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 مقاله پژوهشی

 (paper Orginal ) 

 چکیده

قلب  نوار تفسیر ختن دانشجویان پرستاری در زمینهسا توجه به ضرورت توانمندبا  زمینه و هدف:

(Electrocardiogram(ECG))، مندی و دانش تأثیر آموزش معکوس بر رضایتبا هدف تعیین ن مطالعه یا

 انجام شد. 1398-99شگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال دانشجویان پرستاری دان ECGتفسیر 

 1398-99پس آزمون در سال تحصیلی -نیمه تجربی تک گروهی پیش آزمون این مطالعهکار: مواد و روش

واحد  این دانشجویان انجام شد. شاپور اهوازدانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی 102با شرکت 

شماری انتخاب شده بیمارستانی را با روش سخنرانی گذرانیده و به روش سر های ویژهتئوری بخش مراقبت

، سه هفته قبل از تشکیل جلسات آموزش معکوس، در اختیار دانشجویان ECG. مطالب مربوط به تفسیر بودند

ستفاده از یک دانشجویان قبل و بعد از مداخله با ا ECGبعد از انجام آموزش معکوس، دانش تفسیر  قرار گرفت.

نیز با استفاده از یک  مندی دانشجویان از انجام مداخلهآزمون تستی روا و پایا، ارزیابی شد. میزان رضایت

های و آزمون 22 نسخه  SPSSافزار آماریها با نرمساخته بعد ازمداخله بررسی شد. آنالیز دادهمحقق پرسشنامه

 آماری مانند تی زوجی انجام شد.

بود که بعد از   27/8±21/3 دانشجویان قبل از آموزش معکوس ECGیانگین نمره دانش تفسیر م ها:یافته

 P value= 0.000, effect) رسید. این اختالف از نظر آماری معنادار بود 32/11±97/1به  ،اجرای این آموزش

size=1.13یی داشتند.مندی باالدرصد دانشجویان از اجرای این روش آموزش، رضایت 4/82 ،(. همچنین 

دانشجویان پرستاری و  ECGآموزش معکوس، تأثیر بسزایی در ارتقای دانش تفسیر  گیری:بحث و نتیجه

های الزم در جهت استفاده از این روش در آموزش افزایش رضایتمندی آنان دارد و الزم است؛ برنامه ریزی

 دانشجویان پرستاری صورت گیرد.

  دانشجویان پرستاری، ایران الکتروکاردیوگرافی، خصیش ایترض آموزش،کلیدی: یهاواژه
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 مقدمه

(؛ زیرا 1) آموزش پرستاری، اهمیت بسیاری دارد

های رسالت آن، تربیت پرستارانی با دانش و مهارت

و ارتقای سالمت خود و جامعه (، جهت حفظ 2) الزم

تواند نگری نسبت به این آموزش، میساده است.

د را ( و سالمت افرا1) شودها رفتن تالشموجب به هدر

 طر اندازد.    به خ

رغم اهمیت آموزش پرستاری، شواهد حاکی علی

 های آموزش به پرستاران در قرناز آن است که روش

 های مراقبت بهداشتی، مناسب رسیدگی به واقعیت20

(؛ 4) د( و باید مورد اصالح قرار گیرن3) نیستند 21قرن 

های های سنتی در بسیاری از بخشزیرا، سخنرانی

( که در 5) وش آموزشی غالب استآموزش عالی، ر

آن، دانش پایه از طریق سخنرانی مدرس در طول 

عایب (. از جمله م6) شودکالس به دانشجویان منتقل می

 این روش، غیرفعال بودن دانشجو در یادگیری است

مند یازرستاران، ن(. بنابراین، ارتقای دانش و مهارت پ5)

 (. 7) های متنوع در تدریس استاستفاده از روش

هایی ، یکی از روش1معکوسروش کالس درس 

-است که موجب افزایش یادگیری فعال دانشجویان می

(. در این رویکرد، محتوایی که در کالس درس 3) شود

شود، به عنوان تکلیف، سنتی در محیط کالس ارائه می

گیرد و قبل از کالس در اختیار دانشجویان قرار می

ل دانشجو با راهنمایی زمان کالس، صرف یادگیری فعا

(. البته، استفاده از این مدل، مستلزم 8) شودمدرس می

آن است که دانشجویان، مسئولیت خودیادگیری قبل از 

(. طبق شواهد، دانشجویان از 9) کالس را انجام دهند

کالس درس معکوس، سطح باالیی از رضایت مندی را 

 (.10) اندداشته

ک دوره، بر مندی دانشجویان از یسطح رضایت

( و این 11) سزایی دارددرک کارایی آن دوره، تأثیر به

                                                                 
1- Flipped Classroom 

در حالی است که طبق شواهد، اکثر دانشجویان معتقد 

تر از کالس اند که کالس درس معکوس، جذاببوده

( و اجرای این روش آموزشی، 12) درس سنتی است

موجب بهبود دانش نظری و مهارت دانشجویان 

 (. 8) پرستاری شده است

های مهمی که دانشجویان پرستاری یکی از مهارت

باید در دوران تحصیل خود کسب کنند، مهارت تفسیر 

-ای قلبیهاست؛ زیرا طبق شواهد، بیماری 2قلبنوار

 استمرگ در سراسر جهان  عروقی، یکی از علل عمده

درصد  9/43 که بینی شده استپیش 2030 تا سال(. 13)

-های قلبیآمریکا به بیماری دهایاالت متح افراد بالغاز 

-(. در ایران نیز بیماری14) عروقی مبتال خواهند شد

درصد از موارد مرگ  39عروقی، عامل بروز های قلبی

-(. اکثر مبتالیان به بیماری15) بوده است 2012در سال 

عروقی، در صورت نیاز به بستری در های قلبی

شوند یبستری م 3ویژه قلببیمارستان، در بخش مراقبت 

ترین و این در حالی است که طبق شواهد، یکی از مهم

 ECGهای پرستاری مراقبت ویژه، نظارت بر مهارت

( به منظور ارزیابی شرایط قلبی بیمار در بالین 16) بیمار

 (.17) است

در  ECGرغم ضرورت وجود توانایی تفسیر علی

پرستاران شاغل در بخش مراقبت ویژه قلب، شواهد 

 که دانشجویان پرستاری و حتی پرستاران،حاکی است 

ل (. در سا18) را ندارند ECGمهارت الزم برای تفسیر 

صد از در 1/29ا ای بیان شده که تنهنیز در مطالعه 2010

تی بیمار را به درس ECGاند، ریتم پرستاران توانسته

 (.19) تشخیص دهند

تواند های جدید آموزش میستفاده از روشا

، بنابراین(. 20) را ارتقاء دهد ECG توانایی تفسیر

اجرای روش جدید آموزشی کالس درس معکوس، 

                                                                 
2- Electrocardiogram(ECG) 

3- Cardiac Care Unit(CCU)   
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تواند مهارت دانشجویان پرستاری را که پرستاران می

ارتقاء بخشد. در  ECGتفسیر  در زمینه باشند،آینده می

که آموزش است نیز بیان شده  2016ای در سال مطالعه

ویان به دانشج ECGمعکوس برای تدریس تفسیر 

تواند بسیار مؤثرتر از اجرای یک رویکرد پرستاری، می

سنتی در دستیابی فوری به دانش و مهارت در این زمینه 

 (. 18) عمل کند

رغم وجود مطالعات بسیار در خصوص مزایای علی

استفاده از کالس درس معکوس نسبت به کالس درس 

اند سنتی در آموزش پرستاری، مطالعاتی نیز بیان کرده

ه کالس درس معکوس، برتر از کالس درس سنتی ک

نیست و تفاوت چندانی در نمرات امتحانات دانشجویان 

( و دانشجویان نسبت به هر دو روش 21ایجاد نکرده )

 (. 22اند)آموزشی، نگرشی مثبت داشته

رای با توجه به مطالب فوق و تأثیر مثبتی که اج

مندی و دانش آموزش معکوس بر ارتقای رضایت

تواند داشته باشد و دانشجویان پرستاری می ECGسیر تف

با در نظر گرفتن تناقضاتی که در نتایج مطالعات موجود 

ای مشابه در این زمینه وجود دارد و عدم انجام مطالعه

در شهر اهواز، این مطالعه با هدف تعیین تأثیر آموزش 

 ECGمندی و دانش تفسیر معکوس بر رضایت

انشگاه علوم پزشکی جندی دانشجویان پرستاری د

 انجام شده است.  1398-99شاپور اهواز در سال 

 کارمواد و روش

یک پژوهش نیمه تجربی تک گروهی  این مطالعه،

تأثیر که در آن به بررسی  پس آزمون بوده-پیش آزمون

 ECGمندی و دانش تفسیر آموزش معکوس بر رضایت

دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی 

پرداخته شده است.  1398-99اپور اهواز در سال ش

 CCUدانشجویان پرستاری این دانشگاه، واحد تئوری 

گیری از روش سنتی سخنرانی با بهره را در ترم پنج

 گذرانند. بنابراین، جامعهتوسط اساتید مربوطه می

 8و ، 7، 6دانشجویان پرستاری ترم  آماری شامل کلیه

 شاپور اهواز در محدود دانشگاه علوم پزشکی جندی

ری این درس را بوده که واحد تئو 1398-99زمانی 

کارآموزی و  ورود به عرصه گذرانیده و آماده

نفر  102اند. در مجموع بوده CCUکارورزی در بخش 

از این دانشجویان با روش سرشماری انتخاب شده و در 

این مطالعه شرکت کردند. معیارهای ورود به مطالعه 

بت نام دانشجو در لیست کارآموزی یا شامل ث

 CCU، گذرانیدن واحد تئوری CCUکارورزی واحد 

و رضایت برای شرکت در مطالعه بوده است. همچنین 

معیارهای خروج از مطالعه نیز شامل غیبت در هر کدام 

و یا عدم  ECGاز جلسات آموزش معکوس تفسیر 

ش انجام پژوه هر مرحلههمکاری در  رضایت به ادامه

 بوده است. 

که پژوهشگر پس از  روش کار بدین صورت بود

اخذ کد اخالق و مجوزهای مورد نیاز از معاونت 

پژوهشی دانشگاه، دانشجویان را از اهداف پژوهش و 

و محرمانه ماندن اختیاری بودن شرکت در مطالعه 

ها مطلع کرد. همچنین، طی یک اطالعات شخصی آن

ا روش شجویان را بجلسه، پژوهشگر به طور کامل دان

کارگیری آن و به آموزش معکوس و هدف و نحوه

دانشجویان در برگزاری جلسات آموزش به  وظیفه

کننده رکتروش معکوس، آشنا کرد و از دانشجویان ش

کتبی اخذ شد. در این مطالعه،  نامهدر مطالعه رضایت

تفسیر  اری جلسات آموزش معکوس در زمینهبرگز

ECG چهارساعته بوده   چهارجلسه - ریدر قالب برگزا

هیأت  است که در این جلسات، تعدادی از اعضای

 سابقه ECGتدریس تفسیر  علمی پرستاری که در زمینه

مطالب به روش معکوس  اند، جهت ارائهفعالیت داشته

سه هفته قبل از تشکیل جلسات اند. همکاری کرده

ی محتوا ه روش معکوس، کلیهب ECGآموزشی تفسیر 

)شامل آناتومی و فیزیولوژی قلب  آموزشی این جلسات
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های مختلف ، گامECGگرفتن  و عروق کرونر، نحوه

مانند تشخیص ریتم، تعداد ضربان قلب،  ECGتفسیر 

تعیین محور الکتریکی قلب و تشخیص هایپرتروفی 

حفرات قلب، تشخیص انواع بالک سیستم هدایتی، 

ت و شناخ ECGتشخیص انفارکتوس میوکارد از روی 

ن تهیه شده و شامل اهای شایع( که توسط مدرسآریتمی

بوده است،  PDFها و اسالیدهای آموزشی و فایل فیلم

از طریق تشکیل یک گروه در واتساپ، در اختیار 

کت در مطالعه قرار گرفته و مند به شردانشجویان عالقه

)خواندن  ن بودامدرسها، کتابی که مورد توافق به آن

تروکاردیوگرام: روش ساده و کالسیک دکتر فوری الک

(، جهت توضیحات ECGبرای خواندن  1دوبیندیل 

بیشتر در مورد محتوای آموزشی جلسات معرفی شد. 

آموزشی  مطالبی که قرار بود در هر جلسه همچنین،

مطرح شود نیز از طریق گروه واتساپی، سه هفته قبل از 

گرفت. از تشکیل جلسات در اختیار دانشجویان قرار 

کنندگان خواسته شد که تا زمان تشکیل شرکت

جلسات، محتوای آموزشی ارسال شده را مطالعه نموده 

و آماده در جلسات آموزشی حضور یابند. زمان 

ای از مطالب خالصه جلسات آموزشی نیز صرف ارائه

مورد نظر، پرسش و پاسخ، بحث، حل تمرین، رفع 

قبل و بعد از اجرای  بندی مطالب شد.اشکال، و جمع

 آموزش به روش کالس درس معکوس، به منظور

، ECGتفسیر  بررسی دانش دانشجویان در زمینه

ین آزمون کنندگان گرفته شد. اآزمونی از شرکت

اعتبار بود.  ECGتفسیر  شامل سؤاالتی در زمینه

توسط  آنهادشواری  سؤاالت این آزمون و درجه

ستاری و مامایی ت علمی دانشکده پرااعضای هی

 شاپور که دارای سابقهزشکی جندیدانشگاه علوم پ

بوده اند، مورد تأیید قرار گرفت.  ECGتدریس تفسیر 

آزمون  -پایایی سؤاالت این آزمون نیز با روش آزمون

                                                                 
1- Dale Dubin 

 89/0بررسی شد و با ضریب همبستگی باالتر از  2مجدد

سؤال  14ای این آزمون دار مورد تأیید قرار گرفت.

که تنها یک گزینه در هر سؤال  ای بودزینهچهارگ

 85گویی دانشجویان به بیش از صحیح بود. پاسخ

تر(، به سؤال امتحان یا بیش 12) درصد سؤاالت امتحان

دهی پاسخ ،ها بود. همچنینمعنای میزان دانش خوب آن

سؤال  11تا  9) درصد سؤاالت آزمون 85تا  65به 

دهی به و پاسخ امتحان(، به معنای سطح دانش متوسط

حان(، سؤال امت 9)کمتر از  درصد سؤاالت 65کمتر از 

 ها بود. به معنای سطح دانش ضعیف آن

به روش معکوس نیز به  ECGبعد از آموزش تفسیر 

ای دی دانشجویان از اجرمنمنظور بررسی میزان رضایت

ای ، از پرسشنامهECGآموزشی در تفسیر  این شیوه

ای بر عبارت چهار گزینه ساخته که دارای دهمحقق

 هیامتیازد اس لیکرت بود، استفاده شد. نحوهاساس مقی

-مرهنت، به این پرسشنامه به این شیوه بود که به هر عبار

اده م( د)کامالً مخالفم( تا سه )کامالً موافق ای از صفر

فر صای از شد. این پرسشنامه در مجموع دارای نمرهمی

عنای میاز صفر تا هشت به که کسب امت امتیاز بود 30تا 

 مندی ضعیف، امتیاز نه تا پانزده به معنایرضایت

به  مندی متوسط و کسب امتیاز بیشتر از پانزدهرضایت

ه سشناماعتبار علمی این پرمندی باال بود. معنای رضایت

ز ر اتوسط سنجش اعتبار محتوایی و بر اساس نظر  ده نف

امایی اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و م

 ز بانی دانشگاه جندی شاپور اهواز تأیید شد و پایایی آن

با ضریب همبستگی  وآزمون مجدد  -روش آزمون

 مورد تأیید قرار گرفت.  86/0باالتر از 

به منظور گردآوری اطالعات دموگرافیک 

)مانند سن، جنس، وضعیت تأهل، و ترم  دانشجویان

ه داخلد از مقبل و بعای جداگانه تحصیلی( نیز پرسشنامه

 قرار گرفته و تکمیل شد. آنهادر اختیار 

                                                                 
2- Test-Retest 
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های به دست آمده از تجزیه و تحلیل دادهجهت 

استفاده شد. همچنین، از  22ی نسخه  SPSSافزارنرم

میانگین وانحراف معیار، تعداد و درصد جهت توصیف 

-تیاز آزمون استنباطی آوری شده و اطالعات جمع

 Chi) ون کای اسکوارو آزم (Paired T Test) زوجی

Square) ها استفاده شد.، جهت آنالیز داده 

 هایافته

 نفر 66 کننده،دانشجوی شرکت 102از مجموع 

درصد( مجرد  3/82) نفر 84درصد( دختر و  7/64)

بوده است.  22±2/1میانگین سن دانشجویان، . بودند

 1سایر اطالعات دموگرافیک دانشجویان در جدول 

 .گزارش شده است

 
 کنندگان: اطالعات دموگرافیک شرکت1جدول 

 درصد تعداد اطالعات دموگرافیک

 22تا  20 سن

 27تا  23

73 

29 

6/71 

4/28 

 دختر جنسیت

 پسر

66 

36 

7/64 

3/35 

 مجرد تأهل

 متأهل

84 

18 

3/82 

7/17 

 6 ترم تحصیلی

7 

8 

25 

34 

43 

5/24 

3/33 

2/42 

 

 ECGبرای تعیین میانگین نمرات دانش تفسیر 

زوجی  دانشجویان قبل و بعد از مداخله، از آزمون تی

 ECGدانش تفسیر  استفاده شد. میانگین نمره

بود که  27/8±21/3دانشجویان قبل از انجام مداخله، 

رسیده بود.  32/11±97/1بعد از انجام مداخله به 

ی با به از نظر آمار این اختالف، 2براساس جدول 

 =P value) ادار بودزوجی، معنگیری آزمون تیکار

0.000,effect size=1.13) . 

 
 دانشجویان قبل و بعد از مداخله ECGمیانگین نمرات دانش تفسیر  : آزمون تی زوجی برای مقایسه2ولجد

 آزمون تی زوجی بعد از آموزش معکوس قبل از آموزش معکوس  متغیر  

 ECG 2745/8میانگین نمرات دانش تفسیر 

 

3235/11 170/8- t=  

000/0p-value= 

13/1effect size= 

 %95اطمینان  ۀفاصل

 باال = -30871/2

 پایین = -78932/3

 ECG 21555/3 انحراف معیار نمرات دانش تفسیر

 
97089/1 
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کنندگان از رضایت شرکت همچنین میانگین نمره

 20±4شده )اجرای آموزش معکوس(، انجام اخلهمد

 رضایت باال( بود. )در محدوده

کنندگان قرار ، تعداد و درصد شرکت3در جدول 

گرفته در سه سطح دانش ضعیف، متوسط، و قوی، قبل 

و بعد از مداخله و همچنین تعداد و درصد دانشجویان 

و باال از اجرای  ،مندی ضعیف، متوسطدارای رضایت

ها نشان داد مداخله، نشان داده شده است. تحلیل داده

درصد(، قبل از انجام  63) کنندگانکه اکثریت شرکت

-ضعیف بوده ECGمداخله، دارای سطح دانش تفسیر 

بعد از انجام مداخله نیز اکثریت  همچنین، اند.

درصد(، دارای سطح دانش تفسیر  6/53) دانشجویان

ECG اند. عالوه بر این، اکثریت شرکتباال بوده-

مندی باال از ارای رضایتدرصد( نیز د 4/82) کنندگان

 ند. نجام شده بودا مداخله

 
 مندی از انجام مداخلهدانشجویان قبل و بعد از مداخله و رضایت ECG: سطح بندی دانش تفسیر 3جدول

  
-برای بررسی ارتباط متغیرهای دموگرافیک شرکت

تحصیلی، و وضعیت  )سن، جنسیت، ترم کنندگان

قبل و بعد از انجام مداخله و  ECGتفسیر  تأهل( با نمره

مندی دانشجویان از انجام مداخله، از میزان رضایت

ر استفاده شد که هیچ کدام از آزمون کای اسکوا

 (.p- value> 0.05) ارتباطات معنادار نبود

 گیریبحث و نتیجه
کنندگان، طبق نتایج این مطالعه، اکثریت شرکت

قبل از برگزاری کالس درس معکوس، دارای سطح 

بعد از انجام مداخله،  ضعیف بوده و ECGدانش تفسیر 

برخوردار باال  ECGها از سطح دانش تفسیر اکثریت آن

های این پژوهش نشان داد که اند. همچنین، یافتهشده

اکثریت دانشجویان از اجرای این روش آموزشی، 

های مطالعات اند. یافتهمندی باالیی داشتهمیزان رضایت

انجام گرفته در ارتباط با تأثیر برگزاری کالس درس 

مندی دانشجویان متفاوت معکوس بر دانش و رضایت

 ادامه به آن پرداخته شده است. بوده که در

نتایج این مطالعه نشان داده است که اکثریت 

دانشجویان پرستاری، قبل از برگزاری آموزش 

به  CCUرغم گذرانیدن واحد تئوری معکوس، علی

 ECGروش سنتی سخنرانی، دارای سطح دانش تفسیر 

( Hernandez)ی هرناندز مطالعه اند. نتیجهضعیف بوده

نیز نشان داده است که  2016در سال  و همکاران

بیشتری  رستاری و حتی پرستاران که تجربهدانشجویان پ

(. 18) ندارند ECGدارند، مهارت الزم را برای تفسیر 

ری و همکاران در سال مک مطالعه همچنین، نتیجه

درصد از پرستاران،  1/29نیز حاکی است که تنها  2010

تم نوار قلب بیمار را اند که به درستی ریقادر بوده

(. شاید دلیل این ضعف، استفاده از 19) تشخیص دهند

به دانشجویان پرستاری یا  ECGهای سنتی تدریس شیوه

. به عبارتی دیگر، در این استهمان پرستاران آینده 

مطالعه بعد از اجرای آموزش معکوس، اکثریت 

باال  ECGدانشجویان پرستاری از سطح دانش تفسیر 

اند و این موضوع نشانگر این مطلب ر شدهبرخوردا

 باال متوسط ضعیف ECGسطح دانش تفسیر 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 4/19 20 6/17 18 63 64 قبل از آموزش معکوس

 6/53 55 4/29 30 17 17 بعد از آموزش معکوس

 4/82 84 6/17 18 0 0 مندی از  آموزش معکوسرضایت
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های سنتی است که امروزه، صرفاً استفاده از شیوه

تدریس، پاسخگوی رفع نیازهای آموزشی دانشجویان 

های . در شواهد نیز نیاز به اصالح روشنیستپرستاری 

آموزشی در آموزش پرستاری، مورد تأکید قرار گرفته 

-دانش و مهارت ( و بیان شده است که توسعه4) است

های تدریس کارگیری روشهای پرستاران، نیازمند به

 (.7) و جدید است متنوع

در مطالعات بسیاری، تأثیر مثبت اجرای آموزش  

معکوس بر ارتقای دانش، یادگیری و بهبود نمرات 

تایج این دانشجویان، مورد اشاره قرار گرفته است که با ن

توان به مطالعات می این . از جملهاستمطالعه نیز همسو 

و همکاران در سال  (Hernandez)هرناندز  مطالعه

اشاره کرد. در این مطالعه بیان شده است که  2016

به  ECGآموزش معکوس برای تدریس تفسیر 

-تواند بسیار مؤثرتر از بهدانشجویان پرستاری، می

کارگیری یک رویکرد سنتی در دستیابی فوری به 

 رایی در این زمینه عمل کنددانش، مهارت، و خودکا

و همکاران در ( Rui) ی روی(. همچنین در مطالعه18)

در  ECGدر چین نیز بیان شده که یادگیری  2016سال 

کارگیری روش دانشجویان پزشکی از طریق به

آموزشی کالس درس معکوس به طرز قابل توجهی 

 ی سخنرانی سنتی بوده استکارگیری شیوهبیشتر از به

و همکاران در سال ( Chen) ای توسط چنطالعه(. م22)

نیز نشان داده است که روش کالس درس  2016

معکوس، در آموزش پزشکی به طور چشمگیری، 

 شودموجب افزایش انگیزه و مشارکت فراگیران می

کارگیری طبق نتایج مطالعات دیگر، به ،(. همچنین6)

رویکرد کالس درس معکوس، موجب بهبود دانش 

مندی ( و افزایش رضایت8) مهارت دانشجویاننظری و 

(. در این مطالعه نیز اکثریت 10) ها خواهد شدآن

دانشجویان از اجرای روش آموزش معکوس در تفسیر 

ECGاند. مندی باالیی داشته، میزان رضایت 

ن که مطالعات بسیاری به نقش مثبت علی رغم ای

اجرای آموزش معکوس بر افزایش یادگیری، دانش و 

اند و با نتایج این مندی دانشجویان اشاره کردهرضایت

گران نیز ، طبق شواهد برخی پژوهشهستندمطالعه همسو 

اند که مدل کالس درس معکوس، به این نتیجه رسیده

اوت چندانی برتر از مدل کالس درس سنتی نیست و تف

(. 21) کنددر نمرات امتحانات دانشجویان ایجاد نمی

در چین نشان  2016در سال ای همچنین، نتایج مطالعه

که دانشجویان پزشکی نسبت به هر دو روش  داد

آموزش سنتی و کالس درس معکوس، نگرشی مثبت 

-، وجود تفاوتها(. شاید دلیل این تناقض22) اندداشته

-ویان مورد مطالعه باشد که میهای فردی در دانشج

در  ،. به عنوان مثالبگذارد واند روی نتایج مطالعه تأثیرت

ای بیان شده است که برخی دانشجویان، به عهده مطالعه

گرفتن مسئولیت خودیادگیری را امری غیرمنطقی و 

( و این در 23) اندناعادالنه دانسته و تمایلی به آن نداشته

توانند از دانشجویانی می حالی است که طبق شواهد

کالس درس معکوس سود ببرند که مسئولیت  هشیو

خود در راستای خودیادگیری قبل از کالس را انجام 

جدیدتر  ،شاید دلیل دیگر وجود این تناقض (.9) دهند

آموزش معکوس نسبت به روش سنتی باشد  بودن شیوه

که خود این مسئله منجر خواهد شد که دانشجویان 

تدریس نداشته  هکافی را در مورد این شیواطالعات 

در  هاباشند و آگاهی آنها نسبت به انتظاراتی که مدرس

اجرای این روش آموزشی از دانشجویان دارند، کافی 

 هاسازی کافی توسط مدرس، عدم شفافنباشد. بنابراین

در ارتباط با این روش آموزشی، موجب نارضایتی 

ایج مورد انتظار خواهد دانشجویان و عدم دستیابی به نت

و همکاران که در سال ( Fisher) ی فیشرشد. در مطالعه

در استرالیا انجام شده است نیز این مسئله مورد  2014

رغم اشاره قرار گرفته است. در واقع در این مطالعه، علی

رفته، دانشجویان از برگزاری کالس هم این که روی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 z

an
ko

.m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             7 / 10

http://zanko.muk.ac.ir/article-1-570-fa.html


 23      نسرین الهی

 16-25 /1400 تابستانپزشکی کردستان/ علوم پزشکی زانکو/ دانشگاه علوم  مجله

-رضایتدرس معکوس، سطح باالیی از یادگیری و 

اند ولی در اوایل ترم در استفاده از این مندی را داشته

-روش، گیج شده و احساس ناامیدی و نارضایتی داشته

 (. 10) اند

نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش معکوس، 

دانشجویان  ECGنقش مؤثری در ارتقای دانش تفسیر 

پرستاری داشته و اکثریت این دانشجویان از اجرای این 

اند. در مندی باالیی داشتهآموزشی، میزان رضایتروش 

آموزشی، محتوایی که در کالس درس سنتی  هاین شیو

شود، به عنوان در محیط کالس به فراگیران ارائه می

گیرد. ها قرار میتکلیف، قبل از کالس در اختیار آن

بنابراین، زمان کالس، صرف یادگیری فعال دانشجو 

برای برقراری ارتباط شده و مدرس، زمان بیشتری 

تواند به فردی و گروهی با دانشجویان دارد و می

را  آنهات درکی در دانشجویان پی برده و اشتباها

-با توجه به مزایای فراوان بهره ،اصالح کند. بنابراین

-نشجویان، مدرسآموزشی برای دا هگیری از این شیو

شود که ، و سیستم آموزشی و درمانی، توصیه میها

در  مربوط هایهای الزم توسط مسئولریزیهرنامب

جهت استفاده از این روش آموزشی در آموزش 

های آکادمیک دانشجویان علوم پزشکی و آموزش

درمان به خصوص پرستاران و  ضمن خدمت کادر

 انجام گیرد.   هاپزشک

لب توان به این مطهای این مطالعه میاز محدودیت

شجویان پرستاری در دان پژوهشاشاره کرد که این 

 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شده

 است و تکرار آن در سایر رشته های علوم پزشکی که

 سازیدارند، به روشن ECGنیاز به کسب مهارت تفسیر 

بهتر تأثیر این روش آموزشی کمک بسیاری خواهد 

 کرد. 

 وشود مطالعات بیشتری به شکل تجربی پیشنهاد می

 ا وهظر گرفتن گروه کنترل و در سایر دانشگاهبا در ن

ر های علوم پزشکی که نیاز به کسب مهارت تفسیرشته

ECG   .دارند، انجام گیرد 

 
 تشکر و قدردانی

این مطالعه، مربوط به طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه 

 شاپور اهواز با کد اخالقعلوم پزشکی جندی

(IR.AJUMS.REC.1398.609 )بنابراین، .است 

پژوهشگران از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 

م از انجام این شاپور اهواز به جهت حمایت مالی الزجندی

ها، کنندگان که بدون مشارکت آنشرکت پژوهش و از کلیه

 نمایند.انجام این مطالعه غیر ممکن بود، قدردانی می
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Abstract 

Background and Aim: It is important to empower nursing students in ECG interpretation 

skill. Therefore, this study aims of determining the impact of flipped teaching on satisfaction 

and electrocardiogram interpretation knowledge of nursing students of Ahvaz Jundishapur 

University of Medical Sciences in 2019-2020. 

Materials and Methods: This semi-experimental single-group pre-post-test study was 

conducted in the academic year 2019-2020 on 102 nursing students of Ahvaz Jundishapur 

University of Medical Sciences who had previously passed courses on CCU theory through 

the traditional lecturing method. The samples were collected through census. The ECG 

interpretation content was provided for the students through a WhatsApp group 3 weeks prior 

to the flipped teaching sessions to be studied by them. Then four 4-hour sessions were held 

using flipped teaching method. The students' ECG interpretation knowledge was assessed 

before and after implementing flipped teaching using a valid and reliable 4-point scale. The 

students’ level of satisfaction with the intervention was also examined using a valid and 

reliable researcher-made questionnaire, after holding teaching sessions. In order to analyze 

the data, statistical tests such as chi-square test and paired T-test were carried out using SPSS 

version 22 statistical software. 

Results: In this study, the mean score of students' electrocardiogram interpretation 

knowledge was 8.27±3.21 prior to flipped teaching, which increased to 11.32±1.97 after the 

implementation of this training. This difference was statistically significant (P-value=0.000, 

d=1.13, r=0.49). Furthermore, 82.4% of students were highly satisfied with the 

implementation of this teaching method. 

Conclusion: Flipped teaching has a significant effect on improving the electrocardiogram 

interpretation knowledge of nursing students and increasing their satisfaction. Therefore, it is 

recommended to do the necessary planning with the aim of using this method in the academic 

education of nursing students. 

Keywords: Education, Personal satisfaction, Electrocardiography, Nursing students, Iran 
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