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بکارگیری روش تدریس کالس وارونه( )flip classroomجهت ارتقا دانش ورضایتمندی دانشجویان
دندانپزشکی در دروس پری کلینیک بیماریهای لثه وکودکان

چکیده
زمینه و هدف :هدف از این مطالعه بکارگیری روش تدریس کالس وارونه ( )flip classroomجهت ارتقا دانش و رضایتمندی
دانشجویان دندانپزشکی در دروس پری کلینیک بیماریهای لثه وکودکان می باشد.
روش بررسی :دانشجویان ( 28نفردر هر درس) به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند .در گروه اول دانشجویان به
صورت روش سنتی سخنرانی و  demonstrationمورد تدریس قرار گرفتند .در گروه دیگر روش کالس وارونه مورد استفاده
قرارگرفت ،بطوریکه قبل از جلسه کالس ،از دانشجویان خواسته شد فیلم مربوط به مبحث درسی را مشاهده نمایند.
درنتیجه کالس درس به صورت وارونه و به عنوان محلی برای بحث و رفع اشکال برگزار گردید.
یافتهها :ارزیابی در هر گروه با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون انجام گرفت .نتایج نشان داد که دانش دانشجویان در
روش تدریس کالس وارونه افزایش یافته ،ا گرچه اختالف معنیداری بین دو گروه وجود نداشت .همچنین همه دانشجویان
این روش تدریس را ترجیح دادند.
نتیجهگیری :نتایج این تحقیق نشان داد که دانشجویان روش کالس وارونه را به روش سخنرانی ترجیح داده و در بسیاری
موارد آن را موثرتر دانستهاند.
کلمات کلیدی :دندانپزشکی  ،روش تدریس  ،دانشجو

مقدمه

است و تنها یادگیری سطحی فرا گیرنده را ازبحث مورد نظر افزایش

یادگیری بر مبنای سخنرانی ازدیرباز به عنوان روش مرسوم در

میدهد.در واقع فرا گیرنده باید آنچه را در لحظه در سخنرانی

آموزش پزشکی مطرح بوده است .این روش مبتنی برمدرس بوده

گفته میشود دریابد و امکان توقف یا بازگشت در روند سخنرانی

و بر انتقال غیر فعال دانش از آموزشدهنده به فرا گیرنده استوار

را ندارد( )1لذا از معایب آن غیرفعال بودن و خستگی فرا گیرنده،

 .1استادیار گروه پریودنتیکس ،مرکز تحقیقات دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان
ایمیل / fakhari_85@yahoo.com :گرگان ،بلوار ناهارخوران ،روبروی عدالت ،97دانشکده دندانپزشکی  /تلفن09305818491 :
 .* 2نویسنده مسئول ،استادیار گروه دندانپزشکی کودکان ،مرکز تحقیقات دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان
ایمیل / drnasimseyfi@gmail.com :گرگان ،بلوار ناهارخوران ،روبروی عدالت ،97دانشکده دندانپزشکی  /تلفن01732550702 - 09383237909 :
 .3استادیار گروه پریودنتیکس ،مرکز تحقیقات دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان
ایمیل / dr.mnajafi79@gmail.com :گرگان ،بلوار ناهارخوران ،روبروی عدالت ،97دانشکده دندانپزشکی  /تلفن09125708808 :
 .4دانشیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران
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انتقالیکطــرفهاطالعات،طوالنیبــودنزمانجهتارائهسخنرانی

بر خالف روش سخنرانی مرسوم است که سطوح پایین مهارتها

و سریع فراموش شدن مطالب است به گونهای که  %80مطالب

در کالس و سطوح باالتر آن درخارج از کالس و بدون نظارت

گفته شده طی  8هفته فراموش خواهد شد ( )2براین اساس تاثیر

استاد اتفاق خواهد افتاد (.)9
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این روش در انتقال دانش سوال برانگیز بوده ( )1ومطالعات به

بنابراین کالس وارونه یک تغییر دینامیک در ارائه مباحث

روشهای دیگری مانند interactive teaching،problem base

خصوصاً پروسیجرهایی که ارائه آنها دریک سخنرانی دشوار است،

 learningو  case studyپرداختهاند که به برتری این روشها

ایجاد میکند .این مسئله خصوصاً در مورد دروس دندانپزشکی

نسبت به نوع معمول اشاره داشتهاند (.)4،3

که در آن بســیاری از مفاهیــــم بصورت سخنران ــی و یا یکب ــا ر �dem

اخیـرا ً از آمـ ــوزش الکترونیک ــی جهت ایجـ ــاد نقــش فعـ ـ ــال

 onstrationبه فرا گیران ارائه میشود ،حائز اهمیت خواهد بود.

فرا گیرنده در آموزش و افزایش عمق یادگیری استفاده شده است

از طرفی مطالعاتی که به بررسی بهبود سطح مهارتهای عملی

( .)5یکی از روشها که در بحث آموزش مجازی مطرح میشود

در دندانپزشکی توســط روش کالس وارونــــــه پرداختهاند بسیار

کالس وارونه است که ابتدا توسط دو تن از مدرسان یکی از

محدودند ( .)10هدف این مطالعه بکارگیری روش تدریس کالس

دبیرستانهای امریکا به نامهای  Johnathan Bergmannو

وارونه جهت ارتقا دانش ورضایتمندی دانشجویان در بخشهای

 Aoron Samsمطرح شد ( )6در واقع هیچ مدل استاندارد و

پریودنتیکس و کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم

واحدی برای طراحی یک کالس وارونه وجودندارد ( )7بطورکلی

پزشکی گلستان میباشد.

در این روش فرا گیرنده ویدئوی سخنرانی را از قبل مشاهده کرده
و کالس به محلی برای رفع ابهامات و بحث در مورد محتویات

روش اجرا:

سخنرانی تبدیل خواهد شد .بنابراین فرایندی که در روش

این مطالعه مداخل ـ ـ ـهای به صـ ـ ــورت  cross overبرروی

مبتنی بر سخنرانی در کالس بصورت ناقص اتفاق میافتاد در

دانشجویان ترم  6و  8رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی

خانه به صورت کامل رخ میدهد چون ویدئو در اختیار فرا گیرنده

گلستان انجام شد .قبل از شروع مطالعه برای افزایش رغبت

بوده و میتواند در هر زمان و مکانی به بازبینی آن بپردازد لذا کالس

دانشجویان جلسه توجیهی برای آنها برگزار شد و هدف مطالعه

به محلی برای یادگیری عمیقتر مفاهیم و بکارگیری دانش تبدیل

توضیح داده شد .ابتدا دانشجویان به صورت تصادفی (جدول

خواهدشد .در جلسه کالس مدرس نقش ناظر و هدایتکننده

اعدادتصادفی) به دو گروه تقسیم شدند .دو مبحث از درس

بحث را بعهده داشته و فرا گیرنده از حالت غیرفعال و کسلکننده

دندانپزشکی پریو عملی ( 1پریکلینیک) و کودکان عملی  1که

در روش سخنرانی مرسوم ،به حالت فعال در میآید و مهارت خود

ازنظر سطح دشواری مشابه بودند ،به دو صورت کالس وارونه

را در جهت دریافت و انتقال مفاهیم از سایر فرا گیرندگان نیز ارتقا

وروش سخنرانی به همراه  demonstrationارایه شدند .یکی

میبخشد (.)8

ازمباحث به گروه اول به صورت سخنرانی و  demonstrationو

بر طبق تا کسونومی بل ـ ــوم ،سط ــوح پایینتر مهـ ــارتهای

به گروه دیگر با روش جدید تدریس شد ،و برای مبحث بعدی

یادگیری مانند شناخت و درک مفاهیم در خارج از کالس اتفاق

جای این دو گروه از دانشجویان عوض شد .دانشجویانی که قبال

افتاده و کالس به محلی برای ارتقاء سطوح باالتر مهارتها مانند

واحد مربوطه را یک بارگذراندهاند و دانشجویان دوره تکمیلی از

بکارگیری ،آنالیز و سنتز دانش جدید تبدیل خواهد شد ( )7و این

مطالعه خارج شدند.
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شامل پرسشهایی در مورد دانش و مهارت دانشجویان بود

از آزمون من  -ویتنی برای مقایسه دو گروه مستقل و از آزمون

(روایی وپایایی این پرسشها قبال توسط تستهای آماری تایید

ویلکا کسون برای مقایسه قبل و بعد استفاده شد .در صورت

شد) .در روش کالس وارونه ،ویدئو مربوط به جلسه موردنظر

اختالف معنیدار میانگین نمرات آزمون در مرحله قبل ،از آنالیز

که شامل یک سخنرانی کوتاه و فیلم انجام  procedureمربوط

کوواریانس استفاده شده است .سطح معنیداری کلیه آزمونها

به آن بود به آنها داده شد تا قبل از کالس درس مشاهده کنند

 0/05درنظر گرفته شد.

و اشکاالت خود را یادداشت نمایند .جهت اطمینان از دیده
شدن فیلم توسط دانشجویان در جلسه درس قبل از برگزاری

نتایج:

کالس یک امتحان کوتاه شامل سواالت چند گزینهای از مبحث

نتایج آماری نشان داد که نمرات  post testو نمرات نهایی

درسی از آنها به عمل آمد .سپس یک سخنرانی کوتاه در مورد

دانشجویان در هر دو گروه نسبت به  pretestبه صورت قابل

ویدئو دیده شده برای دانشجویان انجام شد و به بحث و بررسی

توجهی بیشتر بوده است ( .)0.05<pنمرات دانشجویان در روش

اشکاالت دانشجویان پرداخته شد .در قسمتهای مربوط به

کالس وارونه از گروه سخنرانی بهتر بود ولی از نظر آماری تفاوت

کار عملی،دانشجویان بعد از رفع اشکال ،مراحل کار را بر روی

قابل توجهی نداشت.

مدل(دندانی /فرد) انجام داده که کار آنها توسط چک لیست
ارزیابی شد.
در روش اجـ ــرای جلسات سخنــرانی و ،demonstration

طبق نت ـ ــایج به دست آمــــده دانشجویان روش  flippedرا
به روش سخنرانی ترجیح داده و از استفاده آن جهت تدریس
دروس موردنظر راضی بودند.

مدرس سخنرانی مبحث موردنظر را انجام داده و بر روی مدل
(دندانی/فرد)  procedureمرتبط را انجام میداد تا دانشجویان

بحث:

با  observationآموزش الزم را ببینند ،سپس دانشجویان کار

مطالعه حاضر برای اولین بار به بررسی میزان تاثیر کالس

عملی را بر روی مدل انجام میدادند که توسط استاد مشاهده

وارونه بر دانـ ــش و رضایتمنـــــدی دانشـــجویان در واحــــدهای

و ارزیابی شد.

پریکلینیک رشته دندانپزشکی پرداخته است و نتایج نشان

جهت ارزیابی ،در هر دو گروه در پایان جلسه post test

داد که این روش باعث بهبود یادگیری و ارتقای سطح یادگیری

مشابه  pre testو دو ماه بعد (بدون اطالع دانشجویان) امتحان

و افزایش ماندگاری آموختههای دانشجویان خواهـــد شد ولی

برگزار شد .در انتها جهت تعیین رضایتمندی دانشجویان از

تفاوت آن با روش سنتی سخنرانی از نظر آماری قابل توجه نبوده

روشهای تدریس ،پرسشنامهای توسط آنان تکمیل گردید

است.

که در آن مواردی شامل کیفیت یادگیری ،جذابیت کالس،

فیاض و همکارانش در سال  2015در بخش پروتز دانشکده

انگیزه دانشجویان برای مطالعه ،نحوه جواب دادن به سواالت

دندانپزشکی شهید بهشتی به مقایسه دو روش سخنرانی به

امتحانی ،سودمندی عملی و ترجیح شخصی را در دو روش

همراه اجرای زنده با روش پخش ویدئو در زمان مشخص برای

تدریس عنوان کردند.

واحد پریکلینیک پروتز متحرک پرداختند و مشاهده کردند که

دادهها پس از جمعآوری و ثبت در ن ــرمافـ ــزار  spss16مورد

گروه آموزش با ویدئو عملکرد بهتری در دو قسمت قالبگیری و
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در هر دو روش از ابتدا از دانشجویان  pretestگرفته شد که

تجزیه و تحلیل قرار گرفت ،با توجه به نبودن نرمالیتی دادهها،
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تهیه کست نسبت به گروه کنترل داشتند ( .)11در این مطالعه

کرد که چون این روش برای اولین بار برای تدریس این واحدها

برخالف روش کالس وارونه فیلم صرفاً یکبار در کالس برای

استفاده شده ،ترغیب دانشجویان برای مشاهده فیلمها دشوار

دانشجویان به نمایش درآمده و از تحویل ویدئوی مربوطه به

بود ،همچنین امکانات کافی جهت تهیه فیلمها و قرار دادن

دانشجویان امتناع می ورزیدند و از این نظر با مطالعهی حاضر

آنها بصورت آنالین برای دانشجویان در دانشکده وجود نداشته

متفاوت بوده است Borgmann .وهمکارانش در آلمان از روش

است.

آموزش الکترونیک یعنی قرار دادن جزوه و فیلم به صورت آنالین
در واحد پرکلینیک ارتودنسی استفاده کردند و تفاوت قابل
توجهی در نمرات دانشجویان نسبت به روش سابق ندیدند که از
این نظر مشابه مطالعه ما بوده است (.)10

تشکر و قدردانی:
این مقاله حاصل بخشی از طرح تحقیقاتی با عنوان مقایسه
تاثیر دو روش آموزش مبتنی بر سخنرانی و کالس وارونه بر یادگیری

 Jacquelineدر سال  2013در دانشکده داروسازی کارولینای

و رضایتمندی دانشجویان در واحد پریکلینیکی کودکان و

شمالی به بررسی تاثی ـ ــر کالس وارونه در واح ـ ــد فارما کولـ ــوژی

پریودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی

پرداخته و به این نتیجه رسیده که آ گاهی دانشجویان از مفاهیم

گلستان مصوب  1395بوده و با حمایت مالی آن دانشگاه انجام

پایه قبل از ورود به کالس در میزان یادگیری آنها موثر بوده و

گردیده است.

بسیاری از دانشجویان برگزاری کالس بصورت وارونه را ترجیح
میدادند ( .)12در واقع این مسئله از مزایای روش کالس وارونه
نسبت به روشهای متداول بوده که در مطالعهی ما نیز مورد
تایید قرار گرفته است .البته در مطالعه جا کلین فیلمها به صورت
آنالین در اختیار دانشجویان قرار میگرفت که در مطالعهی ما با
توجه به محدودیت امکانات این امکان فراهم نبوده است.
به طور کلی روش کالس وارونه بصورت محدود در مطالعات
مورد بررسی قرار گرفته و تعداد این مطالعات در دروس پرکلینیک
دندانپزشکی بسیار کمتر است .با توجه به تاثیر این روش در
بهبود نمرات دانشجویان در مطالعهی حاضر میتوان از این
روش جهت افزایش کیفیت یادگیری دانشجویان و ماندگاری
آموختهها ،باال بردن انگیزه دانشجویان برای مطالعهی دروس
و جذابیت کالسها استفاده کرد .با توجه به اینکه این روش در
دروس عملی انجام شده است دانشجویان در هر زمان میتوانند
فیلم آموزشی مبحث مربوطه را مشاهده و جهت یادآوری مباحث
و رفع اشکال از آن استفاده کنند.
از محدودیتهای مطالعه میتوان به این مسئله اشاره
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Process of the utilizing of flipped classroom for knowledge and satisfaction
improvement of dental students in the periodontal and pediatric

Dr Elham Fakhari1, Dr Nasim Seyfi2 *, Dr Mohammad Najafi3, Dr Mohammad Ali Vakili4

Abstract:
Background and Objective: The purpose of this process was to utilize the flipped classroom for the knowledge

and satisfaction improvment of dental students in the preclinical courses of periodontics and pediatric dentistry.
Methods and Materials: Students (n=28 in each course) were divided into two groups randomly . In one

group the students were instructed by the traditional method (lecture and demonstration),in the other one the
students were asked to watch the prerecorded films and the classroom was converted to a place for discussion.
Results: Evaluation was done using pre-test and post-test in each group. Results have shown that the

knowledge of the students was improved in both groups, but there were not statistically differences between
them. All of the students preferred flipped classroom to the lecture one, and were satisfied.
Conclusion: This article demonstrates that learners seem to prefer a flipped classroom method. Certainly ,it

was rated more positively than the traditional classroom on many different characteristics.
Keywords: dentistry , teaching methods, student
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