
mui.ac.irijme.http://   247/  (37) 22: 1401مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / آبان 

 مقاله پژوهشی 

 

 یهاسبک ییمعکوس بر توانا یریادگی قیمحور از طرمسأله سیتدر ریتأث

 مشهد یدانشجویان دانشگاه علوم پزشک یریادگی یحل مسأله

 

 دالور ی، علیزوارک یزارع لی، اسماعیآبادیعل جهی، خد*یمانیسل الیش
 

 

 چكيده

دانش  یگروه به بروزرسان نیرم امب ازیو ن یعلوم پزشک انیدانشجو یادر آماده نمودن حرفه سیتدر یسنت یهابا توجه به مشکالت روشمقدمه: 

بررسی  با هدف حاضراشد. لذا پژوهش ب انیدانشجو یریگمیقدرت استدالل، قضاوت و تصم تیکه قادر به تقو دیرا برگز یآموزش یهاوهیش دیبا ،خود
 نجام شد.اآنان  یریادگی یحل مسأله یهاسبک ییمعکوس بر توانا یریادگی قیمحور از طرمسأله سیتدر ریتأث

دانشگاه  یعلوم پزشک یرشته ها رانیفراگ یآزمون است. جامعه آمارو پس آزمونشیبا پ یشیآزماشبه یمطالعه کیپژوهش  نیاها: روش

) آموزش مشهد  نیالءالدعکوتاه مدت  یتخصص یهادر مرکز آموزش شیدوره در دو گروه کنترل و آزما 14 یمشهد بودند. ط یعلوم پزشک
 یها، ابتدا پرسشنامهداده یآوربودند. به منظور جمع یتصادف ینیگزیصورت در دسترس با جابه رنف 120کنندگان تعداد اجرا شد. شرکتزبان( 

و مرسوم بود. در  یسنت یوهیآموزش به ش یدو گروه اجرا شد. در گروه کنترل نحوه یرو آزمونشیعنوان پبه گریبرگرفته از مطالعات د
 یسهیبا مقا سیتدر یوهیش نیا ری. تأثقرار گرفتندمحور مسأله سیتدر کردیبر رو یتنتحت آموزش معکوس مب انیدانشجو شیگروه آزما

 به دست آمد. یفیها با استفاده از آمار توصداده لیشد. تحل یآزمون دو گروه بررسنمرات پس

 به 78/20±61/1   رسازندهغی در و 62/15±05/5 بیترتسازنده به  یمسألهحل یهاسبک آزمونشیدر پ اریو انحراف مع نیانگیمنتايج: 

. همان موارد در دگردی مشخص نترلک گروه در 86/21±44/2 رسازندهغی در و 16/17±86/5زنده آزمون در ساکه پس حالی در. آمد دست

 و 68/18±59/6 به سازنده آزمونپس در که بود 76/19±91/0 رسازندهیغ برای و 66/12±95/2سازنده  آزمونشیپ یراب شیگروه آزما

 .افتی رتغیی 4/22±81/2به  رسازندهغی

چون  ییایت. با توجه به مزادر همه سطوح اس یآموزش امروز یاساس یازهایاز ن یکی س،یتدر یوهیش نیبه ا یریادگیگيري: نتيجه

مکمل در کنار  یعنوان روشبه تواندیماین روش تدریس و حل مسأله،  میدر اتخاذ تصم نانیاطم ت،یخالق ،یو انتقاد یلیتفکر تحل تیتقو
 .ردیمورد استفاده قرار گ یسنت یهاآموزش

 

 محورمسأله سیتدر کردیمعکوس، رو یریادگی ،یعلوم پزشک انیحل مسأله، دانشجو یهاسبکهای کلیدی: واژه
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 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 9

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5444-en.html


 و همکارانی مانیسل الیش معکوس یریادگی قیمحور از طرسأله انیدانشجو یریادگیحل مسأله  یهاسبک تیتقو
 

 http://ijme.mui.ac.ir (37)22: 1401/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / آبان  248

 خود رامونیخود و پ تربیشسؤاالت متعدد جهت شناخت 

اساس، از  نی(. بر ا1)ها استآن کیکایاز حل  ریلذا ناگز ،است

توجه به آموزش با  یآموزش یهانظام مهم یهادغدغه

 بهبودمحور است که در -ریفعال و فراگ یریادگی یکردهایرو

 ریتأث انیو ابتکار دانشجو ینندگیمهارت حل مسأله، آفر

 یهاتیها از قابلآورند که آنوجود امکان را به نی( و ا2)دارد

و کاًل در جهت رشد  طیمح یامکانات بالقوه ت،یذهن، خالق

که  یی(. از آنجا3)سالم خود در جامعه بهره ببرند تیشخص

زبان خود  یریادگیلذا  م،یکنیم یندگچند زبانه ز یما در جهان

کشورها و محو شدن  ریارتباط با سا یاست برا یلیدل

 یمردم کشورها ییایجغراف یکه با عنوان مرزها ییمرزها

 (. 4)اندمختلف را از هم دور نموده

 سیتدر یوهیش نیاز آن است که ا یانجام شده حاک مطالعات

محدودتر  اریدر مطالعات متعدد خارج از کشور و به طور بس

 ریکردن س یدر داخل کشور استفاده شده و در حال ط

 یریادگی یاثربخش قات،یتحق جیاست. با توجه به نتا یصعود

 یهاسبک ییمحور بر توانامسأله سیبر تدر یمعکوس مبتن

از  رانیفراگ یمندتیرضا شیو افزا یریادگی یمسأله حل

 شی(، موجب افزا5)داشته یینقش بسزا سیتدر یوهیش

 رانیو استعدادهای فراگ هاتیمشارکت فعاالنه، پرورش قابل

(، باعث بهبود 6)آموزش و بهبود عملکرد آنان شده ندیدر فرا

و  یدو بهبود تفکر انتقا یریادگینسبت به  رانینگرش فراگ

 شرفتیمثبت بر پ ری(، تأث7)دهیآنان گرد ـلیاستفاده از تخ

(، موجب 8)داشته رانیفراگ یاجتماع یهافراشناخت و مهارت

در  پذیریتیمسؤولمسأله و رشد حس حل یهامهارت تیتقو

( 10)ریروابط مدرس و فراگ تربیش(، بهبود تعامل 9)رانیفراگ

 دییو مورد تأ ه( شد11)از نتایج کار خودارزیابیو 

 قرار گرفته است.  تیو ترب میپژوهشگران و متخصصان تعل

بر تفاوت  زی( ن12)و همکاران یپژوهش گودرز یهاافتهی

 یپزشک انیو سطح نگرش دانشجو یآگاه زانیم نیمعنادار ب

 زین گرید یپژوهش جی. نتااندافتهیقبل و بعد از مداخله دست 

و مهارت حل مسأله در  یریادگیاز بهبود سطوح  تیحکا

 مراتکه ن افتندی(. محققان در13)داشت یپرستار انیدانشجو

بر حل مسأله به  یپس آزمون روش آموزش معکوس مبتن

با نمرات گروه کنترل تفاوت  شیدر گروه آزما بیترت

 تربیش ریو تأث شیو موجب افزا است داشته یمعنادار

 شیگروه آزما انیدانشجو یحل مسأله و خودمختار یریادگی

شده  یبا گروه کنترل نسبت به روش سنت سهیدر مقا

اند که داشته انیب زیاز پژوهشگران ن ی(. تعداد14)است

 تیمسؤولآموزش معکوس و حل مسأله احساس  یهاروش

داده و باعث  شیافزا ینسبت به روش سنت رانیرا در فراگ

ارائه  مزایایه با توجه ب(. 15)شودیخالق و فعال بودن آنها م

تحقیقات در خصوص تأثیر این روش بر  شده در نتایج

 در خصوص های بیشتر، انجام پژوهشیادگیری فراگیران

های و تواناییسایر ابعاد  تأثیر این روش در دروس مختلف و

پژوهش حاضر  لذا .رسدیادگیری بسیار ضروری به نظر می

 یریادگی قیمحور از طرمسأله سیتدر ریتأث یبه دنبال بررس

 یریادگی یحل مسأله یهاسبک ییانامعکوس بر تو

 مشهد است. یدانشجویان دانشگاه علوم پزشک

 

 هاروش

-Quasi) یشیآزماشبه یمطالعه کیپژوهش  نیا

experimentalآزمون است که با و پس آزمونشی( با پ

 یهیکل ،شامل یآمار یانجام شده است. جامعه یروش کم

 یهامهارت یریادگی یمشهد که برا یعلوم پزشک انیدانشجو

 یتخصص یهاتبت نام شده در مرکز آموزش یسیزبان انگل

 یبرا انیم نیبود. از ا (نفر 284 )مشهد نیمدت عالءالدکوتاه

صورت در دسترس انتخاب شدند. نفر به 120مهارت مکالمه 

آموزان، با توجه به در نظر گرفتن اخالق انتخاب زبان اریمع

 یآنها برا لیصورت داوطلبانه و بر اساس تمادر پژوهش به

 روهدر گ یتصادف ینیگزیشرکت در پژوهش با روش جا

که فقط  یزمان تیمحدود ن،ی. همچنبودو کنترل  شیآزما

بودن ن یسیانگل و 1399تا سال  1397نام شده از سال ثبت

 از معیارهای انتخاب نمونه بود. ی دانشجویانصلزبان ا

به مشارکت در پژوهش داشتند اما در  لیکه تما یرانیفراگ

نام کرده جز مکالمه ثبته ب یسیزبان انگل یهامهارت ریسا
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 یاستفاده یبرا که با هدف کاربرد مکالمه ییآنها ایبودند، 

از  زیشدند ن یریادگیمهارت مشغول به  نیدر ا یگردشگر

 3) گروه 6دوره در  نی. از ادندیپژوهش حذف گرد ینمونه

انجام شد.  سیماه تدر 14 ی( طشیگروه آزما 3گروه کنترل و 

محتوا  یسازابتدا آماده س،یتدر یوهیش نیا یجهت اجرا

مناسب با توجه به  یاجتماع یانجام و سپس بستر شبکه

. راحت )تلگرام و واتساپ( در نظر گرفته شد یدسترس

 گروه محدود به افراد ثبت نام شده در دوره بود.  یاعضا

محتوا و  رگذارییتأث زانیها، مداده یآورمنظور جمع به

 یها از پرسشنامهدر مهارت ریفراگ شرفتیپ یبررس

 24( با Cassidy & Longو النگ ) یدیکس یمسألهحل

( دانمیو نم ری)بله، خ یاسه درجه اسیمق کی یسؤال که رو

. دیاستفاده گرد سنجد،یشده و شش عامل را م یبنددرجه

خالقانه  یمسألهسبک حل :سازنده یمسألهحل یهاسبک

(creative problem-solving style 9،10،11( )سؤاالت 

متنوع در  یهاحلو در نظر گرفتن راه یزیر( به برنامه12و

مسأله ساز اشاره دارد، سبک اعتماد در حلمسأله تیموقع

(confidence in problem-solving style 13( )سؤاالت ،

 یشخص ییاعتقاد فرد به توانا یدهنده( نشان16و15 ،14

( trend style) شیدر حل مشکالت است و سبک گرا شیخو

( به بازخورد مثبت نسبت به 24و  23 ،22، 21)سؤاالت 

ها مربوط رو در رو با آن یبه مقابله لیمشکالت و تما

 .مثبت است یهاسبک گرانیکه نما شودیم

در  یسبک درماندگ: رسازندهیغ یمسألهحل یهاسبک 

( )سؤاالت failure to resolve the issue styleمسأله )حل

ساز را نشان مسأله یهاتیفرد در موقع یاوریی( ب4و 3، 2، 1

 avoidance problemمسأله )حل یسبک مهارگر دهد،یم

style یهامهارکننده ریتأث یای( گو8و 7، 6، 5( )سؤاالت 

ساز است. و سرانجام مسأله تیموقع رد یو درون یرونیب

-avoiding in problemمسأله )سبک اجتناب در حل

solving style به  لیاز تما ی( حاک20و19، 18، 17( )سؤاالت

 یابیرا ارز، ها استحل آن یجاگرفتن مشکالت به دهیناد

 است.  یمنف یهاسبک گرانیو ب کندیم

صفر تا  نیسبک مربوطه ب 6در  ینمرات هر آزمودن یدامنه

سه  یپرسشنامه برا یارذگ(. در نمره16)ردیگیقرار م 8

 انتخاب شد. 3و  2، 1کد  بیبه ترت دانمیو نم ریبله، خ اسیمق

و  یبه نقل از غالم یو صاحب یتوسط محمد هااسیمق نیا

 است 60/0آلفا برابر  نیانگیشده و م یابی( اعتبار17)یباقر

و  نیرالدیباباپور خ یآلفا در بررس بیضر نیو همچن

 87/0آن  ییروا بیو ضر 77/0( برابر با 18)همکاران

 یدرون یهمبستگ نیانگیگزارش شده است لذا با توجه به م

الزم برخوردار است.  ییایاز پا اسیمق نیها، اآزمون

 نیپژوهش خود اعتبار ا نیدتری( در جدCassidy) یدیکس

، 80/0 یگزارش کرد: درماندگ ریز بیپرسشنامه را به ترت

 73/0 شی، گرا78/0، اعتماد 75/0 تی، خالق71/0 یمهارگر

مسأله حل یهاپژوهش سبک نی(. در ا19)71/0و اجتناب 

 یمنف ای رسازندهیمثبت و غ ایدو سبک سازنده  ورتصبه

 به دست آمد. 91/0آن  ییروا بیدر نظر گرفته شد و ضر

 حیتوض ،جلسه نیبود که در اول یااجرا به گونه روش

داده شد. سپس  رانیروال کار به فراگ ینهیدر زم یمختصر

 & Cassidy)و النگ  یدیکس یمسألهحل یپرسشنامه

Long)  آزمونشیعنوان پبه (pre-test )دو گروه اجرا  در

 قیمحور از طرمسأله سیتدر یوهیبه ش شیشد. گروه آزما

صورت به ترشیچه پشدن آن حولمعکوس، که با م یریادگی

که  ییندهایبه خانه و فرا شدیمتداول در کالس درس انجام م

به کالس درس، محتوا  دادندیدر منزل انجام م رانیقبالً فراگ

در قالب  یمتن یآموزش یمحتوا نجایرا فرا گرفتند. در ا

در  یریو تصو ی)کتاب و جزوه(، صوت یو چاپ یکیالکترون

 یها(، شبکهیفلش)حضور قیطر ازکوچک،  یهاقاب

مانند تلگرام و واتساپ قبل از شروع کالس )در زمان  یاجتماع

قرار  رانیفراگ اریمدرس آماده و در اخت کیثبت نام( توسط 

 یمحتوا را مطالعه نموده و براگرفت تا قبل از شروع کالس 

. ابدیدر کالس حضور  فیرفع سؤاالت خود و انجام تکال

و مرسوم در قالب  یسنت سیتدر قیطرگروه کنترل از 

از محققان  یکیکتاب و جزوه دوره را گذراند.  ،یسخنران

وکنترل( بر عهده  شیدوره را در دو گروه )آزما سیتدر

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 9

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5444-en.html


 و همکارانی مانیسل الیش معکوس یریادگی قیمحور از طرسأله انیدانشجو یریادگیحل مسأله  یهاسبک تیتقو
 

 http://ijme.mui.ac.ir (37)22: 1401/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / آبان  250

و  شیگروه آزما 7نفره ) 9تا  7 گروه 14مهارت با  نیگرفت. ا

 58.5) یاقهیدق 90 یجلسه 39گروه گروه کنترل( در 7

 60) یاقهیدق 180 یجلسه 20 ای فتهجلسه در ه 2ساعت( 

 جلسه در هفته برگزار شد.  کیساعت( 

 یآورجمع یها، ابتدا دادهیریادگی زانیبه م یابیدست یبرا

نرم  وارد شد. سپس با استفاده از MS Excel 2010شده در 

از آزمون  20 ینسخه SPSS(Armonk, NY, USA ) افزار

 یریگ( با اندازهANCOVA) رهیکوواریانس تک متغ لیتحل

 ینرمال بودن جامعه یبررس یبرا M Boxمکرر و تست 

 یهاسبک یسهیو مقا یریگاندازه ایمطالعه، مشاهده  وردم

دانشجویان جهت  یرسازندهیسازنده و غ یمسألهحل

که در اثر مداخله در  یراتییو تغ یبه سطح معنادار یابیدست

استفاده شد که الزم  د،یآیبه وجود م یروند زمان در آزمودن

باالتر باشد.  05/0آزمون از عدد  نیا یمعناداراست سطح 

دو  یهانیانگیم یسهیمقا یبرا زین T کیپارامتر یهاآزمون

مشاهده شده  نیانگیتفاوت م نییگروه نمونه و جامعه جهت تع

مفروض مورد استفاده قرار  یجامعه نیانگیدر نمونه با م

و  آزمونشیپ یگرفت و نمرات دو گروه در دو مرحله

 شد. لیو تحل هیآزمون تجزپس
 

 نتايج

ی توزیع شده آن مواردی که به پرسشنامه 120از میان 

طور کامل پاسخ داده نشده بود و یا مواردی که سؤاالت به

بدون جواب بودند از مجموعه حذف گردید. در نهایت تعداد 

تجزیه و تحلیل  مورد (%85 دهیپاسخپرسشنامه )درصد  100

 قرار گرفت. 

از  Box's Mون ی آزممعنادارچون سطح ،  نشان داد نتایج

باالتر است، لذا فرض همگنی ماتریس کواریانس در  05/0عدد 

برای  ی سازنده و غیرسازندهمسألههای حلدو مقیاس سبک

آزمون و در مراحل پیش )کنترل و آزمایش( دو گروه

با عنایت به برقراری  آزمون تخطی نشده است وپس

های همبستگی، Box's Mمفروضات آماری نتایج آزمون 

 .( 1)جدول است درونی همگنی ماتریس کواریانس برقرار

 

 های درونی همگنی ماتریس کواریانسهمبستگی Box's Mنتایج آزمون : 1جدول 

 مقیاس

(Scale ) 
Box's M ی آمارهF ی آزادی اولدرجه 

stdf 1 

 ی آزادی دومدرجه

nddf 2 
 یمعنادارسطح 

Sig 

 068/0 1728720 3 187/15 591/46 ی سازندهمسألهسبک حل

 277/0 1728720 3 537/16 734/52 ی غیرسازندهمسألهسبک حل

 

های هبرای دستیابی به نتایج حاصل از سنجش فرضی

یادگیری تحت الگوی یادگیری  داردبیان می کهپژوهش 

محور موجب معکوس مبتنی بر رویکرد تدریس مسأله

ی ی سازنده و غیرسازندهمسألهحل هایتقویت سبک

علوم  دانشجویانی زبان انگلیسی یادگیری محاوره

های سبکهای ، ابتدا توصیف دادهشودمی پزشکی

علوم  دانشجویانی ی سازنده و غیرسازندهمسألهحل

ی برای مقایسهبه صورت میانگین و انحراف معیار  یپزشک

دو گروه در آزمون( به تفکیک آزمون و پسدو زمان )پیش

قابل مشاهده  2 شد که در جدول بررسیکنترل و آزمایش 

 است. 

 

در دو گروه کنترل و آزمایش و  علوم پزشکی جویاندانشی ی سازنده و غیرسازندهمسألههای حلسبکهای توصیف داده: 2جدول 

 ی پیش آزمون و پس آزموندو مرحله

 آزمون گروه سبک
 های توصیفیشاخص

 میزان تغییر معیارانحراف ± میانگین حجم نمونه
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ی مسألههای حلسبک

 هسازند

 کنترل
 15/5±62/05 50 آزمونپیش

54/1 
 17/5±16/86 50 آزمونپس

 آزمایش
 12/2±66/95 50 آزمونپیش

02/6 
 18/6±68/59 50 آزمونپس

ی مسألههای حلسبک

 هغیرسازند

 کنترل
 20/1±78/61 50 آزمونپیش

08/1 
 21/2±86/44 50 آزمونپس

 آزمایش
 19/0±76/91 50 آزمونپیش

64/2 
 22/2±4/81 50 آزمونپس

 

برای بررسی سطح  گیری مکررآزمون اندازهاز سپس 

ی سازنده و مسألههای حلسبکی معناداری و مقایسه

علوم پزشکی استفاده شد  دانشجویانی غیرسازنده

 (.3)جدول 

 علوم پزشکیدانشجویان ی ندهی سازنده و غیرسازمسألههای حلسبکی گیری مکرر، مقایسهنتایج آزمون اندازه: 3جدول 

 یمعنادارسطح  Fآماره  مقیاس مرحله

 اثر روش
 0001/0 9/71 ی سازندهمسألهحل سبک

 0001/0 91/48 ی غیرسازندهمسألهحل سبک

 اثر گروه
 0001/0 25/25 ی سازندهمسألهحل سبک

 004/0 601/8 ی غیرسازندهمسألهحل سبک

 گروه اثر روش
 455/0 562/0 ی سازندهمسألهحل سبک

 457/0 559/0 ی غیرسازندهمسألهحل سبک

 

 بحث

گونه استنباط توان ایندست آمده ، میبا توجه به نتایج به

نمود که الگوی یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد تدریس 

ی سازنده و مسألههای حلمحور بر سبکمسأله

تأثیر دانشجویان ی یادگیری زبان انگلیسی غیرسازنده

گیری داشته است. برای اطمینان از این موضوع چشم

عملکرد گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل هم مورد 

معنادارتری را نشان بررسی قرار گرفت که عملکرد بهتر و 

آزمون دو گروه نیز آزمون بر پسداد. عدم تأثیر پیش

ی تدریس بر عملکرد حکایت از مؤثر بودن این شیوه

 رد.فراگیران دا

دست آمده از پژوهش تراسن و با نتایج به سوهماین نتایج 

(، هوانگ Terasne & Setianingsih()20ستینینسی )

(Hwang(و همکاران )و زارع و نهروانیان21 ،)(است 22 )

ی تدریس بر ها نیز بر مؤثر بودن این شیوهچرا که آن

یق اند. نتایج تحقی فراگیران اشاره نمودهعملکرد حل مسأله

ی دیگری نیز نشان داد که استفاده از یادگیری انجام شده

های زبان انگلیسی باعث پیشرفت قدرت مسأله در کالسحل

( 23)انگلیسی دانشجویان در گروه پزشکی گردیددرک زبان

( دریافتند که فراگیران Azman & Shinو آزمن و شین )

مسأله و حل دیدگاه مثبتی به یادگیری زبان به شیوۀ

های پژوهشی دیگر (. در یافته24)مسأله دارندیادگیری حل

 هایسبک و پیشرفت انگیزۀ ( آمده است که بین25)نیز

 رابطه گرایش( اعتماد و )خالقیت، مسألهحل سازندۀ

 مسائل حل برای خالقیت و پیشرفت انگیزۀ دارد. وجود

 همان از و کرد افراد تقویت در کم سنین از توانمی را

 هایشیوه آموزش هایکارگاه برگزاری با کم سنین

 در را بعد انگیزۀ پیشرفت مسائل با برخورد در خالقانه

( نیز در 26)کنجینی و همکارانداد. فیضی توسعه افراد

 لهأمسحل هایمهارتاند که های خود اعالم داشتهبررسی

 . هستند یادگیری قابل
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ژوهش خود پ( در 27)پور دهکردی و حیدرنژاد حسن

ریافتند که دانشجویان پرستاری در حال استفاده از زبان د

انگلیسی به عنوان یک واسط آموزشی، سطح دانش باالتری 

ی سنتی مسأله نسبت به شیوهرا از طریق یادگیری حل

کنند. همچنین در نتایج پژوهش دیگری سخنرانی کسب می

اند با قدرت فرادی که زبان دوم را یاد گرفتههم آمده است ا

ردازش اطالعات باالتر و سرعت یادگیری بیشتر این پ

توانمندی را دارند که اطالعات مربوط به موضوع مورد 

تر و سریعتر از افرادی که تنها یک گیری را دقیقتصمیم

 (. 28)بندی کننددانند گردآوری و جمعزبان می

به که  ی یهاهای حاصل از پژوهشپس از بررسی یافته

توان بیان داشت که می بود، موضوعنحوی مرتبط با 

ی تدریس متناسب با محتوا، انتخاب درست شیوه

ای مهم از یک ی یادگیری است. همچنین جنبهکنندهتضمین

موقعیت کالسی، حالتی است که فراگیران در آن با یکدیگر 

ارتباط برقرار نمایند. بنابراین ایجاد یک موقعیت 

ابط بین فردی سازماندهی شده در جهت افزایش رو

ی تدریس رسد. این شیوهفراگیران ضروری به نظر می

فکری و مشارکت بین فردی فراگیران را تواند تعامل، هممی

افزایش داده و باعث رشد اندیشه، افزایش احساس 

پذیری، نقادی، نوآوری و یتمسؤولنفس، شایستگی و عزت

 خالقیت در فراگیران گردد. 

چون اهمیت دادن به استقالل به طور کلی خصوصیاتی هم

یادگیرنده، داشتن نقشی مؤثر و فعال در فرایند یادگیری و 

متناسب با تجارب و اطالعات شخصی فراگیران، یادگیری 

ی پیشرفت مدرس و فراگیر از همدیگر، ارزیابی مرحله

توان در الگوی فراگیر از طریق فرایند خودارزشیابی را می

محور یکرد تدریس مسألهیادگیری معکوس مبتنی بر رو

کنار عنوان روشی مکمل در تواند بهمیمشاهده کرد و 

تمام مدرسینی که به  مورد استفاده سنتی هایآموزش

 . قرار گیرد ،نحوی با امر آموزش سروکار دارند

در دسترس، انجام پژوهش در یک مرکز  گیرینمونه

آموزشی و مشارکت کنندگان در سنین مختلف با توجه به 

توان از تفاوت در تجارب متفاوت عملکردشان را می

 های این پژوهش در نظر گرفت.محدودیت

 

 گيرينتيجه

محور از تدریس مسأله مثبت از تأثیر نتایج پژوهش نشان

های حل طریق یادگیری معکوس بر تقویت توانایی سبک

ی در یادگیری مکالمهعلوم پزشکی دانشجویان ی مسأله

 که این نشان از ارزش و مقبولیت داشتزبان انگیسی 

 ست.ا های تدریس سنتیدر کنار روش آن استفاده از

تحقیقات های آتی خود توانند در پژوهشمحققان می

سایر متغیرهای اساسی و ی زمینهتری در وسیع

معکوس چه در درس  الگوی یادگیرینیازهای اجرای پیش

نظر خصوص با در زبان انگلیسی و یا سایر دروس، به

را به انجام های سنی، جنسیتی و جغرافیایی گرفتن تفاوت

شناخت  یهدر زمین تربیشانجام تحقیقات همچنین  .رسانند

های مزایا، موانع، اثربخشی و کارایی این رویکرد در فعالیت

 .رسدنظر میادگیری در اجرا ضروری بهی-یاددهی

 

 قدرداني

دانشجویان نویسندگان مراتب قدردانی خود را از 

 دارند. کننده در این مطالعه ، ابراز میشرکت

دارند که هیچگونه تضاد منافعی مینویسندگان اذعان 

وجود ندارد. این پژوهش مستخرج از رساله دکتری انجام 

با عنوان طراحی و اعتباریابی الگوی یادگیری معکوس  شده

محور و اثربخشی آن بر مبتنی بر رویکرد تدریس مسأله

مسأله و یادگیری خودراهبر متقاضیان های حلسبک

در دانشگاه المللی زبان انگلیسی های ملی و بینآزمون

  .عالمه طباطبائی است

 

 عبمنا
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Abstract 

 
Introduction: Considering the problems of traditional teaching methods in promoting the professions of 

medical students and the urgent need of this group to update their knowledge, educational methods should be 

adopted that can enhance students' reasoning, judgment, and decision-making. Therefore, this study 

investigates the effect of the problem-solving teaching through flipped-learning pattern on the capability of 

their problem-solving styles. 

Methods: This quasi-experimental study is pre- and post-test. The statistical population was students of 

medical sciences at Mashhad University of Medical Sciences. It performed during 14 periods in two control 

and experimental groups at Aladdin English Center in Mashhad. Participants were 120 individuals available 

by random replacement. To collect data, a questionnaire taken from other studies was first administered to 

the two groups as a pre-test. Then, in the control group, the teaching method was in traditional, and in the 

experimental group, it was under the problem-solving teaching through flipped-learning pattern. The effect of 

this teaching method was investigated by comparing the post-test scores of the two groups. Data analysis was 

performed through descriptive statistics. 

Results: According to the findings, mean and standard deviation results were 5.05±15.62 obtained in the 

pretest of constructive problem-solving styles and 1.61±20.78 in non-constructive. Meanwhile, they were 

5.86±17.16 in constructive and 2.44±21.86 in non-constructive in the post-test of the control group. The same 

cases in the experimental group were 2.95±12.66 in the pretest of constructive problem-solving styles and 

0.91±19.76 in non-constructive, changing to 6.59±18.68 in the post-constructive and 2.81±22.4 for the non-

constructive. 

Conclusion: Learning in this way is one of the basic needs of today's education at all levels. Considering the 

benefits such as enhancing analytical thinking, critical thinking, creativity, confidence in decision making, and 

problem-solving, it can be used as a complementary method alongside traditional teaching methods. 

 

Keywords: Problem-Solving Styles (PSS), Medical students, Learning, Flipped Learning Pattern (FLP), 

Problem-Solving Teaching Approach (PSTA) 

 

Addresses: 
1. () Ph.D. of Instructional Technology (corresponding), Instructional Technology Faculty, Allameh 

Tabataba’i University, Tehran, Iran. Email: soleymani.shila@yahoo.com 
2. Retired Associate professor, Instructional Technology Faculty, Allameh Tabataba’i University, Tehran, 

Iran. Email: aliabadikh@gmail.com 
3. Professor, Instructional Technology Faculty, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.  

Email: ezaraii@yahoo.com 
4. Professor, Evaluating and Measuring Department, Faculty of Psychology & Education, Allameh 

Tabataba’i University, Tehran, Iran. Email: delavarali@yahoo.com 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5444-en.html
http://www.tcpdf.org

