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طراحی، اجرا و ارزشیابی کالس وارونه ی مجازی تشخیص و درمان بیماری های شایع پوست برای کارورزان 
پزشکی 

سلیمان احمدی1، سیده تکتم معصومیان حسینی3،2، ملیحه نیک اندیش4، احمدرضا طاهری*5

چکیده

 
توانمندی ها می شود.  یادگیری و تقویت  ارتقاء  باعث  با طراحی مناسب،  از کالس وارونه  زمینه و هدف: استفاده 
هدف از این مطالعه بررسی تأثیرات کالس وارونه در آموزش درس بیماری های پوست برای دانشجویان مقطع کارورزی 

پزشکی است.
 38 روی  که  است  آزمون  پس  آزمون-  پیش  گروهه  یک  طراحی  با  تجربی  نیمه  مطالعه ی  یک  بررسی:  روش   
دانشجوی پزشکی مقطع کارورزی پوست دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399 انجام 
شد. مراحل مطالعه عبارت بودند از: انجام پیش آزمون در ابتدای دوره، ارائه ی محتوای الکترونیکی در زمینه بیماری های 
پوست، شرکت در کالس های وارونه ی آنالین و در نهایت انجام پس آزمون. برای دستیابی به تعیین میزان رضایت مندی 
پرسشنامه ای در اختیار دانشجویان قرار گرفت و میانگین نمره سؤاالت پرسشنامه با استفاده از آزمون تی یک نمونه ای 
با مقدار متوسط صفر مقایسه شد. تأثیر بر روی دانش فراگیران با مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون با 

استفاده از آزمون تی زوجی بررسی شد.  
یافته   ها: سی و هشت کارورز شامل 17 مرد و 21 زن با میانگین سنی 57/ 0± 24/8 سال و میانگین معدل 8/3 88/0± 
)از 100 نمره( وارد مطالعه شدند. میانگین نمره همه سؤاالت پرسشنامه رضایت مندی به صورت معناداری باالتر از صفر 
بود. افزایش نمره  پس- آزمون نسبت به پیش- آزمون از لحاظ آماری معنی دار بود )t=2/۸2 ؛ P=0/009(. بین جنس، 

سن و معدل با رضایت مندی و یادگیری، ارتباط معناداری وجود نداشت.
مجازی  وارونه ی  کالس  دارند.  مجازی  وارونه ی  کالس  روش  به  نسبت  مثبتی  نگرش  کارورزان  نتیجه گیری: 

بیماری های پوست می تواند سطح دانش کارورزان را در حد معناداری، بهبود بخشد.

كلمات كلیدی: بیماری های پوست، کالس وارونه، مجازی، وب ماژول، یادگیری آنالین 

soleiman.ahmady@gmail.com 1. استاد آموزش پزشکی، دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
masoumiant911@mums.ac.ir2. استادیار پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

masoumiant97@gamil.com 3. استادیار آموزش پزشکی، بخش آموزش پزشکی، دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران 
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مقدمه
متخصصان  که  دارد  وجود  پوستی  بیماری  هزار  دو  حدود 
یک  از  بیماری ها  این  طیف  باشند.  آگاه  آن ها  از  باید  پوست 
مشکل زیبایی پوست خشک و چروک دار تا بیماری های مزمن 
و خطرناک و دردآور متفاوت است )1(. در بسیاری از کشورها، 
بیماران عمدتاً توسط پزشک عمومی معاینه و مداوا می شوند و 
 .)2( معرفی می شود  پوست  به متخصص  موارد مشکل  بعضی 
درماتولوژی یکی از موضوعات مهم در برنامه ی درسی پزشکی 
عمومی است. دانشجویان پزشکی در زندگی شغلی خود صرف 
دارند.  مواجهه  پوستی  بیماری های  با  تخصصی،  شاخه  از  نظر 
حدود 15-10% مراجعین به پزشکان عمومی را بیماران پوستی 
تشکیل می دهند. فارغ التحصیالن پزشکی باید حداقل چگونگی 
بدانند.  را  پوست  متخصصین  به  ارجاع  موارد  و  پوست  معاینه 
بررسی  های اخیر نشان داده است در برخی از دانشکده ها، تعداد 
اساتید درماتولوژیست  از  از دانشجویان آموزش مستقیم  کمی 
دریافت کرده اند )3( و آموزش پزشکی در دوره عمومی نیازمند 
برنامه های آموزشی ساختارمند در حوزه درماتولوژی است )4(.

آموزش  در  بخش  مهم ترین  بالینی،  آموزش  طرفی،  از 
آموزش  واقع،  در   .)5( می باشد  آن،  الینفک  جزو  و  پزشکی 

صورت  به  دانشجویان  آن  طی  که  است  پویا  فرآیندی  بالینی 
و  می کنند  کسب  تجربیاتی  بیمار  بالین  بر  حضور  با  تدریجی 
در تعامل با مربی و محیط، مفاهیم آموخته شده را در عمل و 
در موقعیت های واقعی، بکار می گیرند. دانشجویان پزشکی همه 
ساله وارد بخش های بالینی می  شوند و تجارب بالینی مختلفی 
ضعف  هرگونه  بنابراین،  می آزمایند.  بالینی  های  بخش  در  را 
کاهش  و  ضعف  موجب  دانشجویان  بالینی  آموزش  زمینه  در 
کارآیی دانش   آموختگان خواهد شد )6(. همچنین، طول مدت 
و  است  اندک  و  محدود  بالینی  بخش  یک  در  دانشجو  حضور 
نمونه های بالینی مناسب جهت یادگیری همه بیماری ها برای 
دانشجویان وجود ندارد، دانشجویان گاهی بدون دریافت آموزش 

کافی و الزم فارغ التحصیل می شوند )7(. براساس منابع می توان 
بالینی دانشجویان در اغلب موارد  گفت که بسیاری از تجارب 
صرفاً مبتنی بر فرصت های اتفاقی پیش می آید و برنامه آموزشی 
و  یکسان  یادگیری  فرصت های  ایجاد  برای  یافته ای  سازمان 
درحالی  این  ندارد.  وجود  دانشجویان  همه  برای  سیستماتیک 
از  اجتناب  بر ضرورت  اسپایسز 1  آموزشی  برنامه  در  که  است 
یادگیری صرفاً مبتنی بر فرصت تأکید شده است و صاحب نظران 
آموزش پزشکی را به این موضوع فرا می خواند که برای یادگیری 
بهتر آموزش بالینی دانشجویان خود برنامه ریزی کنند )6-7(.

از سویی دیگر، در قرن بیستم شاهد ظهور و بروز بیماری 
به  که  ویروس  20192 هستیم  کرونا  عنوان  تحت  همه گیری 
ووهان  شهر  از  بیماری  این  شد.  نامیده  کووید-193  اختصار 
اولین پاندمی رخ داده در دنیا نیست  این  اما  چین پدید آمد. 
پاندمی  آخرین  سارس5  و  مرس4  نظیر  پاندمی هایی  از  پس  و 
نخواهد بود که به یک بحران در سطح بهداشت جهانی منجر 
شده است )8(. بر اساس گزارشات، عالوه بر چین این بیمـاری 
اول  تــا  و  اســت  در سراسـر جهــان، در حــال گســترش 
اروپا،  آسیا،  آفریقا،  در  تعــداد  61کشـور   2020 مــارس 
خاورمیانه، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی از جملـه ایـران 
تعطیلی  با  نحوی که  به   .)9( اسـت  کـرده  درگیـر  و  مبتـال  را 
گسترده مراکز آموزش عالی و دانشگاه های خود روبه رو شده اند. 
و  اختالل  بروز  آموزشی سبب  موسسات  و  دانشگاه ها  تعطیلی 
وقفه در فرآیندهای یاددهی-یادگیری دانشجویان شده است و 
با توجه به پیش بینی های صورت گرفته این وقفه ها فقط یک 
بلندمدتی  پیامدهای  بلکه می تواند  نبوده  مسأله ی کوتاه مدت 
برای گروه های ذینفع داشته باشد و احتماالً بر کیفیت یادگیری 

SPICES: Student centred-Problem-based-Integrated-Community-  1
based-Electivies-Systematic

Coronavirus 2
COVID-19 3

MERS 4
SARS 5
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تأثیر گذاشته و منجر به افزایش نابرابری در بحث عدالت آموزش 
از  خواهد شد. این یک بحران جهانی است و به اعتقاد برخی 
متخصصان این تأثیر تا سال ها آموزش عالی به خصوص آموزش 
علوم پزشکی را متاثر خواهد کرد )10(. بسیاری از دانشکده های 
پزشکی با امید به کاهش شیوع آن، کلیه مکان ها و کالس های 
شدن  همه گیر  واقع  در  درآورده اند.  تعلیق  حالت  به  را  بالینی 
پزشکی  دانشکده های  برای  را  خاصی  مشکالت  کرونا  بیماری 
ایجاد کرده است. این بیماری سبب کاهش حضور دانشجویان 
بین  در  چرخشی  دوره های  برگزاری  کاهش  و  بیمارستان  در 
بخش ها و درنتیجه کاهش مهارت دانشجویان شده است )11(.

فناوری و در  بین، در چند دهه گذشته، پیشرفت  این  در 
باند تحول شگرفی  پهنای  اینترنت و  به  اتصال  بودن  دسترس 
در سراسر جهان سبب شده  آموزشی  فلسفه ی سیستم  در  را 
بر  مبتنی  صرفاً  که  آموزش  کالسیک  رویکرد  واقع  در  است. 
آموزش در کالس درس حضوری و سیستم ارزشیابی مبتنی بر 
فرآورده بود تحول چشمگیری را پشت سر گذاشته است )12(. 
انقالب فناوری اطالعات هم زمان با توسعه سایر حوزه های علوم 
و فناوری، دستاوردهایی به همراه داشته است و آموزش عالی به 
عنوان یکی از مهم ترین متصدیان امر آموزش رسمی و یادگیری 
مداوم در جهت تحقق رشد و شکوفایی استعدادهای انسان و رفع 
نیازهای یادگیری از دستاوردهای این انقالب بهره مند شده است 
)13(. این ابزار آموزشی زمینه ای را فراهم ساخته است تا بسیاری 
از آرمان های آموزشی )مانند یادگیری مشارکتی، یادگیری در هر 
زمان و مکان، یادگیری مادام العمر، خودارزیابی و خودراهبری( 
در بسیاری از رشته ها از جمله علوم پزشکی تحقق یابد )13، 14(. 
در این میان کالس درس وارونه ی مجازی1 یکی از مدل های 
به  وابسته  که  می شود  محسوب  آموزشی  پداگوژیک  و  جدید 

Virtual-Flipped classroom 1

درس  کالس  مدل  در  است.  رشد  حال  در  و  بوده  تکنولوژی 
وارونه به جای سخنرانی سنتی، فراگیران قبل از کالس درس، 
محتواهای ضبط شده را در هر کجا و هر زمانی که به آن دسترسی 
داشته باشند مشاهده کرده و مطالعات یا تکالیف پیش از کالس 
را انجام داده و سپس با آمادگی جهت یادگیری مشارکتی وارد 
کالس می شوند )15(. در واقع فراگیران با آمادگی ذهنی وارد 
کالس می شوند و زمان گران بهای کالس نیز صرف فعالیت های 
یادگیری فعال مانند تمرینات فردی، بحث و مطالعات موردی 
معکوس  رویکرد  این  می شود.  کوچک  گروه های  در  تمرین  و 
رو  این  از  و  بوده  درس  کالس  در  فراگیر  بودن  فعال  ضامن 
فراگیر تنها یک دریافت کننده غیرفعال محتوا مانند آنچه در 
کلیدی  عناصر  از  بود.  نخواهد  می افتد  اتفاق  سنتی  سخنرانی 
از کالس  بیرون  انفرادی  آموزش  به  وارونه می توان  در کالس 
که می تواند به صورت مبتنی بر کامپیوتر باشد و فعالیت های 
  .)16( نمود  اشاره  کالس  درون  تعاملی  گروهی  یادگیری 
از مزایای کالس وارونه می توان به موارد زیر اشاره کرد: سرعت 
هر شخص یادگیرنده در جریان یادگیری لحاظ می شود به نحوی 
که یادگیرندگان مختلف مطابق با توانایی و با سرعت مناسب 
خودش به پیش می روند و مجبور نیستند پا به پای هم حرکت 
کنند. همچنین استاد یادگیری مشارکتی2 را تشویق می کند، 
همکاری با دیگران، تجربه کار گروهی را در محیط واقعی زندگی 
به یادگیرنده می دهد و به آن ها اجازه می دهد تا از مهارت های 
فراشناخت خود استفاده کنند. عالوه براین یادگیرندگان، فرصت 
کافی برای اندیشیدن و تحلیل در اختیار دارند، در محتوای کل 
درس سؤاالتی مطرح  می شود تا یادگیرندگان را به تفکر و پردازش 
اطالعات به شیوه معنی دار تشویق کند، یادگیری در محیطی 
  .)17( معنی دار می شود  یادگیرندگان  برای  و  داده  رخ  تعاملی 
تانگ3 و همکاران )201۸(، نشان دادند ادغام سخنرانی های 

Collaborative Learning 2
Tang 3
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آنالین به عنوان جزء مهم کالس درس وارونه در برنامه آموزشی 
پزشکی عمومی توسط دانشجویان خیلی خوب ارزشیابی شده و 
سبب بهبود یادگیری آنان شده است )18(. فرانسن1 و همکاران 
کنار  در  الکترونیکی  یادگیری  ماژول های  اجرای  با   ،)201۸(
روش های آموزشی سنتی در دوره ی کارآموزی بالینی دانشگاه 
ماستریخت2 دریافتند که یادگیری الکترونیکی باعث بهبود قابل 
خالءهای  و  شده  دانشجویان  درماتولوژیک  پایه  دانش  توجه 
حیاتی در فهم استدالل بالینی آنان را در این زمینه پر می کند 
)19(. در مطالعه ای که سیلوا3 و همکاران )2011(، در برزیل 
بیماری  باالی  شیوع  به  توجه  با  داد  نشان  نتایج  دادند،  انجام 
های پوست در طب عمومی و فرصت اندک برای آموزش آن ها، 
طراحی و اجرای برنامه آموزش بیماری های پوست و درماتولوژی 
تواند سبب  می  پزشکی  دانشجویان  در  الکترونیکی  به صورت 
همکاران  و  لودرت4   .)20( شود  آنان  یادگیری  ارتقاء  و  بهبود 
نیز در سال 200۸ پروژه دژاوو5 را در کوریکولوم بخش پوست 
از  این پروژه یک آرشیو آنالین  ادغام کردند.  دانشگاه چاریته6 
و  ساختارمند  یادگیری  ماژول های  شده،  ضبط  سخنرانی های 
این مطالعه نشان  نتایج  ارائه ی گزارش مورد را شامل می شد. 
داد که یادگیری الکترونیکی به خوبی توسط فراگیران پذیرفته 
بهبود  منظور  به  سنتی  روش های  کنار  در  است  الزم  و  شده 
اقدام  یک  در   .)21( شود  گرفته  کار  به  دانشجویان  یادگیری 
پژوهی در سال 2006 توسط فاریموند7 و همکاران، یک بسته 
گردید  ارزشیابی  و  اجرا  پوست  معاینه  الکترونیکی  یادگیری 
چندرسانه ای  محتواهای  این  که  گرفتند  نتیجه  محققین  و 
یادگیری  ارتقاء  برای  تعاملی درکنار روش های سنتی می تواند 

Fransen 1
Maastricht 2

Silva 3
Ludert 4

DEJAVU 5
Charite-Universitatsmedizin 6

Farrimond 7

 .)22( گیرد  قرار  استفاده  مورد  خصوص  این  در  دانشجویان 
اجرای  و  طراحی  به  نسبت  تا  است  آن  بر  پژوهشگر  لذا 
ماژول های  وب  بر  مبتنی  وارونه  کالس  آموزشی  برنامه  یک 
درمانی  و  تشخیصی  جنبه های  بر  تأکید  با  آنالین  یادگیری 
برای  فرصتی  بتواند  تا  نماید  اقدام  پوست  بیماری های 
پوست  کارورزان  بالینی  کفایت  کسب  و  بهتر  یادگیری 
میزان  بر  را  آموزشی  مداخله ی  این  تأثیر  سپس  آورد.  فراهم 
نماید. بررسی  پزشکی،  دانشجویان  رضایت مندی  و  یادگیری 

روش كار
با  آموزشی  پژوهی  دانش  مطالعه ی  یک  حاضر  پژوهش 
است  آزمون  پس  آزمون-  پیش  گروه  یک  تجربی  نیمه  طرح 
علوم  دانشگاه  1400-1399 در  نیمسال دوم تحصیلی  که در 
پزشکی مشهد انجام گرفت. جامعه ی هدف در این پژوهش را 
دانشجویان پزشکی که در حال گذراندن کاروزی بخش  کلیه 
بیمارستان  می داد.  تشکیل  بودند،  مذکور  دانشگاه  در  پوست 
آموزشی امام رضای مشهد، محیط انجام این پـژوهش بـود و 
الکترونیکی  آموزش  بستر  عنوان  به  دانشگاه  نوید  سامانه ی  از 
اجرای طرح استفاده شد. نمونه گیری به روش غیراحتمالی و به 
صورت در دسترس از میان دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی 
بخش پوست صورت گرفت. معیارهاي ورود شامل عالقه مندی 
کارآموزی  دوره ی  گذراندن  پژوهش،  در  شرکت  به  نسبت 
و  مشهد  دانشگاه  نوید  آنالین  سیستم  به  دسترسی  پوست، 
معیارهای خروج شامل تکمیل نکردن پرسشنامه ها در مرحله ی 
بود.  آنالین  کالس  در  نکردن  شرکت  و  داده  جمع آوری  دوم 
پرسشنامه ی  شامل  مطالعه،  این  در  داده ها  گردآوری  ابزار 
دانش  میزان  »بررسی  آزمون  دموگرافیک،  اطالعات 
بیماری  درمان  و  تشخیص  درخصوص  پزشکی  دانشجویان 
رضایت  میزان  »بررسی  پرسشنامه ی  و  پوست«  شایع  های 
بود.  مجازی «  وارونه ی  کالس  در  شرکت  از  دانشجویان 
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آزمون بررسی میزان دانش دانشجویان پزشکی 
درخصوص تشخیص و درمان بیماری های شایع پوست

این آزمون پژوهشگر ساخته که به بررسی دانِش دانشجویان 
پزشکی درخصوص تشخیص و درمان بیماری های شایع پوست 
می پردازد از 10 سناریوی مبتنی بر واقعیت طراحی شده توسط 
پژوهشگر در مواجهه با موارد واقعی بیماران درگیر با بیماری های 
پوست بیمارستان امام رضای مشهد تشکیل شده است. به دنبال 
هر سناریو نیز 2 سؤال )جمعاً 20 سؤال( به صورت تشریحی 
قرار داده شد. حداقل نمره ی صفر )کمترین دانِش دانشجویان 
پزشکی درخصوص بیماری های پوست( و حداکثر نمره ی 20 
بیماری های  درخصوص  پزشکی  دانشجویان  دانِش  )بیشترین 
شد.  گرفته  نظر  در  نمره،  یک  سؤال  هر  بارم  و  است  پوست( 
الزم به ذکر است، قبل از شروع مطالعه، پژوهشگر پاسخ هاي 
صحیح را در ارتباط با هر سؤال و نیز میزان نمره مرتبط با هر 
پاسخ را مشخص نمود. به منظور بررسی پایایی آزمون دانش 
دانشجویان پزشکی درخصوص تشخیص و درمان بیماری های 
بین  پایایی  روش  یا  ارزیابان  بین  توافق  از  نیز،  پوست  شایع 
که  ترتیب  این  به  استفاده  شد.  مشاهده گران  یا  تصحیح گران 
به  پژوهش(  تیم  و  پژوهشگر  جز  به  نفر  )دو  مصحح  دو  ابتدا 

صورت مستقل پاسخ هاي آزمون شوندگان را براساس پاسخ نامه 
تهیه شده توسط پژوهشگر تصحیح نمودند. سپس، همبستگي 
پایایي  بین نمرات مصححان )ضریب کاپا1( به عنوان شاخص 
دو  در  پرسشنامه   )Kappa=1/00( گردید  محاسبه  مصححان 
شد. تکمیل  دانشجویان  توسط  مداخله  از  بعد  و  قبل  مرحله 

پرسشنامه بررسی میزان رضایت دانشجویان ازشركت 
در كالس وارونه مجازی

سؤال   21 شامل  پژوهشگرساخته  ابزار  این  دوم  بخش 
پیرامون بررسی میزان رضایت دانشجویان پزشکی از برگزاری 

Kappa 1

کارورزی تشخیص و درمان بیماری های شایع پوست به شیوه ی 
کالس وارونه است، که دارای مقیاسی لیکرتی )7 تایی( است 
که پاسخ ها در پیوستاری از کاماًل موافقم، تا حدودی موافقم، 
مخالفم،  حدودی  تا  مخالفم،  نمی دانم،  ندارم/  نظری  موافقم، 
3-( وزن دهی  تا   +3  ( از  قرار می گیرد. گویه ها  کاماًل مخالفم 
تا  موافقم  کاماًل  گزینه ی  به   +3 نمره ی  از  نمره  گذاری  شدند. 
دست  به  نمره ی  بود.  مخالف  کاماًل  گزینه ی  به   -3 نمره ی 
آمده عددی بین ) 63- تا 63+ ( است. هر چه نمره به دست 
بیشتر  رضایت  نشان دهنده  بود،  نزدیک تر  عدد63+  به  آمده 
دانشجویان از برگزاری کارورزی تشخیص و درمان بیماری های 
شایع پوست به شیوه ی کالس وارونه و هرچه به 63- نزدیک تر 
کارورزی  برگزاری  به  نسبت  کم  رضایت  نشان دهنده  باشد، 
تشخیص و درمان بیماری های شایع پوست به شیوه ی کالس 
وارونه است. به منظور کسب اعتماد علمی پرسشنامه بررسی 
میزان رضایت مندی دانشجویان از برگزاری کارورزی تشخیص 
از  وارونه  به شیوه کالس  پوست  شایع  های  بیماری  درمان  و 
در  پاسخ ها  زیرا  )r=0.87(؛  شد  استفاده  کرونباخ  آلفای  روش 
بلکه به صورت  این قسمت نه به صورت دو ارزشی صفر و 1 
این صورت عمل شد  به  برای محاسبه،  ارزشی می باشد.  چند 
که تعداد 15 دانشجو در یک نوبت توسط پژوهشگر از نظر این 
دو ابزار ارزیابی شدند و سپس ضریب پایایی مشخص گردید. 
اتمام مداخله توسط شرکت کنندگان،  از  این پرسشنامه پس 
پرسشنامه  دو  هر  علمی  اعتبار  تعیین  برای  گردید.  تکمیل 
که  صورت  بدین  شد،  استفاده  محتوا  روایی  شاخص  روش  از 
 10 اختیار  در  سازی  آماده  و  طراحی  از  پس  پرسشنامه ها 
مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  دانشکده  اساتید  از  نفر 
علوم  دانشگاه  مدیریت  و  پزشکی  آموزش  دانشکده مجازی،  و 
پزشکی شهید بهشتی قرار داده شد و پس از بررسي توسط آنان، 
نظرات دریافت شده و اصالحات الزم در ابزارها اعمال گردید. 
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طراحی سناریوهای آموزشی به عنوان ابزار آموزشی 
كالس وارونه

بررسي  به  اقدام  نمونه گیري  به  مبادرت  از  قبل  پژوهشگر 
ابزار  طراحی  منظور  به  آموزشی  بیمارستان های  محیط  دقیق 
آموزشی و نوشتن سناریوهای بالینی واقعی مرتبط با تشخیص 
که  صورت  این  به  نمود.  پوست  شایع  بیماری های  درمان  و 
درمانگاه های  و  بخش  به  الزم  هماهنگي هاي  انجام  از  پس 
مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  آموزشی  بیمارستان های  پوست 
که  بلوپرینتی  به  توجه  با  پژوهشگر  عبارتی  به  کرد.  مراجعه 
پوست  شایع  بیماری های  به  مربوط  موضوعات  آموزش  برای 
بالین  بر  کرد  تهیه  بهداشت  وزارت  سرفصل های  براساس 
حقیقی،  شرایطی  و  واقعی  بیماران  براساس  و  حاضر  بیماران 
از سناریوها  نمود. هریک  تهیه  واقعیت  بر  مبتنی  سناریوهایی 
می دادند.   پوشش  را  مطالعه  این  آموزشی  اهداف  از  بخشی 
از  تأییدیه  کسب  از  پس  پژوهشگر  حاضر،  مطالعه ی  در 
را  نمونه گیری  آن،  اهداف  و  معرفی مطالعه  و  اخالق  کمیته ی 
از میان دانشجویان دارای شرایط ورود به مطالعه انجام داد. در 
از انجام مطالعه را  ادامه، پژوهشگر پس از معرفی خود، هدف 
برای هریک از دانشجویان توضیح داده و در صورت کسب رضایت 

شدند.  مطالعه  وارد  مطالعه،  در  شرکت  برای  آگاهانه  و  کتبی 
مورد  آموزشی  محتوای  عنوان  به  که  آموزشی  بسته ی 
استفاده قرار گرفت براساس جدیدترین منابع موجود در رابطه 
بیماری های پوست )درسنامه بیماری های پوست( تهیه گردید 
)23(. الزم به ذکر است که روش اجرای روش آموزشی کالس 
وارونه مبتنی بر وب ماژول های یادگیری آنالین طی 35 جلسه 
آنالین غیرهمزمان و 2 جلسه آنالین همزمان، صورت گرفت. 
این مداخله در سه فاز طراحی، اجرا و ارزشیابی شد که به 
ترتیب عبارتند از: فعالیت های قبل از کالس وارونه، فعالیت های 
نمونه  وارونه.  از کالس  فعالیت های پس  و  وارونه  حین کالس 
پژوهش شامل 38 دانشجوي پزشکی در مقطع کارورزی است 

که در قالب 7 دوره ی کارورزی در بخش پوست حضور یافته اند 
)6 گروه 6 نفره و یک گروه 8 نفره( که هر گروه به طور جداگانه 
گرفتند.  قرار  آنالین،  وارونه  کالس  روش  به  آموزش  تحت 

الف( طراحی و توسعه برنامه آموزشی:
انجام  آموزشی  نیازسنجی  مرحله  این  در  تحلیل:   -۱
این  در  فراگیران  شغلی  وظایف  ابتدا  راستا،  این  در  شد. 
عمومی  دکتری  دوره  آموزشی  برنامه ی  براساس  خصوص 
برنامه ریزی علوم پزشکی مورخه  پزشکی مصوب شورای عالی 
یک  در  سپس  گرفت.  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد   1396/5/1
جلسه که با حضور اعضای گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی 
نظرات  تجمیع  و  بررسی  و  بحث  از  پس  شد  برگزار  مشهد 
گردید.  تعیین  وظیفه،  هر  برای  نیاز  مورد  مهارت  و  دانش 
شدند.  مشخص  برنامه  آموزشی  اهداف  مرحله   این  از  پس 
دستیابی  چگونگی  مرحله،  این  طول  در  طراحی:   -۲
تحلیل  مرحله  در  شده  تعیین  آموزشی  اهداف  به 
طراحی  منظور  به  پذیرفت.  انجام  آموزش  ارائه ی  و 
گرفت. انجام  را  زیر  مراحل  دوره  ارائه ی  روش  و  محتوا 

 الف( تعیین درس  ها بر مبنای اهداف آموزشی 
ب( تشریح توالی و ساختار ارایه محتواها

ج( تعیین متریال آموزشی به تفکیک هر موضوع
د( تعیین منابع آموزشی 

که  مشخص  آموزشی  منابع  پودمان  زیر  هر  تفکیک  به 
فراگیران به جهت مطالعه تکمیلی می توانستند به آن ها مراجعه 
کنند در قسمت منابع کمک آموزشی سامانه نوید، بارگذاری شد.
و طراحی  تولید  یادگیری  منابع  گام  این  در  توسعه:   -۳
شدند. محتوای آموزشی با بهره گیری از امکانات مجازی 
و یادگیری الکترونیکی در قالب فایل های مولتی مدیای 
مبتنی بر استاندارد اسکورم با نرم افزار كامتازیا توسعه 
تهیه   )1 )تصویر  غیرهمزمان  آنالین  محتوای   35 یافت. 
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گردید.  برگزار  آنالین،  جلسه  دو  آن ها  ارائه ی  از  پس  و  شد 
سازی  پیاده  مرحله ی  مطالعه  این  در  پیاده سازی:   -۴
مرحله  این  از  هدف  دارد.  اشاره  دوره  عملی  اجرای  به 
بدین  است.  آموزشی  دوره ی  كارآمد  و  موثر  ارائه ی 
شد.  استفاده  مجازی  وارونه  كالس  روش  از  منظور 

ب( اجرای برنامه آموزشی اقدامات قبل از کالس وارونه:
مطالعه ی آنالین۱: در این مرحله محتواهای دیجیتال تهیه شده 
درمان  و  »تشخیص  درس  مدرس  عنوان  به  پژوهشگر  توسط 
شد.  بارگذاری  نوید  سامانه ی  در  پوست«،  شایع  های  بیماری 
فیلم های آموزشی موجود، مقاالت مرتبط، بخشی از یک کتاب 
الکترونیکی و معرفی وب سایت های مرتبط با موضوع جلسات 
نیز به عنوان منابع کمک آموزشی استفاده شد. همه فیلم های 
کمک آموزشی به قطعات 10-5 دقیقه ای تبدیل شده و جهت 
نوید  تاالرهای  فروم  فضای  در  دانشجویان  استفاده  و  بازدید 
قرار داده  بالینی است،  از کالس درس  که مختص کارگروهی 
مقاالت  یا  و  فیلم  در  که  دانشجویان  راهنمایی  جهت  به  شد. 
باید به چه چیزهایی دقت کنند یک سری سواالت هدایت گر 
آموزشی  محتوای  با  همزمان  و  تهیه  گزینه ای  چند  فرمت  به 

برای  همچنین  شد.  بارگذاری  نوید  سامانه  در  ایشان  برای 
ابزاری  شده  ارایه  فیلم های  با  دانشجویان  بیشتر  هرچه  تعامل 
تا  داده شد؛  قرار  دانشجویان  اختیار  در  عنوان ویسک2   تحت 
دانشجویان به هنگام مشاهده و یادگیری از فیلم، فعال تر شوند. 
بود:  زیر  مرحله ی  سه  شامل  ترتیب  به  آن  از  استفاده  فرآیند 
داده  توضیح  دانشجویان  به  قسمت  این  در  مشاهده:  الف( 
تماشا  نیاز دارند  اندازه ای که  به  را  فیلم آموزشی  باید  شد که 
درس  کلیدی  مفاهیم  تا  ببینند  دوباره  و  کنند  مکث  کنند، 
باشند.  فهمیده  گروهی  یادگیری  فضای  به  آمدن  از  قبل  را 
فیلم های  دانشجویان  که  آن  از  بعد  خالصه:  ب( 

Online reading 1
WSQ: Watch-Summarized-Question 2

خواسته  آنان  از  نمودند؛  مشاهده  را  آموزشی 
بنویسند.  آموخته اند،  فیلم   از  که  را  آنچه  تا  می شد 
داده شده  نمایش  مفاهیم  نمودن  از خالصه  بعد  ج( پرسش: 
تا درباره ی آنچه در فیلم  از دانشجویان خواسته شد  در فیلم، 
متوجه نشده اند، سؤال بپرسند و سؤاالت خود را مکتوب کنند. 
یادداشت های خالصه شان  زیر  در  را  خود  سؤاالت  دانشجویان 
راحتی  به  سؤاالت  این  آنالین  کالس  روز  در  لذا،  می نوشتند. 
بحث های  هدایت  منظور  به  مدرس  و  بود  دسترس  قابل 
نظر وی  به  دانشجویان دیگر که  به چالش کشیدن  و  گروهی 
می نمود.  استفاده  آن ها  از  داشتند،  نیاز  بیشتری  تمرین  به 
در  مغزی  طوفان  ایجاد  برای  آنالین3:  گفتگوی  و  بحث 
مدیریت  سامانه  در  فروم  قالب  در  بحثی  جلسات  دانشجویان 
با  که  گردید  تعریف  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  یادگیری4 
یک سؤال تشریحی طوالنی پاسخ که مهارت های تفکر انتقادی 
دانشجویان را در رابطه با موقعیت های بالینی مدیریت بیماران 
شد.  استفاده  می سنجید،  پوست  بیماری های  از  یکی  درگیر 

اقدامات در طی كالس درس وارونه 
مرحله اول( مطالعه سناریوهای بالینی ۵

در ابتدای هر جلسه آنالین، سناریوهای چند بخشی در اختیار 
گروه های  به  دانشجویان  سپس  می شد.  داده  قرار  دانشجویان 
مجازی 3-4 نفره تقسیم می شدند. یکی از اعضای گروه سناریو 
از  سپس  می خواند.  گروه  افراد  همه ی  برای  بلند  صدای  با  را 
هریک از دانشجویان خواسته می شد تا راه حل هایی که برای حل 
مشکل موجود در سناریو به ذهنشان می رسد را، یادداشت کنند. 

مرحله ی دوم( رابین راند 6
پس از مرحله ی مواجه اولیه با موارد بالینی در قالب سناریو، 

Online Discussion 3
LMS: Learning Management System 4

Case Studies 5
Round Robin 6
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در  دانشجویان  موضوع  فراخور  به  بسته  دقیقه   5-15 طی  در 
یک طوفان مغزی، درگیر می شدند. به هر دانشجو این فرصت 
داده می شود تا کلمه یا عبارتی که به ذهنش پیرامون مفهوم 
یا موضوع اصلی سناریو می رسد و یادداشت نموده است را در 
کالس آنالین برای همه مطرح نماید. استاد بالینی )پژوهشگر( 
مفاهیم کلیدی صحبت های دانشجویان را بر روی تخته وایت 
برد کالس مجازی یادداشت می نمود. این فرصت برای هریک 
از دانشجویان وجود داشت تا کلمه و یا عبارتی را به این لیست 
بیافزاید. این کار بعد از آن که هر دانشجو در هر گروه این فرصت 
را داشت که حداقل یکبار اظهارنظر کرده باشد، به اتمام می رسید. 

مرحله سوم( فیش باول۱: 
سپس مجدداً دانشجویان در گروه های خود به بحث  و تبادل 
نظر می پرداختند و استاد بالینی نظارت می کرد. در مدت زمان 
15 دقیقه دانشجویان با همگروهان خود در رابطه با مطالبی که 
در مطالعه ی آنالین خود خوانده و یا مشاهده نموده بودند؛ صحبت 
از  بودند  کرده  یادداشت  که  را  دانشجویان سؤاالتی  می کردند. 
یکدیگر می پرسیدند و با همگروهانشان پاسخ هایشان به سواالت 
را به اشتراک می گذاشتند. سپس از هر گروه یک نفر تعیین شده 
و نظرات اصلی ایشان در رابطه با موضوع سناریو را به سایر گروه ها 
با دسترسی که استاد بالینی به هریک می داد ارایه می کردند. 
کلیه این مراحل برای هر جلسه کالس وارونه آنالین اجرا گردید.

ج( ارزشیابی برنامه آموزشی
ارزشیابی پیامدهای حاصل از مداخله بر اساس مدل کرک 
پاتریک انجام گرفت. به این صورت که میزان رضایت فراگیران 
)سطح اول مدل کرک پاتریک( از برنامه آموزشی با استفاده از 
پرسشنامه پژوهشگرساخته سنجیده شد. این پرسشنامه پس از 
پایان اجرای مداخله توسط هریک از دانشجویان تکمیل گردید. 
درخصوص  دانشجویان  دانش  تغییر  میزان  بررسی  منظور  به 

Fishbowl Discussion 1

بیماری های شایع پوست )سطح دوم مدل کرک پاتریک( از یک 
آزمون که توسط پژوهشگر بر اساس ارائه ی موارد بالینی واقعی 
طراحی شده بود استفاده شد. این آزمون در ابتدای شروع کارورزی 
و پس از پایان برنامه آموزشی در روتیشن بیماری های پوست اجرا 
شد و همه واحدهای پژوهش در هر دو آزمون، شرکت کردند.  
پس از اتمام گردآوری داده ها، فرم ها کدگذاری شد. سپس، 
متغیرهاي کمي به صورت خام و متغیرهاي کیفي پس از دریافت 
کدهاي عددي وارد نرم افزار SPSS نسخه ی 11/5 گردید. پس از 
کسب اطمینان از صحت ورود اطالعات، تجزیه و تحلیل داده ها انجام 
گرفت. ضریب اطمینان مطالعه 95 درصد و توان آزمون80 درصد 
در نظر گرفته  شد. براساس نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف2 
و شاپیروویلک3 نتایج نشان داد تمامی متغیرهای کمی پژوهش 
از توزیع نرمال برخوردار بودند .براي توصیف مشخصات واحدهاي 
مرکزي  تمایل  شاخص هاي  شامل  توصیفي  آمار  از  پژوهش 
فراواني  توزیع  و  معیار  انحراف  میانگین،  قبیل  از  پراکندگي  و 
استفاده گردید. به منظور تبیین بهتر نتایج و مقایسه آن ها، نمره 
به دست آمده از هریک از پرسشنامه ها به100- 0 تبدیل شد. 
در بخش اهداف پژوهش، براي مقایسه میزان دانش دانشجویان 
پزشکی در رابطه با تشخیص و درمان در بیماری های پوستی، در 
دو مرحله قبل و بعد از مداخله از آزمون تي زوجي استفاده شد. 
دموگرافیک  از مشخصات  برخی  بین  رابطه ی  تعیین  براي 
تي مستقل  آزمون  از  دانش،  نمره  با  جنس(  )مثل  حالته  دو 
استفاده گردید. تمامی متغیرهای کمی در مطالعه حاضر  براساس 
طبیعی  توزیع  از  شاپیروویلک  یا  و  کولموگروف-  اسمیرونوف 
برخوردار بودند. لذا، براي بررسي میزان همبستگي بین متغیرهاي 
کمي )مثل معدل کل دانشجو( و تغییر نمره دانش و نیز همبستگی 
میان تغییر نمره دانش و میزان رضایت مندی دانشجویان از کالس 
وارونه مجازی از آزمون ضریب همبستگي پیرسون استفاده شد. 

Kolmogorov-Smirnov 2
Shapiro-Wilk 3
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زمینه ای  متغیرهای  تأثیر  میزان  بررسی  منظور  به  همچنین، 
دانشجویان  دانش  شامل  حاضر  پژوهش  وابسته  متغیرهای  بر 
مدل  از  پوستی،  های  بیماری  درمان  و  تشخیص  با  رابطه  در 
خطی عمومی شامل آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید.

یافته ها
انجام  زمان  در  که  پزشکی  دانشجوی   38 مجموع  در 
پزشکی  علوم  دانشگاه  پوست  کارورزی  در  حاضر  مطالعه 
که  کردند  شرکت  مطالعه  این  در  داشتند  حضور  مشهد 
نمودند.  تکمیل  را  آنالین  جلسه  دو  کامل  پروتکل   ٪100
و  درصد(   87/3( مجرد  کنندگان  شرکت  همه  تقریباً 
کنندگان  شرکت  سنی  میانگین  بودند.  زن  درصد   55/3
و  خانواده  با   )%60/5( نفر   23 بود.  سال   24/8  ±  0/57
اکثریت  کردند.  می  زندگی  خوابگاه  در   )%39/5( نفر   15
کردند. ذکر  را  مجازی  آموزش  تجربه   )%86/2( دانشجویان 

دانش دانشجویان در رابطه با تشخیص و درمان بیماری های 
شایع پوستی

وارونه مجازی  اثربخشی کالس  میزان  تعیین  راستای  در 
تشخیص  با  رابطه  در  پوست  کارورزی  دانشجویان  دانش  بر 
قبل  نمرات  میانگین  پوستی؛  شایع  بیماری های  درمان  و 

از  بعد  دانشجویان  دانش  نمره  و   68/8  ± مداخله17/39  از 
مداخله 14/35 ± 76/8 و میانگین تغییر نمره دانش )اختالف 
نمره قبل و بعد از مداخله( 14/14 ± 8/0 بوده است. مقایسه 
تاثیر آموزش کالس وارونه مجازی بر نمره دانش دانشجویان با 
استفاده از آزمون تی زوجی انجام شد. نتایج این آزمون نشان 
با بعد  داد نمره دانش دانشجویان قبل از مداخله در مقایسه 
مداخله تفاوت معنادای دارد )t =2/۸2 و P =0/009( )جدول1(.

رضایت مندی دانشجویان پزشکی از برگزاری كارورزی 
پوست به شیوه كالس وارونه مجازی

رضایتمندی  پرسشنامه ی  از  حاصله  نمره  میانگین 
شیوه ی  به  پوست  کارورزی  برگزاری  از  پزشکی  دانشجویان 
نتیجه  اینگونه  لذا می توان  بود.   49/7 ±  10/9 وارونه  کالس 
شیوه ی  به  بالینی  کارورزی  ارائه ی  از  دانشجویان  که  گرفت 
خصوص  این  در  مثبتی  نگرش  و  بوده  راضی  وارونه  کالس 
به  مربوط  نمره  بیشترین  نتایج،  براساس  همچنین  داشته اند. 
همکالسانم  سایر  و  استاد  با  همکاری  و  »مشارکت   6 سوال 
کسب  نمره  کمترین  و  می کرد«  کمک  من  یادگیری  به 
از  قبل  آنالین  آزمون  در  »شرکت   3 سؤال  به  مربوط  شده 
مطالعه ی  به  را  من  درس  کالس  آنالین  جلسه  در  شرکت 
کامل منابع آموزشی آنالین تشویق می کرد« بود )جدول 2(.

 

تصویر۱. محتواهای بارگذاری شده در سامانه نوید
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جدول ۱. مقایسه میزان دانش دانشجویان پزشکی از شیوه های تشخیصی و درمانی بیماری های شایع پوستی قبل و بعد از مداخله به شیوه كالس 

وارونه مجازی

 

 ی زوجی آزمون ت  جهینت ن یانگی م  ± اریانحراف مع  نمره دانش 
 t= ۲/ ۸۲ نمره  رییتغ  بعد از مداخله قبل از مداخله

 ۳۹ /۱۷± ۸/۶۸ ۳۵ /۱۴ ± ۸ /۷۶ ۱۴ /۱۴ ± ۰ /۸ ۰۰۹ /۰ =p 

جدول ۲. میانگین و انحراف معیار گویه های مرتبط با رضایت از برگزاری كارورزی پوست به روش كالس وارونه مجازی

  ±اریانحراف مع  هاه یگو ف یرد
 نیانگیم

 2/ 66±0/ 74 راحت بودم.   ی به صورت فرد یریادگی یهات یو فعال ن یوارونه در انجام مطالعه مطالب آنال یر یادگیمن در کالس  1
 2/ 75±0/ 59 کرد. ی من کمک م یریادگیبه  نیاستفاده از منابع آنال 2
 ق یتشو  نیآنال  ی من را به مطالعه کامل منابع آموزش  ، کالس درس  نیآنال  جلسه   در  شرکت  از  قبل  نیشرکت در آزمون آنال 3

 کرد.  یم
29 /1±0 /1 

 2/ 0±0/ 91 . شدی م ی کاربرد ، آموخته بودم نیشونده آفال  تیخود هدا یریادگیآنچه را که در  نیدر کالس درس آنال 4
 2/ 91±0/ 27 نمود.  ی من کمک م یریادگیاستاد به  ی از سو  یبازخورد یهاپاسخ  یه یارا 5
 3±0/ 0 کرد.  ی من کمک م  یریادگیهمکالسانم به  ری با استاد و سا  یمشارکت و همکار 6
نموده    زیدروس به شدت متما  ری را از سا  یر یادگیتجربه    نیا  یدر کالس درس وارونه   یواقع  ینیبال  یهااستفاده از نمونه   7

 بود.  
75 /0±58 /2 

( را نسبت به یله در کالس مجازأو حل مس  نیآموزش آنال  قیکالس وارونه )تلف  یوه یدهم که شی م  ح یمن ترج  نده یدر آ 8
 .  میانتخاب نما ، گذراندن دروس  یبرا یمثل سخنران  ج یرا یهاروش  ریسا

11 /1±08 /2 

ن  نیمطالعه قبل از کالس درس وارونه آنال  یشده برا  هیته  یآموزش  ی به نظر من محتوا 9 درس   یریادگی  ازیمتناسب با 
 من بود.   ی برا پوست  عی شا یهایماریب

40 /1±83 /1 

 2/ 25±0/ 92 درس در طرح درس بود.   نیا ی بر اهداف آموزش یمبتن نیجلسات کالس وارونه آنال ی آموزش یمحتوا 10
وارونه آنال  هیته  یمواد آموزش 11 از کالس درس  بر    یمبتن  ی آموزش  ی محتوا  لم،یف   ،ی)سخنران  نیشده جهت مطالعه قبل 

 دردسترس من بود.   یو مکان ی دانشگاه در هر زمان یکیالکترون  یریادگی تیریاسکورم( در سامانه مد
94 /0±33 /2 

توسط مدرس درنظر گرفته شده   نیقبل از کالس درس وارونه آنال  یها  تیجهت انجام مطالعه و انجام فعال  یزمان کاف  12
 بود.  

49 /1±91 /1 

اهداف و موضوعات مطرح    یمرتبط و در راستا نیمطالب آماده شده جهت انجام مطالعه قبل از کالس از درس واورنه آنال 13
 بود.   نیکالس درس وارونه آنال یبرگزار  نیشده در ح

16 /1±25 /2 

 2/ 58±0/ 64 ( مناسب بود.  یبه کالس مجاز یدسترس ،یری تصو ،یاز جمله امکانات صوت نیکالس درس وارونه آنال یبرگزار ط یشرا 14
 2/ 41±0/ 64 ثر بود.  ؤتوسط من م یدیکل می در درک مفاه نیانجام شده در طول کالس درس وارونه آنال ی آموزش یهاتیفعال 15
 2/ 50±0/ 76 باشم.   یدر رابطه با هر ماژول آموزش شتریب یریادگیکه به دنبال  دیبه من الهام بخش نیجلسات کالس درس وارونه آنال 16
 2/ 50±0/ 65 .  دینما ریدرگ یو ذهن  ی از لحاظ فکر نیکالس درس وارونه آنال نیح یریادگی یها تیمدرس توانست من را در فعال 17
 2/ 75±0/ 59 لذت بردم.   نیمن از شرکت در کالس درس وارونه آنال 18
  دادی به من اجازه م  ینیبال  یوهایبر سنار  یو مبتن  نیدر قالب کالس درس وارونه آنال  ینیبال  ینمونه ها  یکار کردن بر رو 19

 .  میشکل استفاده نما نیاثربخش به بهتر یریادگی یتا از زمان کالس برا 
64 /0±58 /2 

نموده و    ل یرا تحل  تی تا ابتدا موقع  داد یفرصت را م  نیبه من ا  ی آموزش  یوهایدر قالب سنار  ینیبال  ینمونه ها   یریبکارگ 20
 .  میسپس به طور موثر اقدام نما

75 /0± 41/2 

  ی ماتیتا به عملکرد، مهارت ها و تصم  دادی فرصت را به من م  نیا  یآموزش  یوهای در قالب سنار  یواقع  ینیبال  ی نمونه ها 21
 حل مشکل گرفته بودم به طور موثر بازخورد دهم.    یکه برا

03 /1±41 /2 
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مورد  دانشجویان  دانش  نمره  تغییر  و  سن  رابطه  بررسی 
مطالعه نیز با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون انجام شد. 
نتایج این آزمون نشان داد سن و افزایش نمره دانش دانشجویان 
مورد مطالعه رابطه معناداری ندارند ) P=0/675(. نتایج آزمون 
رضایتمندی  و  سن  رابطه  بررسی  در  پیرسون  همبستگی 
.)P=0/511( دانشجویان مورد مطالعه رابطه معناداری نشان نداد

دانشجویان  دانش  نمره  تغییر  و  معدل  رابطه  بررسی 
آزمون  از  استفاده  با  بودن  نرمال  به  توجه  با  مطالعه  مورد 
نشان  آزمون  این  نتایج  شد.  انجام  پیرسون  همبستگی 
مطالعه  مورد  دانشجویان  دانش  نمره  تغییر  و  معدل  داد 
رابطه  بررسی   .)P=0/219 ( ندارند  معناداری  رابطه 
نیز  مطالعه  مورد  دانشجویان  رضایتمندی  میزان  و  معدل 
مورد  دانشجویان  رضایتمندی  میزان  و  معدل  داد  نشان 
.)P=0/211 ( ندارند  یکدیگر  با  معناداری  رابطه  مطالعه 

در  پزشکی  دانشجویان  دانش  نمره ی  تغییر  میزان  میان 
از  آنان  رضایت مندی  و  پوستی  شایع  بیماری های  با  رابطه 
برگزاری کارورزی پوست به شیوه کالس وارونه، یک همبستگی  
دیگر،  عبارت  به   .)r  =0/078( دارد  وجود  ضعیفی  مستقیم 
میزان  است،  یافته  افزایش  بیشتر  دانشجویان  دانش  هرچه 
تأثیر مداخله بر رضایت مندی دانشجویان بیشتر بوده است. 
نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون حاکی از این است که 
)P=0/843( این همبستگی از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد

جنسّیت  بین  که  داد  نشان  تی مستقل  آزمون  نتیجه ی 
رابطه  در  آن ها   )P=0/202( دانش  نمره ی  تغییر  میزان  و 
تفاوت  پوستی  بیماری های  درمان  و  تشخیص  شیوه های  با 
آماری معناداری وجود ندارد. همچنین، در بررسی تأثیر متغیر 
آزمون  نتیجه ی  دانش،  نمره ی  تغییر  بر  جنسّیت  زمینه ای 
 ،)P< ۰.۰۰۱( تحلیل کوواریانس نشان داد تغییر در نمره دانش
دانشجویان صرفاً تحت تأثیر متغیر گروه یعنی روش آموزشی 
بر  مخدوش کنندگی  اثر  جنسّیت  متغیر  و  است  داشته  قرار 

است. نداشته  دانشجویان   )P=0/78( دانش  نمره ی  تغییر 

بحث
در مطالعه ی حاضر یک برنامه درسی کالس وارونه مجازی 
پوست«  شایع  های  بیماری  درمان  و  »تشخیص  عنوان  با 
طراحی، اجرا و ارزشیابی شد. نتایج نشان داد که آموزش به 
روش کالس وارونه مجازی »تشخیص و درمان بیماری های 
بر  آنالین  یادگیری  ماژول های  وب  بر  مبتنی  پوست«  شایع 
میزان یادگیری دانشجویان پزشکی در این زمینه تأثیر مثبت 
داشته و سبب افزایش معنی دار نمره ی دانش دانشجویان در 
بعد از مداخله، نسبت به قبل مداخله شده است. همچنین نتایج 
نشان داد که دانشـجویان از اجرای دوره کارورزی بیماری های 
در  داشته اند.  رضایت  مجازی  وارونه  کالس  شیوه  به  پوست 
حوزه بیماری های پوست می توان در محورهای مختلف شامل 
آموزش مفاهیم پایه، ارزیابی و تشخیص، روش های درمان، و 
مهارت های عملی معاینه از کالس وارونه بهره جست، ولی در 
بررسی صورت گرفته توسط پژوهشگر در پایگاه های اطالعاتی 
در دسترس در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مشخص 
است. گرفته  صورت  زمینه  این  در  اندکی  مطالعات  که  شد 

یک  در  همکاران  لی1و  حاضر،  مطالعه  نتایج  با  همراستا 
مرور سیستماتیک 59 مطالعه کنترل شده در زمینه اثربخشی 
کالس وارونه که در چین منتشر شده را بررسی کردند. تمرکز 
آنها روی دانشجویان غیرتخصصی حرفه سالمت بود. بر طبق 
نتایج، اکثر فراگیران اعتقاد داشتند کالس وارونه باعث بهبود 
قدرت خودارزیابی، قدرت حل مسئله، کار تیمی و مهارت های 
در  کارایی کمتر  و  بیشتر  کاری  بار  با  ولی  ارتباطی می شود؛ 
مقایسه با روش های مرسوم همراه است. شواهد کمی از تغییر 
در رفتار، عملکرد سازمانی و پیامد بیماران به دست آمد )18(.

Li 1
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فاکس1و همکاران در سال 2017 کالس وارونه را برای ارایه 
ماژول درماتولوژی در دانشجویان پزشکی سال دوم در دانشگاه 
میامی آمریکا، اجرا و ارزیابی کردند. در این مطالعه کوهورت 
آزمون  نتایج  و  داشتند  شرکت  دانشجو   200 نگر،  گذشته 
گروهی  از  معنی داری  طور  به  آنها  دوره  پایان  چهارگزینه ای 
که در سال گذشته آموزش سنتی دریافت کرده اند، باالتر بود. 
همچنین، اکثر فراگیران کالس وارونه را به سخنرانی مرسوم 
نتایج مطالعه حاضر، در  برخالف  اما  بودند )20(.  داه  ترجیح 
یک مطالعه نیمه تجربی که توسط جنزن2و همکاران )2015( 
انجام شد، یک کالس درس وارونه نتوانست در مقایسه با یک 
کالس درس فعال غیروارونه، رضایت بیشتری ایجاد نماید )24(.

مالیک3و همکاران در سال 2020 اثربخشی کالس وارونه 
را در آموزش مهارت های عملی دستیاران پوست در پاکستان 
بررسی کردند. آنها 40 نفر از دستیاران را به صورت تصادفی 
قبل  هفته  یک  آموزشی  های  فایل  دادند.  قرار  گروه  دو  در 
یکی  اختیار  در  ایمیل  طریق  از  حضوری  عملی  آموزش  از 
پیش-آزمون  دوره  شروع  از  قبل  شد.  داده  قرار  گروه ها  از 
چندگزینه ای به عمل آمد. سپس دوره آموزش حضوری سه 
به بحث در  وارونه یک ساعت  اجرا شد. گروه کالس  ساعته، 
یک  جلسه  یک  در  کنترل  گروه  و  پرداختند  کوچک  گروه 
پس-آزمون  دوره  پایان  در  کردند.  شرکت  سخنرانی  ساعته 
چندگزینه ای و آزمون بالینی ساختارمند عینی4 از دانشجویان 
آزمون  نتایج  نیز  و  پس-آزمون  و  پیش  تفاوت  آمد.  عمل  به 
آسکی در گروه کالس وارونه به صورت معنی  داری، بهتر بود. 
وارونه در آموزش مهارت های  نتیجه گرفتند کالس  محققین 
عملی بسیار مؤثرتر از شیوه  ی مرسوم )سخنرانی( است )21(. 

Fox 1
Jensen 2
Malik 3
OSCE 4

در  با روش های سنتی  را  وارونه  همکاران کالس  پونتیوس5و 
در  آمریکا  دوک  دانشگاه  پوست  دستیاری  آموزشی  برنامه ی 
در  دستیاران  کردند.  مقایسه   ،2014  -2015 تحصیلی  سال 
12 سخنرانی )6 وارونه و 6 سنتی با محتوای مشابه( شرکت 
از  سوال  شامل10  آزمون  یک  سخنرانی  هر  از  بعد  کردند. 
مفاهیم اصلی6 و 10 سوال ادراکی7 به عمل آمد. نتایج نشان 
داد دو گروه در سؤاالت مفاهیم اصلی تفاوت ندارند ولی در 
ادراک شامل مشارکت، لذت، کارایی، و آمادگی بالینی تفاوت 
معنی داری به نفع گروه کالس وارونه، وجود دارد )22(. لیو8و 
همکاران )2019(، اثر آموزش ویدیوئی و شبیه سازی جراحی 
بررسی  پوست  دستیاران  عملی  مهارت های  فراگیری  در  را 
کردند. آنها یک کوریکولوم شامل ویدیوهای آموزشی به جای 
سخنرانی برای 31 دستیار سال یک و دو پوست تولید کردند. 
پس از این یادگیری خودمحور، دستیاران در سه جلسه آموزش 
حضوری مبتنی بر مدل های پوستی شبیه سازی شده شرکت 
کردند. ارزیابی ساختارمند عینی مهارت های تکنیکی9 و نیز 
سنجش اعتماد به نفس قبل و بعد از اجرای کوریکولوم انجام 
اعتماد  نتایج نشان دهنده پیشرفت مهارت های عملی و  شد. 
مطلعه   .)25( بود  پوست  دستیاران  رضایتمندی  و  نفس  به 
فوق توسط  تاساور10و همکاران )2021(، به صورت کوهورت 
تکمیل  ساله  یک  درسی  برنامه  یک  اجرای  با  و  آینده نگر 
فراگیری  جهت  پوست  دستیاران  مداخله،  گروه  در  گردید. 
مهارت های عملی جراحی پوست تحت آموزش کالس وارونه 
گروه  برای  گرفتند.  قرار  ساز  شبیه  و  ویدیو  متن،  شامل 
کنترل، آموزش اضافه ای صورت نگرفت. نتایج برتری فراگیری 
مهارت ها و رضایت مندی را در گروه مداخله، نشان داد )26(. 

Pontius 5
Factual 6

Perception 7
Liu 8

OSATS 9
Tassavor 10
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مالیک1و همکاران نقش کالس وارونه در آموزش مهارت های 
پزشکی،  مختلف  تخصص های  دستیاری  برنامه  در  عملی 
مخصوصاً پوست را در یک مرور سیستماتیک در سال 2021 
سازماندهی  که  داد  نشان  مقاله   25 بررسی  کردند.  بررسی 
فعالیت  هوشمندانه  انتخاب  دوره،  آموزشی  مواد  استراتژیک 
مجازی،  یادگیری  محیط  کارگیری  به  کالس،  از  قبل  های 
رعایت  فراگیران،  نیازهای  به  بسته  کالس  زمان  از  استفاده 
دقیق،  ارزیابی  و  کارکنان  صحیح  آموزش  زمانی،  برنامه 
دانشجویان  هست.  نیاز  وارونه  کالس  مناسب  اجرای  برای 
ادراک خوبی از این روش داشتند. محققین در نهایت نتیجه 
گرفتند کالس وارونه یک روش آموزشی مؤثر برای فراگیری 
.)27( است  پزشکی  تخصصی  دانشجویان  عملی  مهارت های 

 ،)201۸( همکاران  آگوک2و  توسط  که  مطالعه ای  در 
یادگیری  میزان  بر  وارونه  کالس  تأثیر  بررسی  منظور  به 
دانشجویان در درس آناتومی اعصاب در طی یک دوره زمانی 
6 هفته ای انجام شد نتوانست عملکرد بهتری از  5 تا  فشرده 
روش سنتی ارائه دهد و اختالف معنی داری بین دو گروه در 
حاضر  مطالعه  نتایج  با  که  )2۸(؛  نداشت  وجود  نهایی  نمره 
همخوانی نداشت. نتیجه مشاهده شده در آن مطالعه ممکن 
با  مقایسه  در  آناتومی  محتواهای  متفاوت  ماهیت  به  است 
روش های تشخیصی و درمانی بیماری های پوست مربوط باشد. 

نتیجه گیری
کالس  روش  به  آموزش  که  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج 
وارونه مجازی در آموزش بیماری های پوست و کسب رضایت 
دانشجویان  یادگیری  تنها  نه  روش  این  است.  مأثر  فراگیران 
پزشکی در رابطه با شیوه های تشخیصی و درمانی بیماری های 
افزایش رضایت مندی آنان  با  افزایش می دهد؛ بلکه  پوست را 

Malik 1
Ugwoke 2

افزایش  را  بالینی  آموزش  امر  در  آنان  مشارکت  زمینه ی 
مواقع  در  که  داد  نشان  حاضر  مطالعه ی  همچنین  می دهد. 
با  مواجهه  و  کرونا  پاندمی  مانند  نوپدید  بحران های  بروز 
با  می توان  حضوری،  کالس های  برگزاری  محدودیت های 
را  الکترونیکی، کالس حضوری  آموزش  بسترهای  از  استفاده 
بر  مبتنی  همچنین  نمود.  جایگزین  آنالین  تعاملی  کالس  با 
به منظور  تا مطالعاتی  نتایج مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود 
مقایسه اثر بخشی برگزاری کارورزی مبتنی بر کالس وارونه 
مجازی با کالس های تئوریک بالینی و نیز تأثیر روش کالس 
وارونه مجازی در موقعیت های مختلف یادگیری انجام شود.

تشکر و قدردانی
کارشناسی  دوره  پایان نامه ی  اجرای  حاصل  مطالعه  این 
علوم  دانشگاه  در  طاهری  احمدرضا  پزشکی  آموزش  ارشد 
IR.SBMU.SME. اخالق  کد  با  بهشتی  شهید  پزشکی 

REC.1400.021 و اجرا شده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
می باشد. نویسندگان از تمام دانشجویانی که در این تحقیق 
همکاری داشته اند و پرسشنامه ها را پاسخ داده و در جلسات 
می کنند. تشکر  و  تقدیر  نمودند،  شرکت  آنالین  آموزشی 
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Design, Implementation and Evaluation of Diagnosis and 

Treatment of the Common Skin Diseases Virtual Flipped 

Classroom for Medical Interns

Soleiman Ahmady1, Seyedeh Toktam Masoumian Hoseini2,3, Malihe Nikandish4, Ahmad Reza 

Taheri*5

Abstract
Background and objective: Using a flipped classroom with proper design improves learning and 

competencies. The aim of this study was to investigate the effects of the virtual flipped classroom on 
teaching dermatology to medical internship students. 

Methods and Materials: A quasi-experimental study with a pre-test post-test group design was conducted 
on 38 medical internship students of Mashhad University of Medical Sciences in the second semester of 
the academic year 1399-1400. The stages of the study were: pre-testing at the beginning of the course, 
presenting electronic content in the field of dermatology, participating in online flipped classrooms, and 
finally conducting a post-test. To achieve satisfaction, a questionnaire was provided to students, and the 
mean score of the questions was compared using a one-sample t-test with a mean value of zero. The effect 
on learners’ knowledge was investigated by comparing the mean scores of the pre-test and post-test using 
paired t-test.

Results: Thirty-eight interns, including 17 males and 21 females with an average age of 24/8 ± 0/57 years 
and an average grade of 88/0 ± 8/3 )out of 100 scores) were enrolled. The mean score of all satisfaction 
questionnaire items was significantly higher than zero. The increase in post-test score compared to pre-test 
was statistically significant )t = 2.82; P = 0.009). There was no significant relationship between gender, age, 
and grade point average with satisfaction and learning. 

Conclusion: Interns have a positive attitude toward the virtual flipped classroom. Dermatology virtual 
flipped classroom can significantly improve the level of knowledge of them.
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