاه علوم  یمجاز آموزشزنان و مرکز  یآموزش

 یاریطرح ما را  نیکه در محقق شدن ا مشهد یپزشک

تحت حمایت مالی  این پژوهش .میکمال تشکر را دار ،نمودند

به شماره  معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  به انجام رسید. ۸۹۱۳۶۴طرح
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Investigating Bloom Cognitive Level Improvement in Clinical Medical 

Students in Combined Learning Method and Comparison with 

Traditional Teaching Method 

 

Nayere Ghomian1, Somayeh Moeindarbari2 
 

Abstract 

 
Introduction: Parallel with the advancement of technology, the tendency to use integrated circuits such as the 

flipped classroom has increased. The efficacy of a reversed class integration method and position simulation 

in medical students' education was evaluated in this study.  

Methods: This interventional study was performed on 120 general medical students from March to September 

in the women ward of Imam Reza Hospital in Mashhad after obtaining informed consent. The participants 

were pre-tested. The students in the intervention group viewed the educational content in the form of a film 

and after a week participated in a classroom simulation of a related topic. In the control group, the class was 

formed by the traditional teaching method and in the form of a master lecture. Finally, one week after 

presentation, a post-test (in the form of position simulation and to measure four levels of Bloom's cognitive 

levels) was done. Final assessment was done by comparing pre-test and post-test scores with paired t-test.  

Results: The mean difference between pre-test and post-test scores in the combined method group in four 

levels of knowledge, understanding, application and analysis respectively (8/46±1/6, 5/10±1/4, 5/86±1/2, 

8/86±0/9) and in the traditional teaching group (1/2±95/4, 5/1±35/3,2/91±1/1, 5/86±1/8). According to 

p<0.001 in all cases, there was a significant difference in the four levels of Bloom between the two teaching 

methods and showed the greater impact of the combined method on improving scores. Therefore, it is 

recommended that this method replace the customary teaching in medical tertiary education.  

Conclusion: The teaching method (classroom reversal and position simulation) is more effective in enhancing 

Bloom's cognitive levels than the traditional teaching method. Therefore, the current teaching method of 

medical students could be replaced with this method.  

 

Keywords: Inverted Class, Simulation, Bloom Cognitive Levels, Education, Medical Students 
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