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را دارد.  یعلوم پزشک انیدار در دانشجو یمعن یریادگی تیتقو تیقابل ،کالس درس وارونهروش فعال از جمله  یریادگی یکردهایرو زمینه و هدف:

 بود. یپرستاررشته  انیدانشجو یریادگی یکردهایکالس درس وارونه بر رو یروش آموزش ریثأت یبررس پژوهش حاضر، انجامهدف از 

 1396-97 یلیکه در سال تحص یپرستاررشته  یمقطع کارشناس یدانشجو 46 روی قبل و بعد بر یگروه کی تجربی مهیمطالعه به روش ن نیا کار: روش

 درس کالس وهیبه ش سیمدرس جهت تدر شدند.انتخاب  سرشماری روش بهها  نمونه، انجام گرفت. بودند را اخذ کرده یارتوپد یپرستار یواحد نظر

و کتاب مرجع  یکیالکترون یمحتوا انینمود. دانشجو هیته Articulate Storyline افزار مربوط به درس را با استفاده از نرم یکیالکترون یوارونه، محتواها

 آوری . جهت جمعنمودند یشده توسط مدرس در کالس درس شرکت م دهیتدارک د یمشارکت های تیو در فعال دندکر میرا قبل از هر جلسه مطالعه 

از قبل ( R-SPQ-2F ای Revised Two-Factor Study Process Questionnaireاصالح شده ) یدو عامل لعهمطا نداینامه فر پرسش از اطالعات

 یهمبستگ بیو ضر Independent t ،Paired t های و آزمون یفیآمار توصبا استفاده از  ها . دادهگردید استفاده ها شروع و بعد از اتمام کالس

Pearson افزار نرم در SPSS  قرار گرفت لیو تحل هیتجزمورد. 

( و راهکار P < 001/0) زشیآن شامل انگ های اسیرمقی( و زP < 001/0) قیعم کردیدار رو یمعن شافزای باعث وارونه درس کالسروش  ها: افتهی

=  -34/0)و بعد  (r ،047/0  =P=  -29/0) قبل یسطح یریادگیو  قیعم یریادگی بین یدار یارتباط معکوس و معن همچنین،( شد. P=  001/0) قیعم

r ،015/0  =P) مشاهده گردیدوارونه  درس کالسروش  یاز اجرا. 

 یکردهایرو یابیبا ارز توان یمهمچنین، . شود یم تیتقو یپرستاررشته  انیدانشجو قیعم یریادگیوارونه، درس کالس  روش یبا اجرا: یریگ جهینت

 نمود. ییرا شناسا قیعم یریادگیثر بر ؤم یمختلف آموزش های روش ران،یمطالعه فراگ

 یآموزش پرستار ،یریادگی یکردهایوارونه، رودرس کالس : ها کلید واژه
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 مقدمه

 برای دانشجویان نمودن آماده، پرستاری آموزش از هدف

 مددجویان از ایمن مراقبت برای است. ایمن پرستاری عمل

 دانش پایه از باید دانشجویان پیچیده، بهداشتی نیازهای دارای

 و قضاوت کارگیریه ب توانایی منتقدانه، تفکر توانایی قوی،

 درگیری  تصمیم وگشایی  های مشکل مهارت و بالینی استدالل

توانند  می پرستاری مدرسان .(1) باشند برخوردار مراقبت هرایا

 و درس کالس در یادگیری فعال رویکردهای کارگیریه ب با

 وای  حرفه رشد و روذکهای م مهارت پرورش شرایط بالین،

 .(2، 3) سازند فراهم دانشجویان برای را عمیق یادگیری فرصت

 بوده رفتارگرایی مدل بر مبتنی پرستاری آموزش، سنتی طوره ب

 روش این .(4) است نشده آموزشی عملکرد ارتقای به منجر که

 .شود می سطحی یاوار  طوطی یادگیریباعث  وباشد  می مدار معلم

 کردن حفظ به فقط که است دانشجویانی، آموزشی چنین نتیجه

 ورد دا کوتاهی ماندگاریمحفوظاتشان  ،پردازند می اطالعات

 .(5) نیستند خود پایه دانش با جدید اطالعات ادغام به قادر

 فعال یادگیری های روش شامل فراگیرمدار رویکردهای

 یادگیری به منجر، سطحی یادگیری جای بهاغلب  کهاست 

 آن کارگیریه ب توانایی و اطالعات بیشتر ماندگاری یعنی عمیق

 مدرس ،مدار معلم کالسیک رویکرد در مقابل در .شود می

 منتقل منفعل فراگیرانی به سخنرانی طریق از را درسی مطالب

 از یکی .(6) دهد می پرورش را سطحی یادگیری و کند می

 آموزش در اخیر سال چند در که فراگیرمدار رویکردهای

 درس کالسروش است،  گرفته قرار توجه مورد پرستاری

 معنای به درس کالس ساختن وارونه .(7) باشد می وارونه

 جای به تعاملی و مشارکتی های فعالیت کردن جایگزین

 فراگیران که؛ به این معنی (8) است سنتی تدریس های روش

 زمان و گیرند فرامی را درسی محتوای درس کالس از قبل

 شده فراگرفته مطالب کارگیریه ب و تمرینات صرف کالس

 کارگیریه ب درباره گرفته انجام مطالعاتنتایج  .(9) شود می

 پرستاری آموزش حوزه در وارونه درس کالس آموزشی روش

 رضایت آموزشی روش این از فراگیران کهاست  داده نشان

 مهارت و (12) گرایش ،(11) بالینی گیری تصمیم و (10)رند دا

 .گردد می تقویتدر این روش  آنان (13) انتقادی تفکر

 باعث که آموزشی های روش از استفاده با مدرسان

 مختلف سطوح در تفکر و فعالیت جهت فراگیران سازی فعال

 فراهم را دار یمعن و عمیق یادگیری شرایط ،شود می شناختی

( 16و همکاران ) Cavallo( و 15) Ausubel .(14) سازند می

 جدید مفاهیم میان ارتباط برقراری فرایند را دار یمعن یادگیری

 بر و ندکرد تعریف قبلی شده آموخته مفاهیم با شده فراگرفته

 کیدأت دار یمعن و عمیق یادگیری جهت مناسب آموزشی محیط

 ارتباط عمیق یادگیری بااغلب  که دار یمعن یادگیری در .نمودند

 قبلی دانش با جدید مفاهیم ساختن مرتبط طریق از دانش دارد،

 که حالی در؛ شود می حاصل مفاهیم میان ارتباطات برقراری و

 ارتباطات ،شود می حفظ فقط مطالب وار طوطی یادگیری در

 افتد می اتفاق سطحی یادگیری و گردد نمی برقرار مفاهیم میان

به  پرستاری حیطه در گرفتهصورت  مختلفتحقیقات  .(17)

 به منجر ،دار یمعن و عمیق یادگیری که اند این نتیجه رسیده

 بالینی های مهارت و پرستاری دانش درباره تفکر باالی سطوح

 وقوع های شاخص از یکی .(14، 18) شود می بیمار از مراقبت

 شده گرفته کاره ب یادگیری رویکردهای دار، یمعن یادگیری

 .(17، 19) است فراگیران توسط

Biggs  را یادگیری رویکردهای بار اولین برایو همکاران 

 پیامدهای ماهیت بر که فراگیران دانشگاهی تکالیف انجام شیوه

 را یادگیری فرایند ها آن .ندکرد تعریف ،دگذار تأثیر می یادگیری

 بین پیش عوامل .نمودند توصیف فرایند -بین پیش مدل قالب در

 مانند فردی عوامل به و اردد وجود یادگیری موقعیت از قبل

 یادگیری ترجیحی رویکردهای و قبلی دانش نگرش، شخصیت،

 محتوا، شامل آموزش بستر همچون موقعیتی عوامل ،همچنین و

 اشاره ای سسهؤم ارزیابی جو وفرایندها  و تدریس های روش

 رویکردهای درباره گرفته انجامهای  پژوهش بیشتر (21) ددار

 .اند شده استخراجSaljo (22 ) و Martonمطالعه  از یادگیری

 درونی انگیزش دارای فراگیران از برخی که دریافتند ها آن

 درک را مطالعه مورد مطالب معنای تا کنند می تالش وهستند 
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 را آن و دهند پیوند خود پیشین های دانسته با را آن وکنند 

به  فراگیران سطحی، رویکرد در .(22) نامیدند عمیق رویکرد

 شیوه بر کیدأت با سطحی شیوه به یادگیری به تمایل هعمدطور 

 که کنند می مطالبی کردن حفظ به اقدام تنها و دارند وار طوطی

تحقیقات  .(4، 23) نددار نیاز آن به ارزشیابی در برند می گمان

 رویکرد با مقایسه در مطالعه عمیق رویکرد که داد نشان بعدی

 عامل و شود می آکادمیک های موفقیت ارتقای به منجر ،سطحی

 .(24) است یادگیری کیفیت بر گذارتأثیر مهم

 غالب روش که این بر کیدأت و فوق مطالب به توجه با

 را فراگیر که است سنتی های روش پزشکی، علوم در تدریس

 آن کارگیریه ب و پایه دانش با جدید های آموخته ادغام به قادر

 عمیق یادگیری تقویت اهمیت همچنین، و سازد نمی عمل در

 فراگیرمدار، های روش از استفاده با پزشکی علوم آموزش در

 آموزشی روشتأثیر  بررسیانجام پژوهش حاضر،  از هدف

رشته  دانشجویان یادگیری رویکردهای بر وارونه درس کالس

 .بود پرستاری

 

 کار روش
 بعد و قبل گروهی یک تجربی نیمه روش به مطالعه این

 رشته کارشناسی مقطع دانشجوی 49همه  از گرفت. انجام

 پرستاری نظری واحد 1396-97 تحصیلی سال در که پرستاری

 به دعوت مطالعه در شرکت برای بودند، کرده اخذ را ارتوپدی

 انجام سرشماری روش به گیری نمونه ،ترتیب این به آمد. عمل

تحقیق  در همکاری که شد داده اطمینان دانشجویان به .گردید

 عنوان به خود حقوق از ها است. همچنین، آن اختیاری

 که کنندگانی مشارکت شدند. آگاه پژوهش در کننده شرکت

 مطالعه در مشارکت برای و بودند کرده اخذ را فوق واحد

پژوهش  نمودند. تکمیل را آگاهانه رضایت فرم داشتند، رضایت

 توسط IR.IAU.RASHT.REC.1395.8با کد اخالق  حاضر

 .گردید ییدأت رشت واحد اسالمی آزاد دانشگاه اخالق کمیته

 ارتوپدی، پرستاری نظری واحد اخذ شامل ورود معیارهای

 بیش غیبت بود. مطالعه در شرکت به تمایل و رایانه به دسترسی

 و همکاری ادامه به تمایل عدم درس، کالس در جلسه یک از

 از خروج معیارهایها نیز به عنوان  نامه پرسشتکمیل ناقص 

 توسط شده تکمیل های نامه پرسش از .در نظر گرفته شد مطالعه

 های داده ترتیب این به و بود ناقص نامه پرسش 3 دانشجو، 49

  گرفت. قرار تحلیل و یهزتج مورد دانشجو 46

 کلیه وارونه، کالس روش اجرای جهت مدرس

 در سنتی روش در که ارتوپدی درس به مربوط های سخنرانی

 ضبط ها کالس شروع از قبل را شود می هیارا درس کالس

ه ب با ،الکترونیک آموزش در متخصص فردی سپس نمود.

 و اسالیدها و Articulate Storyline افزار نرم کارگیری

 هفت برای بود، گذاشته اختیارش در مدرس که ویدئوهایی

 محتواهای کل نمود. تهیه الکترونیکی محتوای جلسه

 شروع از قبل هفته یک و شد کپی فشرده لوح بر الکترونیکی

 .داده شد قرار دانشجویان اختیار در ها کالس

 هر برای که دانستند می دانشجویان ،درس طرح اساس بر

 عالوه و کنند مشاهده کالس از قبل باید را محتوا کدام جلسه

 این به نمایند. مطالعه باید را مرجع کتاب از صفحاتی چه آن بر

 کالس در قبلی آمادگی با جلسه هر در دانشجویان ،ترتیب

 مدرس ابتدا درس، کالس جلسه هر در .یافتند می حضور درس

 ایراد مربوط جلسه یادگیری اهداف درباره کوتاهی سخنرانی

 پاسخ یزئکو االتؤس به دانشجویان آن از پس و کرد می

 3-4 کوچک های گروه به را دانشجویان مدرس سپس دادند. می

 کوچک های گروه در فراگیران فعالیت نمود. می تقسیم نفره

 سناریوهای و یزئکو االتؤس به پاسخ ،مقایسه و بحث»شامل 

 مربوط مفاهیم به توجه با مدرس جلسه هر از قبل .بود« بالینی

 دانش کارگیریه ب هدف با را بالینی سناریوهای جلسه، هر به

 دانشجویان و نمود می طراحی بالینی های موقعیت در نظری

 به پاسخ برای گروه در نظر تبادل و تفکر از بعد بودند موظف

 دانشجویان سایر و استاد با بحث به بالینی، سناریوی االتؤس

 .انجامیدبه طول  هفته 8 آموزشی دوره بپردازند.

 .تشکیل شد بخش دواز  حاضر پژوهش در رفته کاره ب ابزار

 ،یتجنس سن،مانند  دموگرافیک اطالعات شامل اول بخش



 زاده دهقان ...یکردهایکالس درس وارونه بر رو ریثأت

4 

 ارتوپدی درس نمره و قبل ترم معدل اشتغال، وضعیت هل،أت

 عاملی دو مطالعه یندافر نامه پرسش دوم بخش بود. ترم پایان در

 Revised Two-Factor Study Process) شده اصالح

Questionnaire  یاR-SPQ-2F) گیری اندازه به که بود 

 نامه پرسش این .(21) پرداخت فراگیران یادگیری رویکردهای

 Biggs (25) وSaljo (22 ) و Martonتحقیقات  اساس بر

 .گردید تهیه

R-SPQ-2F رویکرد کلی زیرمقیاس دو و عبارت 20 شامل 

 هر که باشد می وار طوطی یادگیری یا سطحی رویکرد و عمیق

 لیکرت مقیاس اساس بر وتشکیل شده است  عبارت 10 از یک

 تا 1=  کند نمی صدق من مورد در هرگز از) ای درجه پنج

 شود. می داده پاسخ (5=  کند می صدق من مورد در همیشه

 و حداقل و شود می بندی جمع جداگانه ها زیرمقیاس نمرات

در نظر گرفته  50و  10به ترتیب  رویکرد هر امتیاز حداکثر

 دو از عمیق و سطحی رویکردهای از یک هر .شود می

 .است شده تشکیل عبارتی پنج راهکار و انگیزش زیرمقیاس

Biggs  ضریب از استفاده بارا  ابزار این پایاییو همکاران 

Cronbach's alpha برای و 73/0 ،عمیق رویکرد برای 

 در مقیاس مذکور .(21) ردندک گزارش 64/0 ،سطحی رویکرد

 رویکردهای ارزیابی جهت کشور از خارج مختلف مطالعات

 پرستاریرشته  دانشجویان در دار یمعن یادگیری و یادگیری

  .(4، 20، 26) است گرفته قرار استفاده مورد

 بود شده ترجمه فارسی به تر پیش R-SPQ-2F نامه پرسش

 به ابزار پایایی گیری اندازه برای مطالعه انجام از قبل (.27)

 30 توسط نامه پرسش ،Cronbach's alpha ضریب روش

 که رشت اسالمی واحد آزاد دانشگاه پرستاریرشته  دانشجوی

 پایایی .گردید تکمیل بودند، شده انتخاب تصادفی روش به

 زیرمقیاس در و 75/0 سطحی رویکرد زیرمقیاس در ابزار

 های داده آوری جمع جهت .به دست آمد 64/0 عمقی رویکرد

 ها نمونه از ،آخر جلسه انتهای و اول جلسه در مطالعه

 چهار کد یک خود تولد ماه و روز اساس بر تا شد خواستدر

 رویکرد اساس بر ونند ک ثبت خود های نامه پرسش بر را رقمی

 .نمایند تکمیل را آن خود مطالعه

 آزمون از پژوهش متغیرهای توزیع بررسی برای

Kolmogorov-Smirnov نرمال توزیعبیانگر  که شد استفاده 

 و تجزیه جهت پارامتریک آمار از دلیل همین به بود و متغیرها

 انحراف و میانگین و درصد و فراوانی از .گردید استفاده تحلیل

 رویکردهای و کدموگرافی اطالعات تحلیل برای معیار

 کالس روش تأثیر بررسیجهت  Paired t آزمون از ،یادگیری

 Pearson همبستگی ضریب از یادگیری، رویکردهای بر وارونه

 آزمون از و سطحی و عمیق یادگیری ارتباط بررسی برای

Independent t  متغیرهای میان ارتباط بررسیجهت 

  شد. استفاده فراگیران یادگیری رویکردهای و دموگرافیک

  20نسخه  SPSSافزار  ها در نرم در نهایت، داده

(version 20, IBM Corporation, Armonk, NY مورد )

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

 ها یافته
 از بعد و قبل را ها نامه پرسش نفر 46 دانشجو، 49 کل از

 سه و نمودند تکمیل کامل طوره ب وارونه کالسروش  اجرای

 کنار مطالعه از ها نامه پرسش تکمیلدر  نقص دلیل به دانشجو

 بود. درصد 5/96 پاسخدهی میزان ترتیب این به شدند. گذاشته

 1/89 ان تشکیل دادند.زن درصد را 6/69 ،کننده شرکت 46 از

 و ندبود مجرد درصد 5/93 و سال 18-22 سنی رده در درصد

 ترم معدل میانگین نداشتند. اشتغال شغلی به نیز درصد 0/87

 و 27/15 ± 31/1 به ترتیب ها نمونه ارتوپدی درس نمره و قبل

 بود. 45/15 ± 14/2

 رویکردهای بر وارونه کالسروش تأثیر  بررسیجهت 

 (.1 )جدول شد استفاده Paired t آزمون از ،فراگیران یادگیری

 باعث وارونه کالس روش که داد نشان ها داده تحلیل نتایج

 های زیرمقیاس و (P < 001/0) عمیق رویکرد دار یمعن افزایش

  عمیق راهکار و (P < 001/0) عمیق انگیزش شامل آن

(001/0  =P) .یادگیری رویکرد حیطه نمرات اگرچه شد 

 سطحی راهکار و سطحی انگیزش های زیرمقیاس و سطحی
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 برای نبود. دار یمعن آماری نظر از تفاوت ایناما  ،یافت افزایش

 از نیز سطحی یادگیری و عمیق یادگیری میان ارتباط بررسی

 بر این اساس، .گردید استفاده Pearson همبستگی ضریب

 قبل مذکور متغیر دو میان داری معنی و ضعیف معکوس ارتباط

(29/0- = r، 047/0  =P) بعد و (34/0- = r، 015/0  =P) از 

 .شتدا وجود وارونه کالسروش  اجرای
 

 وارونه کالس روش اجرای از بعد و قبل پرستاری رشته دانشجویان یادگیری رویکردهای مقایسه :1 جدول

 Pمقدار  (میانگین ±معیار انحراف) بعد  (میانگین±معیار  انحراف) قبل یادگیری رویکردهای

 < 001/0 92/2±22/18  13/15± 28/3 عمیق انگیزش

 001/0 89/2±96/15 22/3±83/13 عمیق راهکار

 977/0 52/4±04/11 02/11 ± 22/3 سطحی انگیزش

 289/0 82/3±93/12 52/3±24/12 سطحی راهکار

 < 001/0 90/4±17/34 70/5±96/28 عمیق رویکرد

 564/0 46/7±98/23 99/5±26/23 سطحی رویکرد

 

 ارتوپدی درس نمره و قبل ترم معدل با وارونه کالسروش  اجرای از بعد و قبل پرستاری رشته دانشجویان یادگیری رویکردهای ارتباط :2 جدول

 بعد قبل ارتوپدی نمره معدل/ یادگیری رویکردهای

 Pمقدار  همبستگی ضریب Pمقدار  همبستگی ضریب

 042/0 300/0 < 001/0 504/0 قبل ترم معدل عمیق رویکرد

 012/0 369/0 166/0 208/0 ارتوپدی درس نمره

 397/0 128/0 809/0 037/0 قبل ترم معدل سطحی رویکرد

 084/0 258/0 762/0 046/0 ارتوپدی درس نمره

 

 نمره و قبل ترم معدل تنها ،دموگرافیک متغیرهای میان در

ی را نشان دار یمعن ارتباط مطالعه رویکردهای با ارتوپدی درس

 ی کهدانشجویان قبل ترم معدل ،2 جدول های بر اساس داده .داد

روش  از بعد و قبل بودند، یادگیری عمیق رویکرددارای 

 Pearson همبستگی ضریب از استفاده با وارونه کالس اجرای

 دانشجویانی که معنی این به ؛داشت یدار یمعن و مثبت ارتباط

روش  اجرای از قبل هم ،داشتند باالتری قبل ترم معدل که

 یادگیری برای عمیق رویکرد از آن از بعد هم و وارونه کالس

 با تنها ارتوپدی درس نمره این، بر عالوه کردند. می استفاده

 وارونه کالس روش اجرای از بعد یادگیری عمیق رویکرد

 .را نشان داد یضعیف ارتباط

 

 گیری نتیجه و بحث
 آموزشی روشتأثیر  بررسیانجام پژوهش حاضر،  از هدف

رشته  دانشجویان یادگیری رویکردهای بر وارونه درس کالس

 باعث وارونه کالس روش که داد نشان نتایج .بود پرستاری

 شامل آن های زیرمقیاس و عمیق رویکرد دار یمعن افزایش

 بر یتأثیر که حالی در ؛شود می عمیق راهکار و عمیق انگیزش

 ،راستا این در نداشت. آن های زیرمقیاس و سطحی رویکرد

McLaghlin کالس روش در تحقیق خود که همکاران و 

 بردند، کاره ب داروسازی دانشجویان برای را وارونه درس

 کالس در فراگیران حضور تواند می وارونه کالس که دریافتند

 نتیجه این به ها آن دهد. ارتقا را فراگیران یادگیری و درس

 و مدرس مشترک ولیتؤمس ،دار یمعن یادگیری که رسیدند

 کالسمانند  فراگیرمدار های روش طریق از و باشد می فراگیر

 کالس روش نیز Hanson (.28)دارد  تقویت یتقابل وارونه

 رشته دانشجویان داروشناسی درس تدریس برای را وارونه

 که دانشجویانی به این نتیجه رسید و گرفت کاره ب پرستاری
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کالس  در حضور از قبل را شده ضبط ویدئویی های سخنرانی

 یافته افزایش شده تدریس مفاهیم از ادراکشان بودند، فراگرفته

 وارونه کالس آموزشی روش Raihanah ،همچنین (.13) بود

ه ب ادبیات رشته دانشجویان یادگیری بر آنتأثیر  بررسی برای را

 فراگیران توانمندی به منجر وارونه کالس که دریافت و برد کار

  (.29) شود می فراگیری در مشارکت در آنان پذیری انعطاف و

 کالس کرد. عنوان را دلیل چند توان می یافته این تبیین در

 صرف و (30) فراگیرمدار و فعال یادگیری بر کیدأت با وارونه

 امکان شده، فراگرفته مفاهیم کارگیریه ب بر کالس زمان

 فراگیر از روش این در .(31) سازد می فراهم را عمیق یادگیری

 ،یادگیری مطلوب پیامدهای به دستیابی برای تا رود می انتظار

 انجام درس کالس در حضور از قبل را تکالیف از باالیی حجم

 مطالعه برای اجبارتحقیقات،  از بسیاری در که ای گونه به ؛دهد

 نارضایتی باعث ،مرجع کتب و طوالنی الکترونیکی محتواهای

 شده مشخص .(10، 32) است شده روش این از دانشجویان

 دانشجویان مطالعه عمق بر ،آموزشی سنگین تکالیف کهاست 

 و مطالعه نیاز پیش که دهد می نشانامر  اینذارد و گ میتأثیر 

 تکالیف و است معقول حد در تکالیفی انجام مطلوب، یادگیری

 دالیل از یکی .(26) کند نمی فراگیران یادگیری به کمکی سبک

 کردن حفظ بهاقدام  و سطحی رویکرد از دانشجویاناستفاده 

 اساس برها  آن که ستا این عمیق یادگیری بدون مطالب

 دریابند دانشجویان اگر .کنند می مطالعه مورد نظر درس نیازهای

 به است، سطحی مطالعه نیازمند مربوط درس یادگیری بستر که

 درس تکالیف اگر که حالی در ؛آورند می روی سطحی رویکرد

 فکری های فعالیت به فراگیر باشد، عمیق یادگیری نیازمند

 کند  می اقدام خود قبلی دانش با مفاهیم ساختن مرتبط و پیچیده

 واحد این در وارونه کالس آموزشی روش که گونه همان .(33)

نتایج پژوهش  نمود. کمک فراگیران یادگیری تعمیق به درسی،

 یادگیری بر یتأثیر وارونه کالس اجرای که داد نشان حاضر

 رویکردیک  عنوان به یادگیری سطحی رویکرد ندارد. سطحی

؛ چرا شود می محسوب عالی آموزش سطح در یادگیری ناموفق

 اطالعاتی نمودنحفظ  به اقدام تنها رویکرد این در فراگیر که

 نیاز مورد پایانی امتحان در قبولی برای وی تصور به که کند می

 وی قبلی یادگیری با ارتباطی جدید آموخته که حالی در؛ است

 .(4) سازد نمی برقرار

ارتباط  که داد نشان Pearson همبستگی آزمون نتیجه

 قبلدار و معکوسی میان یادگیری عمیق و یادگیری سطحی  معنی

 و Henoch .شتدا وجود وارونه کالس اجرای ازپس  و

 در پرستاری رشته دانشجویان مشارکت از پس نیز همکاران

 از یبخش عنوانه ب تحقیقاتی پروژه یک در ها داده آوری جمع

 کردند و استفاده R-SPQ-2F نامه پرسش از تحقیق، روش درس

 و عمیق یادگیری میان را معکوسیو  دار یمعن اما ،ضعیف ارتباط

 ارتباط که دریافت نیز Gurcay (.20)گزارش نمودند  سطحی

 یادگیری و دار یمعن و عمیق یادگیری میان یدار یمعنمنفی و 

عنوان  توان می یافته این تفسیر در .(17) دارد وجود وار طوطی

 برای پرستاری رشته دانشجویان تمایل افزایش با که کرد

 ساختن مرتبط و مفاهیم میان ارتباط برقراری طریق از یادگیری

 به که سطحی یادگیری به نسبت آنان تمایل قبلی، دانش با مفاهیم

 ارتباط برقراری بدون ذهن در مفاهیم ذخیره و کردن حفظ معنای

 (.31) یابد می کاهش ،ستا ها ن آ میان

 قبل ترم معدل که دانشجویانی تحقیق حاضر، نتایجبر اساس 

 از بعد هم و وارونه کالس اجرای از قبل هم ،داشتند باالتری

 بر عالوه .کردند می استفاده یادگیری برای عمیق رویکرد از آن

 با ارتوپدی درس ترم پایان نمرهی بین دار یمعن ارتباط این،

مشاهده  وارونه کالس اجرای از بعد یادگیری عمیق رویکرد

 مثبت ارتباط نیز Backstromو  Rosanderپژوهش  در .شد

 دانشگاهی نمرات میانگین و عمیق یادگیری بین ضعیفی و

 در همکاران و Salamonson .(34) داشت وجود فراگیران

 پرستاری رشته دانشجویان روی بر نگر آینده مطالعهیک 

 در فراگیران نمرات کننده بینی پیش عمیق یادگیری که دریافتند

 انطباقی های مهارت از یدانشجویانچنین  و است دانشگاه

 کنند می استفاده یادگیری در خودتنظیمی راهکارهای همچون

 بهتر نمرات با عمیق یادگیری دیگر، عبارت به .(35)

 دارد. ارتباط دانشگاه در آنان موفقیت و دانشجویان
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 گیری نتیجه

 آموزشی روش اجرای با که داد نشاننتایج تحقیق حاضر 

 دانشجویان یادگیری عمیق رویکرد وارونه، درس کالس

 رویکرد با که دانشجویانی همچنین، شود. می تقویت پرستاری

 ،رو این از داشتند. بهتری آکادمیک نتایج کردند، می مطالعه عمیق

 یادگیری ارتقای جهت وارونه کالس روش از توان می

 آموزشی روش این اگرچه برد. بهره پزشکی علوم دانشجویان

 درمانی پیچیده های محیط در کار برای فراگیران تجهیز پتانسیل

 فاقد حاضر تجربی نیمه به دلیل این که پژوهش اما ،ددار را

 وارونه درس کالس ییاکار بیشتر های ارزیابی بود،گروه شاهد 

 تجربی مطالعات استفاده با فراگیران یادگیری رویکردهای بر

 ارزیابی با توان می .شود می پیشنهادشاهد  گروه دارای

 بر ثرؤم آموزشی نوین های روش فراگیران، مطالعه رویکردهای

 نمود. شناسایی را عمیق یادگیری
 

 سپاسگزاری
 شماره ابتحقیقاتی  طرح از پژوهش حاضر برگرفته

 پژوهشی معاونت از وسیله بدین باشد. می 1179508260009

 مطالعه مالیبه جهت حمایت  رشت واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 ،نمودند همکاریتحقیق  انجام در که افرادی کلیههمچنین،  و

 .یدآ به عمل می قدردانی و تشکر

References: 

1. Benner P. Rethinking clinical and classroom 

teaching and learning. [Cited 2018 Jun 30]. 

Available from: 

https://www.educatingnurses.com/rethinking-

clinical-classroom-teaching-learning/ 

2. Docherty A, Warkentin P, Borgen J, Garthe K, 

Fischer KL, Najjar RH. Enhancing Student 

Engagement: Innovative Strategies for Intentional 

Learning. J Prof Nurs. (Forthcoming 2018). 

3. Poikela P, Ruokamo H, Teräs M. Comparison of 

meaningful learning characteristics in simulated 

nursing practice after traditional versus computer-

based simulation method: A qualitative 

videography study. Nurse Educ Today. 

2015;35(2):373-82. 

4. Karns D. (dissertation). Meaningful learning 

development in student nurses: the traditional 

nursing care plan versus the concept map care 

plan approach. Colorado: University of Northern 

Colorado; 2010.  

5. Kantar LD. Assessment and instruction to 

promote higher order thinking in nursing students. 

Nurse Educ Today. 2014;34(5):789-94. 

6. Tricio JA, Montt JE, Ormeño AP, Del Real AJ, 

Naranjo CA. Impact of Faculty Development 

Workshops in Student-Centered Teaching 

Methodologies on Faculty Members’ Teaching 

and Their Students’ Perceptions. J Dent Educ. 

2017;81(6):675-84. 

7. Billings DM. 'Flipping' the Classroom. Am J 

Nurs. 2016;116(9):52-6. 

8. Bristol T. Flipping the classroom. Teach Learn 

Nurs. 2014;9(1):43-6. 

9. Betihavas V, Bridgman H, Kornhaber R, Cross 

M. The evidence for ‘flipping out’: a systematic 

review of the flipped classroom in nursing 

education. Nurse Educ Today. 2016;38:15-21. 

10. Jafaraghaie F, Dehghanzadeh S, Khordadi Astane 

H. Nursing students’ experience in a flipped 

classroom method. Res Med Edu. 2017;9(1): 

36-27. [In Persian] 

11. Mudd SS, Silbert-Flagg J. Implementing the 

flipped classroom to enhance nurse practitioner 

clinical decision-making in the care of the 

pediatric asthma patient. Nursing Education 

Perspectives. 2016;37(6):352-3. 

12. Dehghanzadeh S, Jafaraghaie F, Khordadi Astane 

H. The Effect of Flipped Classroom On Critical 

Thinking Disposition in Nursing Students. Iran J 

Med Educ. 2018;18(6):39-48. [In Persian] 

13. Hanson J. Surveying the experiences and 

perceptions of undergraduate nursing students of 

a flipped classroom approach to increase 

understanding of drug science and its application 

to clinical practice. Nurse Educ Pract. 

2016;16(1):79-85. 

14. Roca J, Reguant M, Canet O. Learning outcomes 

of “The Oncology Patient” study among nursing 

students: A comparison of teaching strategies. 

Nurse Educ Today. 2016;46:29-35. 

15. Ausubel DP. The psychology of meaningful 

verbal learning. Oxford, England: Grune & 

Stratton, Inc; 1963. 

16. Cavallo AM, Potter WH, Rozman M. Gender 

differences in learning constructs, shifts in 

learning constructs, and their relationship to 

course achievement in a structured inquiry, 

yearlong college physics course for life science 

majors. School Science and Mathematics. 

2004;104(6):288-300. 



 زاده دهقان ...یکردهایکالس درس وارونه بر رو ریثأت

8 

17. Gurcay D. Investigation of the Pre-service 

Physics Teachers’ Learning Approaches. Procedia 

Soc Behav Sci. 2013;106:1614-21. 

18. Dreifuerst KT. Getting started with debriefing for 

meaningful learning. Clinical Simulation in 

Nursing. 2015;11(5):268-75. 

19. Hasnor HN, Ahmad Z, Nordin N. The 

relationship between learning approaches and 

academic achievement among Intec students, 

Uitm Shah Alam. Procedia Soc Behav Sci. 

2013;90:178-86. 

20. Henoch I, Ung EJ, Ozanne A, Falk H, Falk K, 

Sarenmalm EK, et al. Nursing students' 

experiences of involvement in clinical research: 

An exploratory study. Nurse Educ Pract. 

2014;14(2):188-94. 

21. Biggs J, Kember D, Leung DY. The revised two‐
factor study process questionnaire: R‐SPQ‐2F. Br 

J Educ Psychol. 2001;71(Pt 1):133-49. 

22. Marton F, Säljö R. On qualitative differences in 

learning: I—Outcome and process. Br J Educ 

Psychol. 1976;46(1):4-11. 

23. Mehdinezhad V, Esmaeeli R. Students' 

Approaches to Learning Superficial, Strategic and 

Deep. Educ Strategy Med Sci. 2015; 8(2):83-9. 

[In Persian] 

24. Gordon C, Debus R. Developing deep learning 

approaches and personal teaching efficacy within 

a preservice teacher education context. Br J Educ 

Psychol. 2002;72(Pt 4):483-511. 

25. Biggs JB. Study Process Questionnaire Manual. 

Student Approaches to Learning and Studying. 

Australia: Australian Council for Educational 

Research, Hawthorn; 1987. 

26. Leung SF, Mok E, Wong D. The impact of 

assessment methods on the learning of nursing 

students. Nurse Educ Today. 2008;28(6):711-9. 

27. Shokri O, Kadivar P, Farzad V, Daneshvarpoor Z. 

Relationship of thinking styles and learning 

approaches with academic achievment. Advances 

in Cognitive Science. 2006; 8(2): 44-52.  

[In Persian] 

 

28. McLaghlin JE, Roth MT, Glatt DM, 

Gharkholonareh N, Davisdon C, Griffin LM, et 

al. The flipped classroom: A course redesign to 

foster learning and engagement in a health 

professions school. Acad Med. 2014; 89(2): 

236-43.  

29. Raihanah MM. Flipped classroom & meaningful 

learning among UKM graduates students: A 

teacher’s reflection. In: Embi MA. In Blended & 

flipped learning: case studies in Malaysian 

HEIS. Malaysia: Centre for Teaching & 

Learning Technologies, Universiti Kebangsaan 

Malaysia; 2014. 

30. Mikkelsen TR. Nursing students’ experiences, 

perceptions and behavior in a flipped-classroom 

anatomy and physiology course. J Nurs Educ 

Pract. 2015;5(10):28. 

31. Lacher LL, Lewis MC, editors. The effectiveness 

of video quizzes in a flipped class. Proceedings of 

the 46th ACM Technical Symposium on 

Computer Science Education. Proceedings of the 

46th ACM Technical Symposium on Computer 

Science Education; 2015 Mar 4-7; Kansas city, 

USA. 2015: 20-23. 

32. Khanova J, Roth MT, Rodgers JE, McLaughlin 

JE. Student experiences across multiple flipped 

courses in a single curriculum. Med Educ. 

2015;49(10):1038-48. 

33. Snelgrove SR. Approaches to learning of student 

nurses. Nurse Educ Today. 2004;24(8):605-14. 

34. Rosander P, Bäckström M. The unique 

contribution of learning approaches to academic 

performance, after controlling for IQ and 

personality: Are there gender differences? Learn 

Individ Differ. 2012;22(6):820-6. 

35. Salamonson Y, Ramjan LM, van den 

Nieuwenhuizen S, Metcalfe L, Chang S, Everett 

B. Sense of coherence, self-regulated learning and 

academic performance in first year nursing 

students: A cluster analysis approach. Nurse Educ 

Pract. 2016;17:208-13. 

 

 

 

. 


