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 چکیده

سازد. لذا پژوهش ساز است که افراد را برای مقابله با رویدادها و سازش با محیط آماده مییادگیری فعالیتی دگرگون
های حل مسألة بر سبک محورمبتنی بر رویکرد تدریس مسألهحاضر به بررسی تأثیر الگوی یادگیری معکوس 

 آزمونپس و آزمونپیش با آزمایشینیمه مطالعة یک پرداخته است. این پژوهشدانشجویان یادگیری زبان انگلیسی 
صورت در دسترس با جایگزینی به نفر 320 کنندگان تعدادشرکت. است که در دو گروه کنترل و آزمایش اجرا شد

روی دو  آزمونپیش عنوانمسألة کسیدی و النگ بهنامة حلپرسش ابتدا ها،داده آوریجمع منظوربه .دفی بودندتصا
شد. سپس، نحوة آموزش در گروه کنترل به شیوة مرسوم و در گروه آزمایش تحت الگوی آموزش معکوس  اجرا گروه

آزمون دو گروه با هم مقایسه ری، نمرات پسمبتنی بر رویکرد تدریس حل مسأله بود. جهت بررسی میزان یادگی
 .انجام شد نمونه آزمون تی پارامتریکو  مکرر گیریاندازه مطالعه آزمون مورد جامعة بودن شد. جهت بررسی نرمال

مسألة سازنده و غیرسازندة یادگیری زبان های حلکه استفاده از این الگوی تدریس بر سبک داد نشان هایافته
تأثیر دارد. همچنین، عملکرد گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بهتر و تفاوت یادگیری دانشجویان انگلیسی 

این شیوة یادگیری به  آزمون دو گروه نداشته است.بر پس داریو برتری معنی آزمون تأثیرپیشمعنادارتر بود. اما 
با توجه به مزایایی چون تقویت ژرف . تاس تحصیلی سطوح ة، یکی از نیازهای اساسی آموزش امروزی در همتدریس

تواند میاین شیوة تدریس ، و حل مسأله تصمیماتخاذ  در، اطمینان ، خالقیتاندیشی، تفکر تحلیلی، تفکر انتقادی
 .مورد استفاده قرار گیرد سنتی هایآموزشکنار عنوان روشی مکمل در به
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ABSTRACT 
In today's world where students 'virtual literacy has increased and when all kinds of e-
books and educational videos are used and welcomed, flipped learning can easily enter 
our educational system, accelerate the preparation of students' professions with 
reinforce their reasoning power, judgment, and decision-making. Therefore, the present 
study has implemented a flipped learning pattern based on the problem-solving teaching 
approach to strengthen students' problem-solving styles in learning English. This 
research is a quasi-experimental study with pre- and post-test in two control and 
experimental groups. Participants were 320 people available by random replacement. 
To collect data, the Cassidy and Long problem-solving questionnaire was administered 
to the two groups as a pre-test. Then, the teaching method was traditional in the control 
group, and under a flipped teaching pattern based on the problem-solving teaching 
approach in the experimental group. To evaluate the amount of learning, the post-test 
scores of the two groups were compared. To measure the normality of the study 
population, a repeated measurement test and parametric t-test of a sample were 
performed. The results indicate the use of this method is more significant in the 
experimental group than in the other group. But no significant superiority was observed 
in the effect of the method in the two groups. Learning in this way is one of the basic 
needs of today's all levels of education. Given the benefits of reinforcing in-depth 
thinking, analytical thinking, critical thinking, creativity, confidence in decision-
making, and problem-solving, this teaching method can be used as a complementary 
method alongside traditional teachings. 
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 پژوهش  انجام ضرورت و قدمه. م1

کنیم، جایی که ا در جهانی چندزبانه زندگی میاز آنجایی که م

در حال با سایر کشورها خصوصاً کشورهای جهان اول ارتباط 

، هستند روزین راه برای کسب علوم جدید و بهترحاضر مهم

گسترش خود دلیلی است برای المللی بینیادگیری زبان  لذا

و محو شدن مرزهایی که با  (1400)جاللی،  اتارتباطاین 

ردم کشورهای مختلف را از هم عنوان مرزهای جغرافیایی م

ها، دالیل متعددی برای یادگیری ر اساس یافته. بانددور نموده

از آن  ،زبان انگلیسی وجود دارد که مزایای ملموسی دارد

توان به اهمیت استفاده از زبان انگلیسی در زندگی جمله می

المللی و بین ، تجارتالمللیبین روزمره، فناوری، ارتباطات

 دست اول از ، دسترسی به محتوایمد دالریکسب درآ

گسترش محیط  روز،ی بههابازی و هااینترنت، سرگرمی

المللی، یافتن ارتباطی، تعامل و تبادل نظر کاربران بین

های شغلی، داشتن سفری راحت و آشنایی با فرهنگ فرصت

مطالب کشورهای مختلف، راحتی در پژوهش، دستیابی به 

دنیا از منابع دست اول،  پیشرفت  وزرعلمی و اقتصادی به

 ،)پوترااشاره کرد  المللیتحصیلی و شرکت در سمینارهای بین

Putra، 2020).  

بشر از آغازین لحظات همچنین، با توجه به این که 

جستجوگری را یافته و همواره در پی  ةحیات خود، روحی

ت متعدد جهت شناخت بیشتر خود و پیرامون ؤاالپاسخ به س

و با افزایش سن عقلیِ وی، این روحیه در او  استخود 

بسیاری از مسائلی  ، لذا(1393)مهرمحمدی،  شودتقویت می

هـا مواجـه بـا آنخود در زنـدگی روزمـره و واقعـی  اوکه 

ته تا مسائل اجتماعی، گرف ، از مـسائل علمیخواهد بود

سرشار از مشکالت موقعیتی اقتصادی،  و فرهنگی، سیاسی

ها است ساده و پیچیده هستند که ناگزیر از حل یکایک آن

اساساً یک موقعیت حل . آنها (1389)صبوری خسروشاهی، 

ة حاصل از تغییرات سریع علم و فناوری هستند که بر لأمس

های زندگی انسان سایه افکنده و بر آن تأثیر تمام جنبه

 . (1388)حمیدی و سرفرازی، گذارند می

عالوه براین، ماهیت پیچیده و تغییریابندة جوامع 

در معرض  امروزی، نیازها و ملزومات خاص آن، همواره ما را

دهد که حل های جدید، پیچیده و حل نشده قرار میموقعیت

ها برعهده خواهد داشت ای در موفقیتها سهم عمدهآن

لذا  (.Soleymani et al، 2021. سلیمانی و همکاران،)

افراد در زندگی، کار و پژوهش، با ایـن نـوع مـسائل  ةمواجه

وجـود له را در آنان بهأپذیر است و باید آمادگی حل مسانکارنا

گونه توان اینبر همین اساس می (.1388)فرهادیان،  آورد

مسأله است که اظهار داشت که تنها از راه ایجاد توانایی حل

توان افراد را برای مقابله با شرایط متغیر زندگی و می

شوند، آماده رو میجدیدی که مرتباً با آن روبههای موقعیت

 . (1400)سیف، کرد 

مسأله زمانی آید. پیش میمسأله در اینجا بحث 

شود که مانعی حالت مطلوب فعلی ما را نامطلوب ایجاد می

حلی اســت که کند و مهارت حل مســأله نیــز یافتن راه

. بردارد و فــرد را به هدف خود برســاند مانع را از ســر راه

به عبارت دیگر، حل مســأله پیدا کردن راه مناسب برای 

 دسترسی به آن ممکن نیست فعالًرسیدن به هدفی اســت که 

های آموزشی برای بنابراین نظام .(1392)زارع و فروزنده، 

بینی ادها و مشکالت پیشآماده کردن نسل آینده با حل روید

های آموزش در فرایند رو، باید تحولی بر شیوهنشدة پیش

، پریرخ و موسوی )سلیمانی، آورندوجود تعلیم و تربیت به

هایی های آموزشی  باید تأکید خود را بر روش. برنامه(1391

ی اطالعات، سازجای ذخیرهمتمرکز سازند که فراگیران به

مسأله های حلهای فکر کردن، جستجو کردن، مهارتفرصت

و خالقیت خود را از طریق نظم فکری پرورش دهند 

  (.1392)شعبانی، 

با رویکردهای یادگیری فعال و  آموزشاز این رو 

ه، آفرینندگی و در بهبود مهارت حل مسألکه  محور-فراگیر
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نه تنها الزم بلکه ضروری به نظر  مؤثر استفراگیران  ابتکار

و این امکان را  (1392، پورشیخ و مهاجرنیا، )ادیبرسد می

های ذهن، خالقیت، ا از قابلیتآورد که آنهوجود میبه

امکانات بالقوة محیط و کالً در جهت رشد شخصیت سالم 

حل مسائل توسط  .(1388)احمدی، خود در جامعه بهره ببرد 

نفس فراگیر، به او احساس شایستگی، استقالل و اعتمادبه

های مشارکتی در تدریس این روش یکی از روشدهد. می

گرچه برخی این روش تدریس ا است که کاربرد زیادی دارد.

ی تجربه نشان اند، ولرا بیشتر با الگوی انفرادی سازگار دانسته

ثرتر از ؤصورت گروهی مدهد که کاربرد این روش بهمی

 ،و دیبورا )پارسونز، استفان لوئیس الگوی انفرادی آن است

Deborah &Parsons, Stephen Lewis, ، 1396.)  

حل » آمده کهله چنین أدر تعریف روش حل مس

هایی که توالی و ترتیب راه له فرآیندی است برای کشف،أمس

. (1393صفوی، )« شوندحل منتهی میبه یک هدف یا یک راه

له فقط جواب أمسپس باید توجه داشت که در فرایند حل

. اهمیت ندارد بلکه فرایند رسیدن به آن نیز مورد توجه است

قبلی خود،  هایدر این روش فراگیران ضمن استفاده از دانسته

وجود آمده و رسیدن به بهترین راه در صدد حل مشکل به

و  (1390)زارعی و مرندی،کنند برای حل آن تالش می

یـادگیری توسـط ایجاد چالش بر موضـوعات آموزشـی 

 زو،)پریچارد، استراتفورد و بی گیـردصـورت مـی

Bizo &Prichard, Stratford, ، 2006.)  اگر نظام

آموزشی بتواند توانایی حل مسأله را به فراگیران یاد دهد، به 

گیری های خود دست یافته است. هر چه قدرت تصمیمهدف

های مطلوب در فراگیران افزایش یابد، آنان حلو گزینش راه

تر موفقکنند و تر رفع میخود را راحت ةنیازهای روزمر

  (.1389نیا، )ادیب خواهند بود

 مرتبط، موضوعات فکری این شیوة تدریس، طوفان

 مورد در بحث نامربوط، هایایده و افکار کردن فیلتر

 واقعی دنیای پیامدهای و هستند سودمند که ممکن هایحلراه

 ,Preeti )پریتی، آشیش و شریرام، گیردمی بر در را

Shriram &Ashish, ، 2013).  در این میان الگوی یادگیری

 مؤثر روشی محورمعکوس مبتنی بر رویکرد تدریس مسأله

 و یکپارچه منسجم، ایشیوه به مباحث در آموزش ارائة برای

 بزرگساالن یادگیری تئوری اصول اساس بر بوده و متمرکز

ژرف انگیزة یادگیری، موجب تقویت است. این شیوة تدریس 

و خالقیت در انجام  اندیشی، تفکر تحلیلی، تفکر انتقادی

اتخاذ  دراعتماد و اطمینان  اهداف، تعیین به تشویق، هافعالیت

 و چالش پذیرش اینها، همه از باالتر شود.می تصمیم

برنامة  و کرده حریکت فراگیران بین در را یادگیری کنجکاوی

کند. لذا این پژوهش به دنبال می ایجاد عملگرایانه آموزشی

اجرای الگوی یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد بررسی 

های حل مسألة برای تقویت سبک محورتدریس مسأله

 است.دانشجویان یادگیری زبان انگلیسی 

 پیشینة تحقیق و نظری ارچوب. چه2

 ةاجرای برنامپردازی و تاریخچه و قدمت بررسی، نظریه

و  1950اواخر دهه  بهله در آموزش أدرسی مبتنی بر مس

عنوان بخشی از بهزمانی که این شیوه  گردد.بر می 1960اوایل

مورد توجه قرار  رفتار اصالح برای رفتاری–جنبش شناختی

ی گذاران این شیوه طپایه گلدفرید از و دزوریال. گرفت

لزوم آموزش مهارت حل مسأله در برنامة آموزش  ری بامقاله

 ،و نزو دزوریال) اندنموده های فردی تأکیدمهارت

D’Zurilla & Nezu، 2010.) پردازان از دیدگاه رواننظریه-

های مختلف مورد مسأله را از دیدگاهشناسی، مهارت حل

محور لهأدرسی مس ةرویکرد طراحی برناماند. بررسی قرار داده

له شناخته شده است أبیشتر با عنوان یادگیری مبتنی بر مس

 ةریزی برای طراحی و تدوین برنامبرنامه (.1391محمودی، )

درسی جدید از  ةیک برنام عنوانبهله أر مسدرسی مبتنی ب

توسط هووارد باروز و  1966دانشگاه مک مستر در سال 

همکارانش آغاز گردید و اولین گروه از دانشجویان آموزش 

مهرمحمدی و )ثبت نام کردند  1969پزشکی در سال 

  (.1391 محمودی،

برای اولین بار از عنوان یادگیری  (Woods ،1996) وودز

تدریج هب 1970دهة بعد از  .له استفاده کرده استأمبتنی بر مس

در  1980 ةهای جهان گسترش یافت. از دهدر سایر دانشگاه
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در حال  دسی اجرا شد.هنای مانند فنی و مهای حرفهرشته

ف علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم های مختلحاضر در رشته

اجتماعی و انسانی و رفتاری، علوم کشاورزی در سطوح 

صورت چهره به چهره، مجازی و یا مختلف تحصیلی به

، Laines et al. و همکاران، ئینز)الشود تلفیقی اجرا می

این مفروضات اساسی  .(1391 محمودی،به نقل از  2011

تحول ، ب( تحول در یادگیری و نقش یادگیرنده (الفرا  الگو

صورت ای و نظری بهدر نوع آموزش و تأکید بر آموزش حرفه

حول ، د( تهاو نقش آن مراکز آموزشیتحول در ، ج( تلفیقی

 )پریتی، آشیش و شریرام،دهند تشکیل می در نقش دانش

h, & Shriram, AshisPreeti، 2013).  

 (،1396زارع و نهروانیان )در بررسی نتایج پژوهش 

توان اذعان داشت که با رشد و پیشرفت سطوح تفکر می

عنوان توانمندی و قابلیتی اثرگذار بر خودراهبری انتقادی، به

مسأله نیز در مسأله، سطوح یادگیری خودراهبر و حلو حل

دانشجویان ارتقاء خواهد یافت. در نتایج پژوهش 

آمده است که بین  (1397طبقدهی و صالحی )حسینی

ابطة مثبت یادگیری خودراهبر و خودکارآمدی دانشجویان ر

 معناداری وجود دارد. 

 هایسبک و پیشرفت انگیزة بین که داد ای نشانمطالعه

 وجود رابطه گرایش( اعتماد و )خالقیت، مسألهحل سازندة

 ،پروانهپژوهش  نتایج. (1398، نژاد و همکارانمحمودی) دارد

داد که روش آموزش معکوس،  نشان (1399) اسدی و ذوقی

آموزان و کاهش زبانتأثیر بسزایی در بهبود خودمختاری 

. در نتایج پژوهشی دیگر نیز آمده است اضطراب آنان دارد

اند با قدرت پردازش فرادی که زبان دوم را یاد گرفتها

 اطالعات باالتر و سرعت یادگیری بیشتر این توانمندی را

گیری را دارند که اطالعات مربوط به موضوع مورد تصمیم

دانند تر از افرادی که تنها یک زبان میتر و سریعدقیق

، فردعلیزادهو  زارع، حدادی) بندی کنندگردآوری و جمع

1399.) 

Terasne  &)تراسن و ستیانینسی 

Setianingsih  ،2020)  در پژوهش خود دریافتند که

تأثیر مثبتی  انیدانشجو یبر مهارت گفتاره لأمسحلراهبرد 

تحقیق دمیرنکو، پتروا و پدجان  یهادادهداشت. 

(, Petrova, & PodzygunDmitrenko ،2020)  نیز

 یمبتن فیمنظم از وظا ةاستفاددهد که یمنشان را  جهینت نیا

 یزبان تیصالح یریگدر شکل یمثبت ریله تأثأبر مس

به  یو دستور ی، واژگانییآوا یهادارد. مهارت انیدانشجو

 فیدر هنگام حل وظا خودکنترلیارتباط با همساالن و  لیدل

مهارت  شیافزا ،مطالعه نیا یکل جیاست. نتا افتهیله بهبود أمس

های تک گویی )مهارتجویان دانش یگفتار

(monologue( گفتگوی دو نفره ،)dialogue و محاورة )

  .کندیم دییرا تأ(( polylogueچند نفره )

برای  ند کهنشان داد (1398و احمدآبادی )عبدالهی 

ایجاد یادگیری به شیوه معکوس باید به عواملی از جمله 

آموز، باور معلم نسبت دهی به دانشتسلط کامل معلم، انگیزه

های تشویقی مدرسه و اداره، به توانایی انجام کار، سیاست

منابع و امکانات مورد نیاز، مشوق بودن مدرسه، آگاهی بخشی 

ور معلم به اثربخشی ها، پویایی کالس درس، بابه خانواده

آموز، یادگیری به شیوه معکوس، باور معلم نسبت به دانش

ها و روز بودن اطالعات معلم، خارج شدن از چهارچوببه

های فرهنگی نهفته در مورد نقش قوانین سنتی، پیش فرض

نتایج  .معلم و عالقه به هدایت شدن توسط معلم توجه کرد

فراگیران در این شیوة  نمرةدهد که نشان می ی دیگرپژوهش

از جنسیت، نوع درس و انواع متغیرهای پیامد تأثیر تدریس 

 (.1400یار و مصرآبادی، )صاحب پذیردمی

در  (1400) بوالی و پور فردهادی ،نژادنوری

ثیر أموزش معکوس تکه استفاده از آ ندنشان دادپژوهش خود 

و زبان انگلیسی بیشتری روی بهبود خودباوری در نگارش 

عملکرد نگارشی دانشجویان در گروه آموزش معکوس در 

 پژوهش نتایج. مقایسه با گروه آموزش سنتی داشته است
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حاکی از آن است که آموزش نیز  (1400) برقی و یارصاحب

 .شودگیری هدف در یادگیری میبهبود جهت معکوس باعث

 . روش تحقیق3

 و آزمونپیش با آزمایشینیمه مطالعة یک این پژوهش

و شامل  است با روش کمی انجام شدهاست که  آزمونپس

 دو فرضیه است:

اجرای الگوی یادگیری معکوس مبتنی  -فرضیة اول

های حل بر تقویت سبک محوربر رویکرد تدریس مسأله

 تأثیر دارد.دانشجویان لة سازندة یادگیری زبان انگلیسی مسأ

اجرای الگوی یادگیری معکوس مبتنی  -فرضیة دوم

های حل بر تقویت سبک محوربر رویکرد تدریس مسأله

تأثیر دانشجویان مسألة غیرسازندة یادگیری زبان انگلیسی 

 دارد.

 جامعة آماری

نام شده در تجامعة آماری، کلیة فراگیران زبان انگلیسی ثب

مدت عالءالدین مشهد که های تخصصی کوتاهمرکز آموزش

نفر در مهارت  530نفر بودند )تعداد  814ها مجموع تعداد آن

نفر در دورة  284مطلب و واژگان و دستور زبان، درک

مطلب و مکالمه(. از این میان برای مهارت دستور زبان، درک

صورت هدفمند، ر بهنف 120نفر و برای مکالمه  250واژگان 

 در دسترس با جایگزینی تصادفی انتخاب شدند. معیار انتخاب

 تمایل اساس داوطلبانه و بر تصادفی، بر عالوه آموزانزبان

شان اصلیآنها برای شرکت در پژوهش، انگلیسی نبودن زبان

نام شده از سال و همچنین محدودیت زمانی که فقط ثبت

-پس از حذف پرسش .را شامل شد 1399تا سال  1397

طور کامل پاسخ داده نشده بود و یا هایی که به سؤاالت بهنامه

-مواردی که بدون جواب بودند، در نهایت تعداد پرسش

هایی که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند در مهارت نامه

نفر و برای مهارت  220مطلب و واژگان دستور زبان، درک

فر بودند که با استفاده از ن 320نفر، مجموعاً  100مکالمه 

سازی بر طبق نمرات کسب کرده به دو گروه کنترل و همگن

 آزمایش تقسیم شدند. 

ها، پس از آوری دادهدر مرحلة بعد، جهت جمع

مشخص شدن جامعه و نمونة آماری توسط محقق، مباحث، 

بندی برگزاری و اجرای طرح مشخص شد. در هر کدام زمان

مطلب آزمایش برای مهارت گرامر، درکهای کنترل و از گروه

 12کننده در نفر مشارکت 220و افزایش گنجینة واژگان با 

 نفره به 12تا  7گروه آزمایش( بین  6گروه کنترل و  6گروه )

کننده نفر مشارکت 100و برای مهارت مکالمه با  ماه 8 مدت

ماه تدریس انجام شد. زمانبندی  14نفره طی  9تا  6 گروه 6در 

صورت مطلب و افزایش گنجینة واژگان بههارت گرامر، درکم

ساعت(، 24جلسه ) 3ای هفته با هفته 3ساعته در  3جلسة  8

 جلسه 2ای هفته با هفته 3ساعته در  5/4جلسة  5

ساعته در دو  6جلسة  4ساعت تست(، و  5/1 ساعت+5/22)

جلسه(  16صورت فشرده )در مجموع روز صبح و عصر به

 39مهارت مکالمه نیز در دو کد مجزا طبق برنامة بود. برای 

 20جلسه در هفته و  2ساعت(  58.5ای )دقیقه 90جلسة 

ساعت( یک جلسه در هفته اجرا  60ای )دقیقه 180جلسة 

 شد.

 پژوهش ابزار

محتوا و بررسی  تأثیرگذاری ها، میزانداده آوریجمع منظوربه

مسألة کسیدی حل مةناها از پرسشپیشرفت فراگیر در مهارت

سؤال که روی  24با  (Cassidy & Long، 1996)و النگ 

بندی دانم( درجهای )بله، خیر و نمییک مقیاس سه درجه

های سبکسنجد، استفاده گردید. شده و شش عامل را می

 creativeمسألة خالقانه )}سبک حل مسألة سازندهحل

problem-solving style به 12و 11، 10، 9( )سؤاالت )

های متنوع در موقعیت حلریزی و در نظر گرفتن راهبرنامه

مسأله ساز اشاره دارد، سبک اعتماد در حلمسأله

(confidence in problem-solving style سؤاالت( )

دهندة اعتقاد فرد به توانایی شخصی ( نشان16و15،  14، 13

 trendحل مشکالت است. و سبک گرایش )خویش در 

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

ها مربوط به مشکالت و تمایل به مقابلة رو در رو با آن

های سبکهای مثبت است و شود.{ که نمایانگر سبکمی
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مسأله }سبک درماندگی در حلمسألة غیرسازندهحل

(failure to resolve the issue style 2، 1( )سؤاالت ،

ساز را نشان های مسألهیاوری فرد در موقعیت( بی4و 3

 avoidanceمسأله )دهد، سبک مهارگری حلمی

problem style گویای تأثیر 8و 7، 6، 5( )سؤاالت )

ساز است. های بیرونی و درونی در موقعیت مسألهمهارکننده

 avoiding inمسأله )و سرانجام سبک اجتناب در حل

problem-solving style 20و19، 18، 17( )سؤاالت )

ها جای حل آنحاکی از تمایل به نادیده گرفتن مشکالت به

دامنة نمرات هر  هستند.های منفی بیانگر سبکاست.{ 

 گیرد. قرار می 8سبک مربوطه بین صفر تا  6آزمودنی در 

، به 1380)ها توسط محمدی و صاحبی این مقیاس

 (1401زوارکی و دالور، آبادی، زارعینقل از سلیمانی، علی

است و همچنین  60/0اعتباریابی شده و میانگین آلفا برابر 

زاده طباطبایی، رسول باباپور خیرالدین،ضریب آلفا در بررسی 

و ضریب روایی  77/0برابر با  (1382) فتحی آشتیانی و ایاژه

گزارش شده است لذا با توجه به میانگین همبستگی  87/0آن 

ها، این مقیاس از پایایی الزم برخوردار است. درونی آزمون

در جدیدترین پژوهش خود  (Cassidy، 2009) کسیدی

د: درماندگی نامه را به ترتیب زیر گزارش کراعتبار این پرسش

، گرایش 78/0، اعتماد 75/0، خالقیت 71/0، مهارگری 80/0

مسأله های حل. در این پژوهش سبک71/0و اجتناب  73/0

صورت دو سبک سازنده یا مثبت و غیرسازنده یا منفی در به

 به دست آمد. 91/0نظر گرفته شد و ضریب روایی آن 

 هاداده آوریجمع روش

سازی محتوا برای تدریس، ابتدا آمادهجهت اجرای این شیوة 

مبحث گرامر و درک مطلب و همچنین مکالمه به طور مجزا 

انجام شد. در قسمت تولید محتوای گرامر و درک مطلب و 

های محتوا، اسالیدهای تعاملی مکالمه با توجه به سرفصل

هایی برای پایان هر ها و دیالوگآموزشی همراه با پرسش

ار پاورپوینت )به دلیل راحتی دسترسی افزقسمت توسط نرم

به آن از طریق گوشی همراه( طراحی و تولید شد و برای 

توضیحات بیشتر در زمینة هر مبحث جزوة آموزشی و کتاب 

کار نیز تنظیم و قبل از شروع دوره در اختیار فراگیران قرار 

 گرفت. 

سپس بستر شبکة اجتماعی مناسب با توجه به 

م و واتساپ( در نظر گرفته شد. با دسترسی راحت )تلگرا

توانند از استفاده از این شبکة اجتماعی فراگیران و مدرس می

ها، سؤاالت، گذاری محتوای آموزشی، ایدهطریق به اشتراک

ها با یکدیگر در ارتباط باشند. این تکالیف کالسی و راهنمایی

کننده در دوره گردید. بدین معنی گروه محدود به افراد شرکت

نام شده اجازة ورود که صرفاً افرادی مشخص و از پیش ثبت

 به فضای کالس را داشتند. 

آزمون در در اولین جلسه عالوه بر برگزاری پیش

ها، توضیح مختصری در زمینة روال ها و مهارتتمام گروه

های حل مسألة سبکبرای ارزیابی کار به فراگیران داده شد. 

تحت دانشجویان زبان انگلیسی سازنده و غیرسازندة یادگیری 

 FLP: Flipped Learningالگوی یادگیری معکوس )

Patternمحور )( مبتنی بر رویکرد تدریس مسألهPBTA: 

Problem-Based Teaching Approachابتدا ،) 

 آزمونپیش عنوانمسألة کسیدی و النگ بهنامة حلپرسش

(pre-testروی دو گروه آزمایش و کنترل در دو مه )ارت 

 شد.  اجرا

سپس، در گروه کنترل نحوة آموزش به شیوة سنتی 

و مرسوم در قالب سخنرانی، کتاب و جزوه در کالس صورت 

بایست گرفت. بدین صورت که دانشجویان برای یادگیری می

کردند و قبل از تدریس درس حتماً در کالس حضور پیدا می

دگیری در جدید از محتوای آن اطالعی نداشتند. به عبارتی یا

 شود. کالس و انجام تکالیف در منزل انجام می

در گروه آزمایش دانشجویان تحت الگوی آموزش 

معکوس مبتنی بر رویکرد تدریس حل مسأله، با دریافت 

محتوای متنی در قالب الکترونیکی و چاپی )کتاب و جزوه(، 
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های کوچک، از طریق صوتی و تصویری در قاب

اجتماعی مانند تلگرام و واتساپ های فلش)حضوری(، شبکه

قبل از شروع کالس )در زمان ثبت نام( آموزش دیدند. در 

هرجلسه محتوای یادگیری که قبل از شروع جلسه به فراگیران 

گروه آزمایش داده شده بود رفع اشکال گردید. سپس به حل 

تست و بحث روی شیوة حل آن براساس اطالعات از قبل 

ان با راهنمایی مدرس و مکالمة مطالعه شده توسط فراگیر

دو پرداخته شد. پس از رفع اشکال و حل تست برای دوبه

های تکمیلی جلسه فوق تثبیت مفاهیم، در پایان کالس فعالیت

و محتواهای مورد نیاز جلسة بعد به فراگیران ارائه گردید. بر 

عکس شیوة تدریس سنتی و مرسوم در این شیوه، یادگیری 

الیف و رفع اشکال در کالس صورت در منزل و حل تک

طور خودخوان گیرد.  بدین معنی که قبل از شروع درس بهمی

ای از تا حدودی فراگیران با محتوا آشنا هستند و با مجموعه

سؤاالتی که برایشان پیش آمده است در کالس حضور 

یابند. مدرس نیز در گروه شبکة اجتماعی کالسی و در می

سؤاالتی مطرح، ها، الیتکالس عالوه بر رصد فع

بازخوردهایی به فراگیران ارائه و پاسخ مشکالت فراگیران 

( در دو گروه post-test. در نهایت پس آزمون )شدداده می

 اجرا شد.

 

 هاداده تحلیل و تجزیه روش

جهت بررسی میزان یادگیری و در پاسخ به فرضیات پژوهش، 

توسط آزمون آزمون و پسپیش ةدو مرحل دردو گروه نمرات 

ی یک Tهای پارامتریک گیری مکرر و آزمونآزمون اندازه

قرار گرفت و با هم مقایسه شد. تجزیه و تحلیل مورد نمونه 

یکی از کارهایی مطالعه  مورد جامعة بودن برای بررسی نرمال

که برای انجام آزمون آماری تحلیل کوواریانس تک متغیره 

یا   M Box باید انجام شود تست( ANCOVA، )آنکووا

که در این پژوهش مورد بررسی  است درونیهای همبستگی

قرار گرفت. برای دستیابی به نتایج تجزیه و تحلیل آماری 

 MS شده در آوریهای جمعپژوهش حاضر، ابتدا داده

Excel 2010 از استفاده با و شده وارد IBM SPSS نسخة 

 . گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد 1 20

  

 ها. یافته4

قبل از اجرای آزمون از برقراری مفروضات بنیادی این آزمون 

ها، برابری شیب ها، همگنی واریانس)نرمال بودن توزیع داده

یکی از مواردی که باید برای  .رگرسیونی( اطمینان حاصل شد

یا   Box's Mانجام تحلیل آنکوآ انجام شود، آزمون 

داری شد، که الزم است سطح معنیباهای درونی میهمبستگی

صورت امکان باالتر باشد. در این 05/0این آزمون از عدد 

ادامة آزمون تحلیل آنکوآ به علت نبود همبستگی درونی 

 پذیر نیست.امکان

های درونی همبستگی Box's Mنتایج آزمون  .1جدول 

 همگنی ماتریس کواریانس

 مقیاس

(Scale ) Box's M  آمارةF 

درجة آزادی 

 اول

Df 1st 

درجة آزادی 

 دوم

Df 2nd 

سطح 

 داریمعنی

Sig 

 2/0 17 3 001/39 805/117 مسألة سازندهسبک حل

 12/0 180 3 69/60 318/183 مسألة غیرسازندهسبک حل

                                                           

1 IBM SPSS Statistics for Windows 
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از عدد   Box's Mداری آزمون چون سطح معنی

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

دو برای  های حل مسألة سازنده و غیرسازندهمقیاس سبک

آزمون آزمون و پسدر مراحل پیش )کنترل و آزمایش( گروه

تخطی نشده است و با عنایت به برقراری مفروضات آماری 

های ی، همبستگBox's Mنتایج آزمون  1الزم در جدول 

 .هستدرونی همگنی ماتریس کواریانس برقرار 

فرضیة  به نتایج حاصل از سنجش منظور دستیابیبه

اینکه اجرای الگوی یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد  اول

های حل مسألة سازندة بر تقویت سبک محورتدریس مسأله

، ابتدا برای تأثیر دارددانشجویان یادگیری زبان انگلیسی 

فراگیران از حل مسألة سازندة  سبکال بودن متغیر بررسی نرم

آزمون و گیری مکرر برای مقایسة دو زمان )پیشآزمون اندازه

آزمون( به تفکیک دو گروه کنترل و آزمایش استفاده شد پس

 قابل مشاهده است.  2 که در جدول

 

مسألة سازندة های حلسبکهای توصیف داده .2جدول 

-کنترل و آزمایش و دو مرحلة پیشدر دو گروه دانشجویان 

 آزمونآزمون و پس

 آزمون گروه

 های توصیفیشاخص

 (s) معیارانحراف (x)  میانگین (n) حجم نمونه

 کنترل
 99/4 28/15 160 آزمونپیش

 82/5 16/17 160 آزمونپس

 آزمایش

 96/2 65/12 160 آزمونپیش

 21/6 86/17 160 آزمونپس

های گیری مکرر، مقایسة سبکنتایج آزمون اندازه .3جدول  

 دانشجویان مسألة سازندة حل

 داریسطح معنی درجة آزادی  Fآماره  مرحله

 0001/0 1 384/208 اثر روش بر گروه آزمایش

عملکرد گروه آزمایش نسبت به 

 کنترل

117/46 1 0001/0 

 065/0 1 43/3 گروه اثر روش
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گردد، اثر روش مالحظه می 3با عنایت به جدول 

باشد. یعنی استفاده از الگوی یادگیری معکوس دار میمعنی

مسألة های حلمحور بر سبکمبتنی بر رویکرد تدریس مسأله

تأثیر دارد دانشجویان سازندة یادگیری زبان انگلیسی 

(384/208 F= 0001/0 و p= .) همچنین، عملکرد گروه

 117/46)به گروه کنترل بهتر و معنادارتر بود  آزمایش نسبت

F=  0001/0و p=)باشد دار نمی. اما اثر روش در گروه معنی

(43/3F=   065/0و p=)آزمون تأثیری بر ، یعنی پیش

 آزمون دو گروه نداشته است.پس

اینکه  فرضیة دوم پژوهش پاسخ برای دستیابی

تدریس  اجرای الگوی یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد

های حل مسألة غیرسازندة بر تقویت سبک محورمسأله

، ابتدا برای تأثیر دارددانشجویان یادگیری زبان انگلیسی 

حل مسألة غیرسازندة  سبکبررسی نرمال بودن متغیر 

گیری مکرر برای مقایسة دو زمان فراگیران از آزمون اندازه

و آزمون( به تفکیک دو گروه کنترل آزمون و پس)پیش

 قابل مشاهده است.  4 آزمایش استفاده شد که در جدول

 

مسألة غیرسازندة های حلسبکهای توصیف داده .4جدول 

-در دو گروه کنترل و آزمایش و دو مرحلة پیشدانشجویان 

 آزمونآزمون و پس

 آزمون گروه

 های توصیفیشاخص

 (s) معیارانحراف (x)  میانگین (n) حجم نمونه

 کنترل
 68/1 83/20 160 آزمونپیش

 25/2 51/21 160 آزمونپس

 آزمایش

 71/0 93/19 160 آزمونپیش

 54/2 9/21 160 آزمونپس

های گیری مکرر، مقایسة سبکنتایج آزمون اندازه .5جدول  

 دانشجویان مسألة غیرسازندة حل

 داریسطح معنی درجه آزادی  Fآماره  مرحله

 0001/0 1 544/857 اثر روش بر گروه آزمایش

عملکرد گروه آزمایش نسبت به 

 کنترل

025/119 1 0001/0 

 059/0 1 07/4 گروه اثر روش

نتایج  5یافته در جدول با توجه به اطالعات دست   

دار دهد که اثر روش معنیگیری مکرر نشان میآزمون اندازه
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است. یعنی استفاده از الگوی یادگیری معکوس مبتنی بر 

مسألة حل هایمحور بر سبکرویکرد تدریس مسأله

تأثیر دارد  دانشجویانغیرسازندة یادگیری زبان انگلیسی 

(544/857 F=  0001/0و p=) بر این اساس، عملکرد گروه .

 0001/0و  =F 025/119)دار به دست آمد آزمایش نیز معنی

p=) یعنی عملکرد گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بهتر .

-دار نمیروه معنیو معنادارتر بوده است. اما اثر روش در گ

آزمون تأثیری بر یعنی پیش (=p 059/0و   =F 07/4)باشد 

 آزمون دو گروه نداشته است.پس

  گیرینتیجه و بحث. 5

های سبکبررسی وضعیت موجود با هدف پژوهش حاضر 

و تقویت آن دانشجویان حل مسألة یادگیری زبان انگلیسی 

تحت الگوی یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد تدریس 

است. اگرچه تحقیقی دقیقاً بر محور به انجام رسیده مسأله

مقایسه،  منظوربهاساس عنوان پژوهش حاضر یافت نشد، اما 

 صورتبهتقویت و دفاع از نتایج، با بررسی مطالعاتی که 

تالش شد تا  مفهومی و غیرمستقیم با موضوع مرتبط هستند،

 یابیم. به این مهم دست 

آزمون دست آمده از میانگین پیشبا توجه به نتایج به

آزمون در گروه کنترل در مقایسه با گروه آزمایش و پس

(، و همچنین 2های حل مسألة سازنده )جدول سبک

آزمون در گروه کنترل در مقایسه با گروه آزمون و پسپیش

( 4ة غیرسازنده )جدول های حل مسألآزمایش در سبک

گونه استنباط نمود که الگوی یادگیری معکوس توان اینمی

مسألة های حلمحور بر سبکمبتنی بر رویکرد تدریس مسأله

تأثیر دانشجویان سازنده و غیرسازنده یادگیری زبان انگلیسی 

دست آمده چشمگیری داشته است. این نتایج همسو با نتایج به

Dmitrenko ,)پترووا و پدزیگان  از پژوهش دمیرنکو، 

Petrova, & Podzygun، 2020) تراسن و ستینینسی ،

(Setianingsih&  Terasne، 2020)و همکاران  ، هوانگ

(.et al Hwang، 2017،)  عبداهلل و تن(Abdullah & 

Tan، 2016) ،(،2016پور دهکردی و حیدرنژاد )حسن 

زارع و نهروانیان و  (Que & Van، 2015)کوئی و ون 

 بوده است.  (1396)

توسط بیکر، همچنین نتایج تحقیق انجام شده 

نیز  (Norhayati, & Lau, Bakar، 2009)نورهیئتی و لو 

مسأله در نشان داده شده است که استفاده از یادگیری حل

های زبان انگلیسی باعث پیشرفت قدرت درک کالس

Azman )ویان گردیده و آزمن و شین انگلیسی دانشجزبان

Shin& ، 2012)  دریافتند که فراگیران دیدگاه مثبتی به

مسأله دارند. مسأله و یادگیری حلحل یادگیری زبان به شیوة

 نو همکارا، نژادمحمودیهای پژوهشی دیگر نیز در یافته

 هایسبک و پیشرفت انگیزة نشان دادند که بین (1398)

 وجود رابطه گرایش( اعتماد و )خالقیت، مسألهحل سازندة

 توانمی را مسائل حل برای خالقیت و پیشرفت انگیزة دارد.

 با کم سنین همان از و کرد افراد تقویت در کم سنین از

 با برخورد در خالقانه هایشیوه آموزش هایکارگاه برگزاری

 داد.  توسعه افراد در را بعد انگیزة پیشرفت مسائل

نیز در  (1395)کنجینی و همکاران فیضی

 لهأمسحل هایمهارتاند که های خود اعالم داشتهبررسی

. همچنین در نتایج پژوهش دیگری نیز هستند یادگیری قابل

اند با قدرت را یاد گرفتهفرادی که زبان دوم آمده است، ا

پردازش اطالعات باالتر و سرعت یادگیری بیشتر این 

توانمندی را دارند که اطالعات مربوط به موضوع مورد 

تر از افرادی که تنها یک زبان تر و سریعگیری را دقیقتصمیم

و  زارع، حدادی) بندی کننددانند گردآوری و جمعمی

با توجه به نتایج پژوهش حاضر و  (.1399، فردعلیزاده

توان های مرتبط میدست آمده از سایر پژوهشهای بهیافته

گیری کرد که الگوی یادگیری معکوس مبتنی گونه نتیجهاین

مسألة سازنده های حلمحور بر سبکبر رویکرد تدریس مسأله

با داشته و و غیرسازندة درس زبان انگلیسی دانشجویان تأثیر 

های اصولی و توجه به راه فراگیرانهای فردی شناخت ویژگی
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این درس در هر چه بیشتر در امر آموزش توان میله أحل مس

 بود.موفق بین این گروه 

این پژوهش برای تمام مدرسینی که به نحوی با امر 

در دسترس،  گیریآموزش سروکار دارند مناسب است. نمونه

مرکز آموزشی و مشارکت کنندگان در انجام پژوهش در یک 

سنین مختلف با توجه به تفاوت در تجارب متفاوت 

های مواجه این پژوهش توان از محدودیتعملکردشان را می

های توانند در پژوهشبا آنها در نظر گرفت که محققان می

سایر متغیرهای زمینة در  را تریتحقیقات وسیعآتی خود 

نیازهای الزامات و پیش پیشنهادی والگوی اساسی مؤثر بر 

معکوس چه در درس زبان انگلیســی  الگوی یادگیریاجرای 

های خصوص با در نظر گرفتن تفاوتو یا ســایر دروس، به

انجام به انجام رسانند. همچنین سنی، جنسیتی و جغرافیایی 

شناخت مزایا، موانع، اثربخشی و  ةتحقیقات بیشتر در زمین

یادگیری در اجرا -های یاددهییکرد در فعالیتکارایی این رو

 . رسدنظر میضروری به

 منابع

له أاثربخشی آموزش حل مس(. 1388. )ساداتاحمدی، هدی

مثبت و خودکنترلی در بین  عاطفةدر افزایش هدفمندی 

دانشگاه  ارشد. کارشناسی نامةپایاننوجوانان غیرهدفمند. 

 .مه طباطباییالع

ها و فنون تدریس علوم تجربی (. روش1389)نیا، اسد. ادیب

در مدارس ابتدایی. انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 شوشتر.

 (.1392) سکینه. ،پورشیخ .، ویحیی ،مهاجر .،اسد ،نیاادیب

له با روش تدریس أمسثیر روش تدریس حلأت ةمقایس

آموزان اجتماعی دانش ةلأمسهای حلکاوشگری بر مهارت

(، 9) 10. پنجم ابتدایی ةدرس علوم اجتماعی پای دختر در

63- 78. -https://jsr

678771174_fc534268e.isfahan.iau.ir/article_

e.pdf?lang=en8d89b9f5dac7ae83c69a 

 .،طباطبایی، سیدکاظم ةزادرسول .،خیرالدین، جلیلباباپور 

 طةبررسی راب(. 1382. )فتحی آشتیانی، علی .، وای، جواداژه

روانشناختی دانشجویان،  سالمت و مسأله حل هایشیوه بین

. 16 -3(، 1)7مجلة روانشناسی، 
https://www.sid.ir/paper/54504/en 

ساردو  ،و دیبورا .،هینسون ، استفان لوئیس،.پارسونز، ریچارد

شناسی تربیتی: تحقیق، تدریس، روان(. 1396) .براون

اسکندری، حسین،  .، واسدزاده، حسن :یادگیری، ترجمه

 رشد فرهنگ.انتشارات  :تهران

(. تأثیر 1399نادر. ) ،اسدی و .،مسعود ،ذوقی .،حمید ،پروانه

روش آموزش معکوس بر خودمختاری و اضطراب زبان 

. پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی .آموزان ایرانی

10(2 ،)330- 347 .

30f28a361_31770https://jflr.ut.ac.ir/article_

b.pdf4ff62da7d8567e375dc2bf 

عنوان یک زبان میانجی: (. انگلیسی به1400مهری. ) ،جاللی

 .معلمان و معلمان انگلیسی در ایران-نگرش دانشجو

-605(، 4)11، های خارجیهای زبانشناختی در زبانپژوهش

625. 

0a3757d21_84386https://jflr.ut.ac.ir/article_

b.pdf4179d71e613ce61536730e 

 سوسن. ،فردعلیزاده .، وحسین ،زارع .،سمانه ،حدادی

مسئله و های حل ثیر یادگیری زبان دوم بر مهارتأت (.1399)

 .87-79(، 4)7 .گیریهای تصمیمسبک

86_6754https://etl.journals.pnu.ac.ir/article_

ebaec.pdf?lan4a40921549e5b9a871c7d22a9

g=en 

(. رابطة 1397لیال.، و صالحی، محمد. )سیدهحسینی طبقدهی، 

بین یادگیری خودراهبر و خودکارآمدی دانشجویان با نقش 

میانجی سواد اطالعاتی، فصلنامة فناوری اطالعات و ارتباطات 

 .45 -21(، 3)8در علوم تربیتی، 

842_661630https://ictedu.sari.iau.ir/article_

.pdf404eb00ac82cd27099833dff8bf37 

(. جهانی شدن 1388مهرزاد. ) ،سرفرازیو  .،همایون ،حمیدی

گذاری مطالعات راهبردی سیاست ،و مدیریت منابع انسانی

https://jsr-e.isfahan.iau.ir/article_534268_fc678771174a69c83ae7dac5f9b89d8e.pdf?lang=en
https://jsr-e.isfahan.iau.ir/article_534268_fc678771174a69c83ae7dac5f9b89d8e.pdf?lang=en
https://jsr-e.isfahan.iau.ir/article_534268_fc678771174a69c83ae7dac5f9b89d8e.pdf?lang=en
https://jsr-e.isfahan.iau.ir/article_534268_fc678771174a69c83ae7dac5f9b89d8e.pdf?lang=en
https://www.sid.ir/paper/54504/en
https://www.sid.ir/paper/54504/en
https://jflr.ut.ac.ir/article_77031_361a28f30bf2dc375e8567d7da62ff4b.pdf
https://jflr.ut.ac.ir/article_77031_361a28f30bf2dc375e8567d7da62ff4b.pdf
https://jflr.ut.ac.ir/article_84386_21d3757a0e61536730ce613e71d4179b.pdf
https://jflr.ut.ac.ir/article_84386_21d3757a0e61536730ce613e71d4179b.pdf
https://etl.journals.pnu.ac.ir/article_6754_869a22d7c871a9b5e40921549a4ebaec.pdf?lang=en
https://etl.journals.pnu.ac.ir/article_6754_869a22d7c871a9b5e40921549a4ebaec.pdf?lang=en
https://etl.journals.pnu.ac.ir/article_6754_869a22d7c871a9b5e40921549a4ebaec.pdf?lang=en
https://ictedu.sari.iau.ir/article_661630_84237bf8dff27099833cd82ac00eb404.pdf
https://ictedu.sari.iau.ir/article_661630_84237bf8dff27099833cd82ac00eb404.pdf
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 .48-1(، 1)1. عمومی

.html626http://sspp.iranjournals.ir/article_ 

خالقیت، حل (. 1392. )لطف اهلل ،فروزنده .، وحسین، زارع

، تهران: شناسی(راهبردی )رشته روان مسئله و تفکر

 .دانشگاه پیام نور انتشارات 

(. اثر آموزش تفکر 1396زارع، حسین.، و نهروانیان، پروانه. )

مسأله و یادگیری خودراهبر، فصلنامة های حلانتقادی بر سبک

 .96 -85(، 2)19های علوم شناختی، تابستان، تازه

https://icssjournal.ir/article-1-541-en.pdf 

(. ارتباط 1390احمد. ) ،مرندیو  .،حیدرعلی ،زارعی

های حل مسأله با پیشرفت راهبردهای یادگیری و سبک

 .109 -128(، 3)6، های مدیریت آموزشینوآوری .تحصیلی

00d6e7b1_780https://jmte.riau.ac.ir/article_

.pdf61d5b542a297308cd458fe94 

. مهری، پریرخو  .،سیدیعقوب ، موسوی،.شیال ،سلیمانی

دانشگاه  اعضای هیئت علمی ةرابطه بین میزان استفاد(. 1391)

و ارتباطات با میزان عات فردوسی مشهد از فناوری اطال

انگیزه، روزآمد شدن محتوای درسی کالس و جذابیت کالس 

پردازش و مدیریت  ةپژوهشنام ،88-87درس در سال 

 .758-737(، 3)27 ,اطالعات

-file:///C:/Users/Admin/Downloads/IranDoc

).pdf1(%20en-737p3n27v 

زوارکی، آبادی، خدیجه.، زارعیسلیمانی، شیال.، علی

بهبود عملکرد و بررسی (. 1401.، و دالور، علی. )اسماعیل

یادگیری دستور زبان انگلیسی  های حل مسألهاستقالل سبک

-539(، 3)16. دانشجویان تحت الگوی یادگیری معکوس

551 .

2022.8820.2734tej./10.22061https://doi.org/ 
-شناسی پرورشی نوین: روانروان(. 1400. )علی اکبر ،سیف

 اتشارات دوران.  ، تهران:شناسی یادگیری و آموزش

مهارتهای آموزشی و پرورشی (. 1399شعبانی، حسن. )

 ، تهران: انتشارات سمت.)روشها و فنون تدریس(

(. اثربخشی 1400رقی. عیسی. )بو  .،حافظ ،یارصاحب

گیری هدف در یادگیری درس زبان آموزش معکوس بر جهت

 .1-17(، 41)18. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی .انگلیسی

fd94432_c6047https://jeps.usb.ac.ir/article_

.pdf3e5978b3da55fca50c4ee150 

(. اثربخشی 1400جواد. ) ،مصرآبادیو  .،حافظ ،یارصاحب

های تربیتی: مطالعة یادگیری معکوس بر شاخص

 .30-7(، 3)20، های آموزشینوآوری .فراتحلیل

_bc134677http://noavaryedu.oerp.ir/article_

f.pdf66e343c06f946d9ff49ea728769b1 

(. آموزش و پرورش در 1389صبوری خسروشاهی. حبیب. )

هه با ها و راهبردهای مواجعصر جهانی شدن؛ چالش

-196(، 1)1. گذاری عمومیمطالعات راهبردی سیاست ،آن

153. 

31287_631http://sspp.iranjournals.ir/article_

f.pdf63eef296eb0e93c904c971ddb9 

. ها و فنون تدریسکلیات روش (. 1393. )اهللامان ،صفوی

 تهران: انتشارات معاصر.

جایگاه و نقش یادگیری مبتنی بر (. 1388فرهادیان، محمود. )

-100، 23، عیار، های درسی الکترونیکیحل مسئله در کتاب

116. 
c3eebf54_17586https://jut.samt.ac.ir/article_

eebaecf.pdf7124b875b36ab9a3b 

ای زمینه ة(. نظری1398آرزو. ) ،احمدآبادی .، وبیژن ،عبداللهی

یادگیری به روش معکوس: ایجاد یادگیری به روش معکوس 

 .45-29(، 2)4 ای معلمحرفه ةتوسع س.در کالس در

_1128http://tpdevelopment.cfu.ac.ir/article_

c.pdf?l746ecd271d1be615f69ac0b5687e595

ang=en 

چهرزاد،  .،فداکارسوقه، ریحانه .،کنجینی، لیلیفیضی

 های(. مهارت1395نژادلیلی، احسان. )کاظم مینومیترا.، و

آن در  با مرتبط عوامل و پرستاری دانشجویان مسألةحل

دانشجویان کارشناسی پرستاری، اولین همایش کشوری سبک 

(، 81)25نگر، زندگی سالم، نشریة پرستاری و مامایی جامع

86-95. 

http://sspp.iranjournals.ir/article_626.html
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85+%D9%86%D9%88%D8%B1&select-publisher=publisher-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85+%D9%86%D9%88%D8%B1&select-publisher=publisher-exact
https://icssjournal.ir/article-1-541-en.pdf
https://icssjournal.ir/article-1-541-en.pdf
https://jmte.riau.ac.ir/article_780_1b7e6d0094fe458cd297308a542b5d61.pdf
https://jmte.riau.ac.ir/article_780_1b7e6d0094fe458cd297308a542b5d61.pdf
file:///C:/Users/Admin/Downloads/IranDoc-v27n3p737-en%20(1).pdf
file:///C:/Users/Admin/Downloads/IranDoc-v27n3p737-en%20(1).pdf
https://jte.sru.ac.ir/article_1743_190b8db5441ffd7d6acaa40cb3340fe3.pdf
https://jte.sru.ac.ir/article_1743_190b8db5441ffd7d6acaa40cb3340fe3.pdf
https://jte.sru.ac.ir/article_1743_190b8db5441ffd7d6acaa40cb3340fe3.pdf
https://doi.org/10.22061/tej.2022.8820.2734
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1+%D8%B3%DB%8C%D9%81&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1+%D8%B3%DB%8C%D9%81&select-author=author-exact
https://www.gisoom.com/book/11649542/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%84%D8%AF-1/
https://www.gisoom.com/book/11649542/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%84%D8%AF-1/
https://www.gisoom.com/book/11649542/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%84%D8%AF-1/
https://jeps.usb.ac.ir/article_6047_c29443fd150ee4c50fca55da3b5978e3.pdf
https://jeps.usb.ac.ir/article_6047_c29443fd150ee4c50fca55da3b5978e3.pdf
http://noavaryedu.oerp.ir/article_134677_bc1b728769ea49ff9d946f06c343e66f.pdf
http://noavaryedu.oerp.ir/article_134677_bc1b728769ea49ff9d946f06c343e66f.pdf
http://sspp.iranjournals.ir/article_631_312879ddb971c904c93e0eb296eef63f.pdf
http://sspp.iranjournals.ir/article_631_312879ddb971c904c93e0eb296eef63f.pdf
https://www.gisoom.com/search/book/author-290973/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-290973/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C/
https://jut.samt.ac.ir/article_17586_54eebf3cb3a9ab36b875b7124eebaecf.pdf
https://jut.samt.ac.ir/article_17586_54eebf3cb3a9ab36b875b7124eebaecf.pdf
http://tpdevelopment.cfu.ac.ir/article_1128_595e5687b0ac69f615be1d271ecd746c.pdf?lang=en
http://tpdevelopment.cfu.ac.ir/article_1128_595e5687b0ac69f615be1d271ecd746c.pdf?lang=en
http://tpdevelopment.cfu.ac.ir/article_1128_595e5687b0ac69f615be1d271ecd746c.pdf?lang=en
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https://hnmj.gums.ac.ir/browse.php?a_code

&slc_lang=fa1&sid=20-454-10-A= 
درسی مبتنی  ةطراحی الگوی برنام(. 1391)محمودی، فیروز 

کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی و  ةبر مسئله در دور

 ةرسالسنجی آن در آموزش عالی ایران. اعتبارسنجی و امکان

  .درسی دانشگاه تربیت مدرس ةدکتری برنام

پور، یکتا، لیال.، صمصامی ، سیدرؤیا.، مسعودینژادمحمودی

، سیدامید.، و کسانی، نژادب.، زمانیان، مهدی.، محمودیمهتا

 هایسبک و انگیزة پیشرفت بین رابطة (. بررسی1398عزیز. )

مجلة پزشکی دزفول،  علوم دانشگاه مسألة دانشجویانحل

 .25 -17(، 1)17راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 

1000631file:///C:/Users/Admin/Downloads/

pdf.3990103 

ها، درسی: نظرگاه ةبرنام(. 1393مهرمحمدی، محمود. )

به نشر  -، انتشارات: مشهدرویکردها و چشم اندازها

سازمان مطالعه و  -تهران و )انتشارات آستان قدس رضوی(

 ها )سمت(اهتدوین کتب علوم انسانی دانشگ

وارونگی:  (.1391) فیروز. ،محمودی .، ومحمود ،مهرمحمدی

های درسی معطوف به رویکردی نوین به طراحی برنامه

مطالعات (. نشریة ای )با تاکید بر علوم تربیتیتربیت حرفه

 .177 -141(، 6) 3. درسی آموزش عالی ةبرنام
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