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مقدمه :ارزیابی رضایت دانشجویان باعث انطباق ساختار دانشگاه براساس نیازسنجی دانشجویان میشود و بستر ارزیابی مداوم از
کیفیت خدمات دانشگاه که مهمترین آنها ،آموزش و یادگیری است را فراهم میآورد .مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان رضایت
دانشجویان پرستاری از کالس وارونه در کارآموزی انجام شد.
روشها :این مطالعه توصیفی -مقطعی در سال  1331با شرکت  44دانشجوی پرستاری با نمونهگیری در دسترس در دانشکده
پرستاری مامایی همدان انجام شد .ابزار مطالعه پرسشنامه محققساخته رضایت از روش تدریس در کارآموزی بود .دادهها پس از
جمعآوری با استفاده از نرمافزار  SPSSو آزمونهای آماری توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.
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نتیجهگیری :دانشجویان از تدریس به روش کالس وارونه در کارآموزی ،رضایت داشتند .بنابراین پیشنهاد میشود روش کالس
وارونه بیش از پیش در آموزش بالینی مدنظر قرار بگیرد.
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شهین توحیدی و همکاران

میزان رضایت دانشجو از روش کالس وارونه

شده دانشجویان پرستاری روشهای تدریس مبتنی بر مشارکت

مقدمه
آموزش عالی نقش ارزندهای در پیشرفت جوامع دارد ( .)1بررسی

دانشجویان باشد را ترجیح میدهند ( .)13همچنین نشان داده شده روش

رضایت دانشجویان باعث انطباق ساختار دانشگاه براساس نیازسنجی

تدریس استاد و محیط اجتماعی کالس از علل افت تحصیلی دانشجویان

دانشجویان میشود و بستر ارزیابی مداوم از کیفیت خدمات دانشگاه که

است ( .)14از سوی دیگر در پژوهش های مختلف نشان داده شده است

مهمترین آنها ،آموزش و یادگیری است را فراهم میآورد ( .)2از آنجایی

که دانشجویان روش تدریسهای فعال را نسبت به سخنرانی ترجیح

که فلسفه وجودی هر سازمانی ارائه خدمات و جلب رضایت

میدهند (.)15،11

دریافتکننده خدمات است ،لذا مشارکت دانشجویان در برنامهریزی ،اجرا

یکی از روشهای تدریس ،روش تدریس کالس وارونه است.

و ارزیابی برنامهها توسط مدیریت دانشگاهها اهمیت دارد ( .)3همچنین

کالس وارونه به عنوان کالس رو به عقب ،تدریس معکوس نیز شناخته

بررسی نقاط قوت و ضعف در ارتقای آموزش علوم پزشکی براساس

میشود .در این روش عالوه بر تربیت ،سایر عناصر مانند آموزش انفرادی

نظرسنجی از دانشجویان میتواند مفید یاشد (.)4

بیرون از کالس که میتواند به صورت مبتنی بر کامپیوتر باشد و فعالیتهای

براساس سرفصل دروس پرستاری ،در ایران بیش از  54درصد

یادگیری تعاملی درون کالس بر محیط یادگیری دانشجو اثر میگذارد.

واحدهای درسی را واحدهای کارآموزی تشکیل میدهند ( .)5در حال

کالس وارونه به عنوان مدل تلفیقی نیز در نظر گرفته شده است که

حاضر در کمیت و کیفیت آموزش بالینی ،نارساییهایی وجود دارد و نیاز

رویکردهای تدریس مثل یادگیری مشارکتی در کالس ،فعالیتهای

به تمهیداتی جهت ارتقاء بیشتر دارد ( .)1یکی از موارد استرسآور برای

آزمایشگاهی هدایت شده را در بر دارد.)11( .

دانشجویان در کارآموزی ،شرایط محیط آموزشی در بالین است که حجم

یکی از مزایای اصلی کالس وارونه ایجاد فرصت برای یادگیری

کاری باال و فرصت اندک در کارآموزی میتواند از موارد زمینهساز استرس

فردی و دسترسی آسان به محتوای آموزشی در هر زمان و مکانی است

در دانشجویان باشد ( .)1انتخاب روش تدریس مطلوب ،ترکیب

( .)13،13یکی از معایب اصلی کالس وارونه عدم تمایل و تالش

روشهای تدریس به جای استفاده از یک روش تدریس و دخالت دادن

دانشجویان در یادگیری است .در این صورت حتی اگر مدرس محتوای

دانشجویان در امر تدریس و یادگیری موجب افزایش عالقه مندی به

درسی را در دسترس قرار دهد اما ممکن است دانشجو جهت یادگیری به

فرآیند یادگیری و افزایش مهارتهای ارتباطی و مسوولیتپذیری در

محتوا مراجعه نکند (.)13

محسوس است چرا که اهداف تئوری ،مهارتی ،نگرشی و مسائل تعامل

افزایش حجم کاری در اجرای این روش آموزشی است ( .)24گرچه

دانشجو با بیمار که باید در کارآموزی مدنظر باشد ،همگی حائز اهمیت

معموالً در اولین بار اجرای کالس وارونه حجم کاری باال است و به مرور

است و به کرات تجربه شده که زمان کافی برای بررسی کامل بیماران و

زمان حجم کاری کمتر میشود ( .)13روش کالس وارونه در کارآموزی

ارتباط برقرار کردن بین دانستههای تئوری و بالینی وجود ندارد .در حالی

جراحی دانشجویان پزشکی بسیار مثبت بوده است (.)21

که عقیده بر این است که دانشجویان پرستاری با انجام کار در محیطهای

با توجه به اهمیت و فواید رضایت دانشجویان از ارائه خدمات

بالینی میتوانند دانش نظری خود را توسعه دهند ( .)11اگر برنامههای

آموزشی و تأکید بسیاری از محققان بر تحول نظام سنتی آموزش و حرکت

آموزشی به درستی طراحی و اجرا نشوند ،دستیابی به اهداف آموزشی را

به سوی آموزشهای غیرحضوری و خودیادگیری هدایت ،مطالعه حاضر

مختل کرده و خسارتهای جبرانناپذیری را بر دانشگاه و جامعه وارد

با هدف تعیین میزان رضایت دانشجویان پرستاری از روش تدریس کالس

میآورد ( .)12بنابراین برای غلبه بر چالشهای مطرح شده استفاده از

وارونه در کارآموزی انجام شد (.)22

روشهای تدریس فعال در کارآموزی اهمیت دارد ،در مطالعات نشان داده
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میزان رضایت دانشجو از روش کالس وارونه

در روز اول کارآموزی پس از بیان اهداف کارآموزی ،براساس تعداد

مواد و روشها
این مطالعه توصیفی -مقطعی در سال  1331با شرکت  44نفر از

روزهای کارآموزی ،برای هر مبحث تاریخ تعیین شد .سپس محتوای

دانشجویان کارشناسی پرستاری سال سوم دانشگاه علوم پزشکی همدان،

آموزشی هر جلسه در طول روزهای کارآموزی در اختیار دانشجویان قرار

در کارآموزی بخش هماتولوژی به مدت  3روز و با روش نمونهگیری در

داده شد و از دانشجویان خواسته شد محتوای درسی مربوط به جلسه بعد

دسترس انجام شد .توضیح اهداف و اطمینان به واحدهای پژوهش در

را در منزل مطالعه نمایند و برای مشارکت در پرسش و پاسخ حضوری

مورد محرمانه ماندن اطالعات ،داده شد.

آمادگی داشته باشند.

ابزار مطالعه ،فرم اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه محققساخته

سواالت براساس محتوایی که میبایست در کارآموزی تدریس شود

رضایت از روش تدریس در کارآموزی که تعداد کل سواالت برابر با 3

برای هر روز از کارآموزی ،طراحی شد؛ به عنوان مثال سواالت روز دوم

سوال براساس مقیاس لیکرت پنج درجهای از  1تا  5بود (بسیار موافقم=

در خصوص تفسیر آزمایشات خونی و عوارض اکستراوزیشن داروهای

نمره  5تا بسیار مخالفم=نمره  .)1نمره کلی از جمع نمرات به دست آمد به

شیمی درمانی بود .بنابراین براساس محتوای تعیین شده که به دانشجویان

طوری که محدوده نمرات بین  3تا  44بود ،در هر سوال دانشجو به مقایسه

جهت مطالعه در منزل داده شده بود ،سوال طرح میشد و در کالس درس

یک مورد از شاخصهای ارزیابی روش تدریس (تأثیر روش تدریس در

حضوری ،در هر اسالید یک سوال قرار داده و از دانشجویان خواسته

تشویق برای مطالعه ،یادگیری مؤثر و پایدارتر ،یادگیری آسانتر ،جذابیت

میشد در گروههای  2تا  3نفره به سواالت هر اسالید پاسخ دهند و بحث

روش تدریس ،اضطراب احساس شده در کالس ،امکان پرسیدن

نمایند ،سپس پاسخ نهایی روی اسالید نمایش داده میشد و با مشارکت

سواالت ،کشف راحتتر مطالب مهم درسی ،مشخص کردن روش

همه دانشجویان و مدرس در مورد پاسخهای داده شده بحث میگردند.

تدریس ترجیحی) در کالس وارونه با روش معمول میپرداخت و میزان

پس از جمعآوری دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  24و با

برتری شاخص مورد نظر را براساس مقیاس لیکرت تعیین مینمود .روایی

استفاده از آزمونهای آماری توصیفی دادهها مورد تجزیه و تحلیل قرار

پرسشنامه رضایت از روش تدریس براساس روایی محتوا توسط اعضای

گرفت.

هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان  4/33به دست آمد و

یافتهها

پایایی با بازآزمایی  34درصد تأیید شد.
معیار ورود به مطالعه ،حضور در کارآموزی پرستاری و معیار خروج

نتایج نشان داد میانگین سن واحدهای پژوهش  23/32 ±4/3سال با

از مطالعه ،غیبت بیش از یک جلسه ،وقوع رویداد استرسزا که بر روند

حداقل  24و حداکثر  33سال بود و اکثراً زن ( 52درصد) بودند12/5 .

مطالعه دانشجو مؤثر باشد مانند فوت نزدیکان ،طالق و  ...در طول مطالعه

درصد دانشجویان سابقه اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی را داشتند (جدول

بود .جمعآوری دادهها در سه مرحله انجام شد .شامل:

.)1

محتوای آموزشی به صورت فایل  Wordو پاورپوینت ،عکس و ...

متغیر

تهیه شد و تمام توضیحات مدرس که در کالس حضوری گفته می شد
جنس

در محتوایی که تهیه شد ،قرار داده شد به طوری که توضیحات شفاهی
مدرس در کالس درس با محتوایی که تهیه شده بود کامال یکسان

فاصله بین دیپلم تا ورود به دانشگاه

بودمحتوای آموزشی شامل :آموزش به بیمار ،تفسیر تستهای پاراکلینیکی
و آزمایشات خونی و مراقبت پرستاری مربوطه ،تعیین تشخیصهای
پرستاری ،مراقبت پرستاری براساس فرآیند پرستاری.

عالقهمندی به رشته تحصیلی

سابقه اشتغال مرتبط با رشته
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تعداد (درصد)
زن

)52/5( 21

مرد

)41/5( 13

بدون فاصله

)32/5( 13

با فاصله

)11/5( 21

کم

)22/5( 3

متوسط

)35( 14

زیاد

)42/5( 11

بله

)12/5( 5

خیر

)31/5( 35
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جدول  -1ویژگیهای واحدهای نمونه
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میزان رضایت دانشجو از روش کالس وارونه

میانگین رضایت دانشجویان از روش تدریس به روش کالس وارونه

با جذابیت این متد درسیو  31درصد از ایشان با کاهش اضطراب بود ..در

( )Min ±SD: 35/51±1/11با حداقل نمره  34و حداکثر نمره  33بود.

مطالعه حاضر بین سن و نمره رضایت از روش کالس وارونه براساس

همه دانشجویان در پاسخ به سوال "روش کالس وارونه را به روش

نتایج آزمون همبستگی پیرسون ارتباط آماری معناداری مشاهده نشد

معمول ترجیح میدهم" پاسخ بسیار موافقم را انتخاب کرده و همه

( .)P-Value=4/4همچنین نمره رضایت از روش تدریس کالس وارونه

دانشجویان اظهار داشتند امکان پرسیدن سواالت درسی در روش کالس

در دو جنس دختر و پسر به ترتیب  32/1±1/31و  34/5±1/1بود که

وارونه نسبت به روش تدریس معمول در کارآموزی بیشتر است (جدول

تفاوت آماری معنیدار نداشت (.)P-Value=4/15

 .)2از دیگر یافته های مهم این تحلیل موافقت  144درصد از دانشجویان
جدول  -2توزیع فراوانی رضایت دانشجویان از تدریس به روش کالس وارونه در کارآموزی
سواالت
* ،FCنسبت به روش تدریس رایج عامل تشویقی برای مطالعه
مطالب کارآموزی است
در  FCمطالب مهم درسی نسبت به روش تدریس رایج راحتتر
کشف میشود
در  FCیادگیری مؤثر و پایدارتر ،نسبت به روش تدریس رایج
بیشتر است
یادگیری مطالب درسی در  FCنسبت به روش تدریس رایج
آسانتر است
جذابیت  FCنسبت به روش تدریس رایج  ،بیشتر است
اضطراب در  ، FCنسبت به روش تدریس رایج کمتر است
امکان پرسیدن سواالت درسی در  ،FCنسبت به روش تدریس
رایج ببشتر است
 FCرا نسبت به روش تدریس رایج ترجیح میدهم

بسیار موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

بسیار مخالفم

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

)11/5(31

)%22/5(3

4

4

4

4

)%31/5(15

)54(24

)12/5(5

4

)12/5(25

)%22/5(3

)14(4

)5(2

4

4

)%32/5(13

)54(24

)11/5(1

4

)144(44

4

4

4

4

)31/5(33

)%2/5(1

4

4

4

)144(44

4

4

4

4

)144(44

4

4

4

4

کالس وارونه باعث افزایش انگیزه دانشجویان میشود ( .)21در مطالعه

بحث و نتيجهگيری
دارد .بنابراین مسوولین و صاحبنظران میبایست جهت رفع چالشهای

و از پرسش و پاسخ بیشتر است ( .)23در مطالعه حاضر 31/5 ،درصد

محیط آموزش بالینی تصمیماتی را اتخاذ نمایند ( .)23از علل افت تحصیلی

دانشجویان در پاسخ به سواالی که میزان اضطراب تجربه شده توسط

دانشجویان ،روش تدریس استاد و محیط اجتماعی کالس است ( .)14به

دانشجو را در روش کالس وارونه نسبت به روش تدریس معمول در

نظر میرسد آموزش به روشهای نوین که دانشجو را در فرآیند یادگیری

کارآموزی میپرسید ،بیان کردند اضطراب کمتری را در آموزش به روش

بیشتر دخالت میدهد ،رضایت بیشتری نسبت به آموزش به روش معمول

کالس وارونه نسبت به روش معمول در کارآموزی تجربه کردهاند (جدول

در دانشجویان ایجاد میکند ( .)24در آموزش به روشهایی که مشارکت

 .)2در پاسخ به سواالت مربوطه به ایجاد یادگیری پایدار و امکان پرسیدن

دانشجو در امر یادگیری بیشتر است ،انگیزه و اشتیاق و رضایت دانشجویان

سواالت در فرایند یادگیری در این مطالعه اکثریت دانشجویان بیان کردند

افزایش مییابد ( .)15،25در مطالعه خشنودیفر و همکاران نشان داده شد

که روش کالس وارونه که امکان تمرین بیشتر را فراهم می آورد ،را به

پزشکان عمومی از روش کالس وارونه نسبت به روش سنتی در آموزش

تدریس به روش رایج ترجیح می دهند در این راستا طالبی و همکاران در

مداوم رضایت بیشتری دارند ( .)21همچنین نشان داده شده استفاده از

مطالعه خود نشان دادند آموزش درس آمار به روش تمرین و تکلیف
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محیط آموزشی نقش مهمی در برطرف کردن چالشهای آموزشی

حاج باقری و همکاران نشان داده شد اضطراب یادگیرنده از سخنرانی استاد

شهین توحیدی و همکاران
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باعث یادگیری بهتر و تثبیت یادگیری در دانشجویان می شود و بکارگیری

نقاط قوت این روش در جذب آموزش بخش نظری دروس بالینی است

روشهای فعال تدریس باعث بهبود دستاورد دانشجویان از کالس درس

که میبایست در آموزش این تکنیک به اساتید بالینی مورد تاکید باشد..

می شود ( .)23اکثر دانشجویان به سوال مقایسه کالس وارونه با رو رایج
در انگیزه و تشویق یادگیری ،روش کالس وارونه را ترجیح دادند در این

تشکر و قدردانی

راستا مطالعه  Sallhornنشان داد کالس وارونه باعث افزایش مشارکت

بدینوسیله نویسندگان مراتب سپاسگزاری خود را از مرکز ملی

دانشجویان و انگیزش مثبت دانشجویان میشود ،اما افزایش چشمگیری

تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش

در یادگیری آنها ایجاد نمیکند ( .)34صد در صد دانشجویان به سوال در

پزشکی همدان ،مسؤولین محترم محیط پژوهش و دانشجویان عزیز

رابطه با ترجیح روش تدریس استاد ،روش تدریس کالس وارونه را

شرکتکننده در این مطالعه ،تقدیم مینمایند.

ترجیح دادند که مطابق با مطالعات چنانچه سبک تدریس با سبک یادگیری
دانشجویان مطابقت داشته باشد دانشجویان عملکردی بهتری خواهند
داشت ( .)31نمرات کلی دانشجو در طی تحصیل و میزان آمادگی برای
یادگیری با مشارکت بیشتر میتواند از عوامل پیشبین مؤثر بودن کالس

تأیيدیه اخالقی
این مطالعه دارای تأییدیه اخالقی به شماره  314245از مرکز کلی
تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی است.

وارونه باشد .برخی مطالعات نشان داد که دانشجویان سالهای باالتر
نسبت به دانشجویان سال اول آمادگی بیشتری برای کالس وارونه داشتند
( .)23اگرچه در مطالعه حاضر بین سن و نمره رضایت از روش کالس

تضاد منافع
هیچ گونه تعارض منافع نویسندگان وجود ندارد.

وارونه ارتباط آماری معناداری مشاهده نشد ولی مطالعات قبلی نشان
میدهند که این موضوع با توجه به ویژگیهای آموزش بزرگساالن و
روشهای یادگیرنده محور مانند کالس وارونه اهمیت دارد (.)32

سهم نویسندگان
شهین توحیدی (نویسنده اول) تعیین ایده کلی و عنوان پژوهش،

تدریس کالس وارونه در کارآموزی رضایت دارند ..از محدودیتهای این

پژوهش  44درصد؛ حسین کریمی مونقی (نویسنده دوم) راهنمایی و

مطالعه ،حجم نمونه کم مطالعه میباشد .پیشنهاد میشود مطالعات مشابه با

مشاوره تخصصی در حیطه آموزش پزشکی و کمک در تعیین و یا بازبینی

حجم نمونه بیشتر انجام شود .و همچنین پیشنهاد می شود با توجه به

متغیرهای تحقیق و همچنین راهنمایی در روش کار  24درصد؛ آرزو شایان

اهمیت ارتباط دادن مباحث نظری با موارد بالینی و از طرفی کمبود وقت

(نویسنده سوم) همکاری در اجرا و ثبت پروپوزال و گزارش نهایی و ارائه

در کارآموزی ،از روش کالس وارونه به عنوان روشی که مورد رضایت

مشاوره  14درصد؛ زهرا خلیلی (نویسنده چهارم) همکاری در اجرا و ثبت

دانشجویان نیز می تواند واقع شود استفاده شود ..مسلما این پیشنهاد مستلزم

پروپوزال و گزارش نهایی و ارائه مشاوره  14درصد؛ حسن احمدنیا

انجام برنامه ریزی های مناسب در زمینه تئانمند سازی اساتید و آشناسازی

(نویسنده پنجم) همکاری در تایید ابزار و آنالیز دادهها  24درصد.

ایشان با این متد آموزشی است .این برنامه ریزی به ویژه برای اساتید بالینی

حمایت مالی

که غالبا کمتر بر بخش نظری دروس خود متمرکز هستند از اهمیت بیشتری
برخوردار است و میبایست در غالب گایدالینهای شفاف و کاربردی
ارائه گردد .به نظر میرسد نتیجه محور بودن روش کالس وارونه یکی از

این مقاله با حمایت مالی مرکز ملی تحقیقات آموزش پزشکی انجام
شده است.
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به طور کلی در این پژوهش نشان داده شد دانشجویان از روش

هماهنگی کلی اجرای طرح تحقیقاتی تا گزارش و انتشارا نتایج بین گروه
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Evaluation of nursing students' satisfaction with teaching through flipped
classroom method during internship at Hamadan University of Medical
Sciences: A short article
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Abstract
Introduction: Student satisfaction assessment adapts the structure of the university
based on student needs assessment and provides a platform for continuous assessment
of the quality of university services, the most important of which is teaching and
learning.The aim of this study was to determine the level of satisfaction of nursing students with
the Flipped class teaching method in internships.
Methods: This cross - sectional study was conducted in 2017 with the participation of 40
nursing students with available sampling and census in Hamadan Midwifery Nursing School.
The instrument of study was the researcher-made questionnaire of satisfaction with the
internship teaching method. Data were analyzed using SPSS software version 16.
Results: The means student satisfaction with the Flipped class teaching method (35.1±5.61
Min. SD) was with a minimum score of 30 and a maximum score of 38. 100% of students
reported experiencing less anxiety in the Flipped class than the usual internship teaching method.
100% of students preferred the Flipped class teaching method to the usual teaching method.
Conclusion: Students were satisfied with teaching the Flipped class method in the internship.
Therefore, it is suggested that the Flipped class be considered more than ever in clinical
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