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 3الهدی
 برای آموزشی روش یك عنوان به معکوس هایكالس چکیده:

 و یادگیری هایپیامد انتقادی، تفکر هایمهارت دانشجویان، درگیری بهبود

 درس هایكالس در فعلی ادبیات حال، این با. هستند رشد حال در موفقیت

 به فراگیران، مزایای و هاادراک ها،انگیزه مورد در محدودی بینش معکوس،

 درک یفی،ك مطالعه نای از هدف. دهدمی ارائه عالی آموزش زمینه در ویژه

 رایب آن مزایای بر تأكید با ایران، عالی آموزش در معکوس كالس مدرسان

 یك در معکوس كالس قالب در تدریس هنگام مربیان كه بود فراگیران

 بهترین لعهمطا این در خاص، طور به. شوندمی روبرو آن با دولتی دانشگاه

 ژوهشپ. است شده كرذ معکوس درس هایكالس اجرای برای هااستراتژی

 یفیك پژوهش روش جهت از و كاربردی هدف نظر از كیفی ایمطالعه حاضر

 مصاحبه از مطالعه این در استقرایی رویکرد با و تفسیری پارادایم بر مبتنی و

 از رنف 13. است شده استفاده اطالعات گرداوری برای یافته ساختار نیمه

 كردند،می تدریس معکوس، سكال روش از استفاده با قبالً كه اساتید

 و سیبرر مورد مضمون تحلیل روش از استفاده با هاداده. شدند مصاحبه

 كمك از تحلیل، و تجزیه اعتبار و پایایی افزایش برای. گرفتند قرار تحلیل

 اب مرتبط مزایای چندین پژوهش این هاییافته. شد استفاده همکار

( 1: داد نشان را ایران عالی آموزش در معکوس تدریس روش بکارگیری

 نكرد اجتماعی( 3 و باال سطح تفکر تقویت( 2 یادگیری، كیفیت افزایش

 برای راهنمایی انعنو به توانندمی بالقوه طور به هایافته این. فراگیران

 روش از خود دانشجویان یادگیری نتیجه بهبود برای خواهندمی كه مدرسانی

 .شود استفاده سود ببرند، معکوس درس كالس

 معکوس ،كالس معکوس، آموزش فراگیران ، عالی، آموزش: کلمات کلیدی

 مزایای كالس معکوس

A.Kartali, Dr.M.Rezaei Zadeh, 

Dr.J.Alamolhoda 
Abstract: The aim of this study was to 

understand flipped instructors in Iranian higher 

education, emphasizing its benefits for learners 

that instructors face when teaching in flipped 

classes in a public university. In particular, this 

study listed the best strategies for implementing 

flipped classrooms. The present study was a 

qualitative study in terms of purpose and in 

terms of research method it was considered 

qualitative based on interpretive paradigm and 

with inductive approach. The research tool in 

this study included a semi-structured interview 

used to collect information. Thirteen professors 

who had previously taught in flipped were 

interviewed. The data were analyzed using 

content analysis method. The peer review was 

used to increase the reliability and validity of 

the analysis. The findings of this study showed 

several benefits related to the use of flipped 

teaching method in Iranian higher education 

including: 1) increasing the quality of learning, 

2) strengthening high-level thinking and 3) 

socializing learners. These findings could 

potentially be used as a guide for educators who 

want to use the flipped classroom method to 

improve their students' learning outcomes. 
Keywords: higher education, flipped education 

learners, flipped classes, flipped class benefits 
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 مقدمه
 اثر جامعه مختلف بخش های در و شده جهانی معضل یك به تبدیل كرونا پاندمی امروزه

 فاصله به نیاز انسان، به انسان از 19 كوید ویروس گسترش وهنح. است كرده پیدا نمود آن
 مدارس دولت ها اكثر دلیل، همین به. است كرده ایجاب را شلوغ مکان های از پرهیز و اجتماعی

  ثانوی اطالع تا ،19 كووید گسترده شیوع از جلوگیری منظور به را خود عالی آموزش مؤسسات و
 در  دانشگاه ها و مدارس تعطیلی یونسکو، اعتقاد به(. 1,2020یاابوگی، یاوسن و اپ) كردند تعطیل

 برای نیز نامطلوبی پیامدهای جوامع، و افراد برای باال اقتصادی و اجتماعی هزینه های كنار
 در اختالل آن، پیامد ترینمهم شاید. است داشته همراه به علمیهیئت اعضای و دانشجویان

 است شده توسعه و رشد هایفرصت از دانشجویان محرومیت به منجر كه باشد یادگیری فرایند
-فعالیت آن در كه است پرطرفدار آموزشی الگوی یك 3معکوس درس كالس (.2020 2یونسکو)

 های فعالیت به( مطالب ارائه مثال، عنوان به) شد می انجام كالس در سنتی طور به كه هایی
 فعالیت های به بودند، تحت عنوان تکالیف عادی طور به كه هاییفعالیت و شده تبدیل خانه

 جای به مدرس معکوس، درس كالس (در2018و همکاران، 4شوند )آكچایر می تبدیل درسی
 بر را یادگیری فرایند كه فراگیران مسئولیت می كند دانشجویان كمك به صرف اطالعات ارائه

 آنجا از (.5،2016هوانگ و ی)ال رواج می دهند را فراگیر محوری یادگیری در واقع و بگیرند عهده
 شود، نمی استفاده ها، سخنرانی از استفاده با دانشجویان به دانش انتقال برای كالس زمان از كه

 پیشنهادی مشکالت حل بحث، مانند یادگیری های فعالیت سایر طریق از است قادر مدرس
 كالس مفهوم امروزه،. دشو درگیر دانشجویان با راهنمایی و مفید های فعالیت دانشجویان، توسط

 در و( غیره و انسانی علوم اجتماعی، علوم ریاضی،) مختلف های رشته از بسیاری در معکوس
 الگوی یك عنوان به (.2016 ،6هاوو) است شده سازی پیاده جهان سراسر های دانشگاه و مدارس

 كرده جلب خود به را بسیاری توجه اخیر سالهای در معکوس كالس محبوب، جدید آموزشی
 افزایش چشمگیری بطور عالی آموزش زمینه در بویژه معکوس كالس مورد در تحقیقات. است
 كالس های چالش و مزایا بر عمده طور به موضوع این مورد در ادبیات كلی، طور به. است یافته
      (.2018و همکاران، 7دارد)هو تمركز معکوس درس های
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 های استراتژی از استفاده با خصوص به اهیچندگ از هر یادگیری در این میان مفهوم
 و السامرایی) یابد می ادامه فراگیران استقالل و یادگیری ارتقا برای یادگیری و یادگیری مختلف

 بودن مجهز از اطمینان بر متمركز كه ،آموزشی سیاست مداوم تأكید از امر این(. 2018،  1سعید
 در. است مشهود ، است ارتباطات تسهیل برای ضروری مورترین ابزار به مدرسان و دانشجویان

 از پشتیبانی حداقل با و منظم طور به كه رود می انتظار دانشجویان  ، دانشگاهی زمینه یك
 2003 همکاران و 2آندریاسن ؛ 2018، سامرائی-ال و باراگاش) كنند شركت دوره این در ، استاد

 حل راه یك عنوان به معکوس/  واژگون كالس از كه است جایی همان این(. 2010، 3زایخنر ؛
 از قبل آمادگی به آن انتقال و كالس زمان از سخنرانی گرفتن برای عمدتا ، شود می استفاده
 .برسد حداكثر به فعال یادگیری های فعالیت برای تواند می كالس زمان كه طوری به ،كالس

 تصمیم و یادگیری كه كندمی ملزم را دانشجویان  مدل، یك عنوان به كالس معکوس
 و4پرست ) بگیرند عهده به كالس از بعد و كالس درون كالس، از قبل های دوره در را خود گیری

 دانشجویان در ارتباط و بازتاب’ ارتقا برای مرحله هر از آمده دست به دانش(. 2015 همکاران
 كه رود می انتظار "كالس از قبل" مرحله دردانشجویان . شودمی استفاده یادگیری فرایند طول

 آنجا در گیرند، قرار "كالس در" مرحله در تا شوند درگیر مربی توسط شده ارائه یادگیری مواد با
. شود می فراهم آنها برای گروهی و گفتگو و بحث مانند یادگیری های فعالیت از ای مجموعه

 معرض در جویان دانش ، "كالس از پس" مرحله در ، سپس. استاد از پشتیبانی حداقل با ارائه
 دست به خود دانش تقویت برای سازی غنی فعالیت یك عنوان به مختلف آزمونهای یا تکالیف

 مطالعه چندین انگیزه ، یادگیری مراحل این از حاصل نتایج. گیرند می قرار قبلی مراحل از آمده
و 5نگ گ) است بوده یادگیری مختلف های زمینه در معکوس كالس پتانسیل تأیید برای قبلی

 در رایج اعتقاد كه است دلیل این به اساساً این(. 2018 ،6عطاردی و لین ؛ مك2018 همکاران،
 یادگیری زمینه در را معناداری های تجربه دانشجویان  كه است این معکوس كالس الگوی مورد

 زمینه یك در مفهومی های چالش بر غلبه برای قبلی و جدید دانش بین ارتباط ایجاد طریق از
 (.2017 بایدا و ییلماز) دهد می ارائه دانشجویان  به دامنه خاص

 به كه هایی فعالیت آن در كه است پرطرفدار آموزشی الگوی یك معکوس درس كالس
 تبدیل خانه های فعالیت به( مطالب ارائه ،مثال عنوان به) شد می انجام كالس در سنتی طور
 تبدیل درسی فعالیت های به بودند، وان تکالیفتحت عن عادی طور به كه فعالیت هایی و شده
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 درس كالس (. در2016و سهرابی و ایرج، 2018؛آكچایر،1،2012شوند)برگمن و سامز می
 فرایند كه مسئولیت كندمی دانشجویان كمك به صرف اطالعات ارائه جای به مدرس معکوس،
 و )الی دهندمی رواج را خودمحوری یادگیری در واقع و بگیرند عهده بر را یادگیری

 سخنرانی از استفاده با دانشجویان به دانش انتقال برای كالس زمان از كه آنجا از (.2،2016هوانگ
 حل ، بحث مانند یادگیری های فعالیت سایر طریق از است قادر مدرس شود، نمی استفاده ها،

. شود درگیر ویاندانشج با راهنمایی و مفید های فعالیت ، دانشجویان توسط پیشنهادی مشکالت
-علوم اجتماعی،علوم ،ریاضی) مختلف های رشته از بسیاری در معکوس كالس مفهوم امروزه،

 (. به2016است)هاوو، شده سازی پیاده جهان سراسر هایدانشگاه و مدارس در و( غیره و انسانی
 به را بسیاری توجه اخیر هایسال در معکوس كالس ،محبوب جدید آموزشی الگوی یك عنوان
 بطور عالی آموزش زمینه در بویژه معکوس كالس مورد در تحقیقات. است كرده جلب خود

 و مزایا بر عمده طور به موضوع این مورد در ادبیات كلی، طور به. است یافته افزایش گیریچشم
      (.2018وهمکاران، 3دارد)هو تمركز معکوس درس های كالس های چالش

 و تحصیلی پیشرفت بهبود موضوع با رابطه در زیادی مستقیمغیر شواهد كه آنجایی از
 را آن اهمیت حاضر ،پژوهش.دارد وجود معکوس درس كالس از استفاده هنگام فراگیران رضایت

 با. دهدمی نشان دانشجویان پس از اجرای كالس را  نهایی عملکرد بر تمركز با موضوع این در
 درس كالس روش با آن ارتباط مطالعه به نی مناسب،بازه زما یك طول در عملکرد بررسی تکامل

 وانگ ؛2019 ،6تورس ؛2020 همکاران، و 5؛استرالن4،2020جان و كند)بوسبایامی كمك معکوس
 كردن، فکر صرف را بیشتری زمان توانند می دانشجویان كه آنجایی از آن اثبات (و7،2019وانگ و

 تسهیل با است الزم(. 2020 همکاران، و 8ومزگ)كنند برتر نتایج تولید و تر دقیق دانش كسب
 تدوین بر مبتنی خوب كاری هایدستورالعمل یادگیری، فرآیند در فراگیران دانش ادغام

 ،(2020 همکاران، و 9هوانگ) شود ایجاد باال سطح شناختی استراتژی یك عنوان به هافعالیت
 شده صرف زمان و خود یادگیری لمسئو. آنها بیشتر افزایش طریق از فراگیران مشاركت افزایش

 خود قبلی دانش و تجربیات از فراگیران(. 2019 ،10شییر و راتنر) درس كالس در وظایف برای
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 آنها به تبادل این و باشند، داشته تعامل خود همساالن و معلم با كنندمی سعی كنند،می استفاده
 بسازند دانش فعال طور به و ندده انجام رایانه كمك به را مشاركتی یادگیری تا كندمی كمك

 انگیزه بر همچنین. خود یادگیری تحلیل و تجزیه و جو و پرس با ،(2019 ،1الیس و هان)
 هر به آمدهدستبه نتایج .بخشدمی بهبود را آنها تحصیلی نتایج و گذاردمی تأثیر فراگیران

 مهندسی و انسانی علوم و رهن حقوقی، و اجتماعی علوم بهداشتی، علوم از اعم دانش، از ایشاخه
 فرآیند تا دهدمی را امکان این كلی طور به دانشگاه اساتید به و یابدمی انتقال معماری و

 مؤثر رویکرد فعال یك طریق از دانشجویان دادن مشاركت و تشویق برای را یادگیری-یاددهی
 .(2020، همکاران و2 رویز ) دهند تغییر

 یادگیری بهبود نظر از را آموزشی رویکرد این فواید یكل طور به توجهی قابل تحقیقات
 رضایتمندی عمومی، هایمهارت ،انگیزش ،یادگیری رویکرد ،مشاركت درک، جمله از دانشجویان

 ، 3هانگ ؛ 2016 ، عطاران و الدین زین ؛ 2015 ، است)الزهرانی داده نشان تحصیلی نتایج و
. اند كرده بحث آنها كارآیی توجیه برای معکوس رسد كالسهای مزایای مورد در (. محققان2015

. بخشد ارتقا را فعال یادگیری تواند می كه است این مزایای چنین كالس درسی مهمترین از یکی
-یادگیری خود معنادار، یادگیری های فعالیت درگیر بیشتر دانشجویان معکوس، درس كالس در

بیشاپ و )هستند بیشتر رییادگی به دستیابی و اطالعات عمیق پردازش محور،
 تعامل برای بیشتر كالس زمان از .(6،2013؛ دیویس2016، 5؛هوانگ و الی4،2013ورلگر

 به منجر كه ، شود می استفاده مسئله حل و گروهی بحث ، همساالن به كمك ،اجتماعی
 و 8(.ای بی سکارا2016ماچیژوسکی، ؛2015، 7گیلبوی ؛2016)هاو، شود می عمیق یادگیری

 كالس در فعال حضور كه كردند ادعا یادگیری خود محور، تئوری به استناد با (2015)9ونداوس
 این از و كند برآورده را شایستگی و همبستگی استقالل، به دانشجویان نیاز است ممکن معکوس

 بخشد. بهبود را دانشجویان یادگیری و انگیزه طریق
 برای زیادی محتوایی ارزش هك است جدید آموزشی های روش از یکی معکوس یادگیری

دارد و ارتباط این نوع كالس با عناصر برنامه درسی و سطوح یادگیری در  كالس در استفاده
ماهری  ساناز زهرا؛ جورابی، انصاری مطالعه پژوهش های مختلف نیز مورد تایید قرار گرفته است.

                                                 
1 . Han & Ellis 
2 . Han & Ellis 
3 . Hung 
4 . Bishop & Verleger 
5 . Hwang & Lai 
6 . Davies 
7 . Gilboy 
8 . Abeysekera 
9 . Dawson 
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شد،  انجام تایلر درسی برنامه عناصر در معکوس یادگیری مفاهیم بررسی منظور ( كه به1397)
 كالس جذابیت به منجر تدریس فرآیند كردن معکوس با معکوس یادگیری كه نتایج نشان داد 

 یادگیری فرآیند در فراگیران نقش بر معکوس یادگیری. شودمی فراگیران در انگیزه ایجاد و درس
 های فیلم و ها رایانه ژهوی به فناوری، از استفاده. دارد تاكید شده آموخته دانش كاربرد ویژه به

مطالعه كاویانی و  نتایج .است معکوس یادگیری اصلی هسته معلم، توسط شده ساخته
. هستند عناصر دارای معکوس كالس اساسی های مولفه از یك هر كه داد (نشان1397همکاران)

 یها فعالیت و فراگیر یادگیری های نظریه شامل كالسی درون آموزش مؤلفه مثال، عنوان به
 مستقیم آموزش و محور معلم یادگیری های نظریه شامل كالس از خارج آموزش مؤلفه و تعاملی

 درک بهبود به كالس زمان اختصاص و كالس از خارج به سخنرانی انتقال با معکوس كالس. است
 ها چالش این به زدایی اشکال و مفاهیم درک تعمیق برای فراگیران یادگیری های فعالیت و

 با یادگیری فعال، یادگیری شامل فراگیر یادگیری های فعالیت این، بر عالوه. هدد می پاسخ
 نظری شواهد با كه است مشاركتی یادگیری و مسئله حل یادگیری مشاركتی، یادگیری همتایان،

نژاد  رستمی و پورشافعی مهیاری؛ اقری پژوهش هاییافته .دارد همخوانی معکوس كالس
 بیشتر مشاركت زمینه تدریس، فرآیند كردن معکوس با معکوس ییادگیر (نشان داد كه1397)

 نقش بر رویکرد این سنتی، رویکرد برخالف. كندمی فراهم كالسی آموزش در را فراگیران
 های رسانه از استفاده. دارد تأكید شدهآموخته دانش كاربرد ویژهبه یادگیری فرآیند در فراگیران
 آموزش در فراگیران انگیزه افزایش و یادگیری اثربخشی به منجر معکوس یادگیری در مختلف
 .شود می كالسی

 شود،می تأكید فراگیران به فعال یادگیری آموزش بر معکوس، درس كالس مدل در
 تفکر هایمهارت كسب به پایین درجه تفکر هایمهارت از حركت برای آنها مشاركت و درگیری

 ،(2020 ،4زو ؛2014 ،3تاكر ؛2020 ،2ارول ؛2013 ،1گرورل و بیشاپ) است نیاز مورد باالتر مرتبه
 و تجزیه را محتوا كنند، جستجو اطالعات كنند، جو و پرس شود می خواسته آنها از كه هنگامی
 به ،(2020 ،5المیا و محمد)شود می منفعت به منجر كنند، بیان را خود دیدگاه و كنند تحلیل

 یادگیری توسعه كه ،(2015 ،7الزهرانی ؛2019 مکاران،ه و 6السامارائیل) آنها انتقادی تفکر نفع
 (.2019 ،8سریا) كند می تقویت را یادگیری شایستگی برای آنها

                                                 
1 . Bishop & Verleger 
2 . Erol 
3 . Tucker 
4 . Zou 
5 . Mohamed & Lamia 
6 . Al-Samarraiel 
7 . Al-Zahrani 
8 . Cerea 
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 محققان توسط اغلب كه است درس معکوس كالس مزایای از دیگر یکی پذیری انعطاف
 می قادر را ، دانشجویان گام به گام آموزشی خود هایفیلم از استفاده. گیرد می قرار بحث مورد
 یا و بررسی ، برگرداندن عقب ، مکث با را ، خودشان سرعت با و مکان هر و زمان هر در سازد

 2فیلیپس و ؛ اوفالهرتی 2018و همکارن، 1ایلگو–)كارابلوت  كنند روبرو ، ویدیویی های سخنرانی
 و  سکارا یب )ای كه همانطور (2014و همکاران، 4شولتز ؛3،2017راناناند و پواند2017  ؛ 2015،

 كند می كمك دانشجویان به گام به گام یادگیری از نوع این ، كردند خاطرنشان (2015داوسون،
 محوری فرد یادگیری با. كنند تسهیل را یادگیری نتیجه در و دهند كاهش را خود شناختی بار تا
 با ویاندانشج برای را بهتری های دستورالعمل نیز معکوس كالس رویکرد كه رسد می نظر به ،

 تئوری نظر از توانند می قبلی دانش مختلف سطوح با دانشجویان. دهد می ارائه مختلف سطوح
 معکوس كالس درون و كالس از خارج های بخش از را مناسب و فردی راهنمایی و آموزش
 بار از تری مناسب مدیریت تواند می همچنین این( 2015داوسون، و  سکارا بی ای)كنند) دریافت

 كه دهد می نشان دیگر های یافته .است مفید یادگیری برای كه ، دهد انجام را شناختی
 خواهند می و برند می لذت معکوس كالس با ارتباط در پذیری انعطاف افزایش از دانشجویان

 انجام بخوبی یافته ساختار و مشاركتی ، تعاملی یادگیری فعالیتهای طریق از را شخصی یادگیری
 كالس یك در دانشجویان مشاركت مورد در كیفی مطالعه یك(. 2015، 5رپالم و )وانر دهند

 به تعهد قبیل از ابعادی. گرفت كم دست نباید را یادگیری عاطفی ابعاد كه گرفت نتیجه معکوس،
 مساعدت عنوان به بخصوص مربی رابطه و امنیت احساس ، شدن شناخته رسمیت به ، همساالن

 (. 7،2018و فلودنس  6اوتیم-استین) است شده جستهبر دانشجویان یادگیری در كننده
 عالی آموزش در آن از استفاده و كالس اثربخشی مورد در قبلی های بررسی ، حال این با

 از محدودی عمق( 2015 اوفالهرتی و فیلیپس، ؛2017 ،8رودز و دلوزیر ؛2013 ورلگر، و بیشاپ)
 به) دهند خاص ،می یادگیری نتایج حریكت در درس كالس از ارائه ها فرصت مورد در را شواهد
 شناخت درگیر ، همساالن با مشترک طور به تعامل ، زمان در پذیری انعطاف ارائه ، مثال عنوان
 های دامنه در معکوس كالس از استفاده ،( 2013) ورلگر و بیشاپ گفته به(. غیره و ، باالتر

 همگانی قالب یا باشد داشته همراه به فراگیران برای را متفاوتی نتایج است ممکن یادگیری
 سفارشی به منجر است ممکن كالس معکوس مدل از استفاده ، این بر عالوه. دهد تغییر را كالس

                                                 
1 . Karabulut-Ilgu 
2 . O'Flaherty and Phillips 
3 . Ramnanan and Pound 
4 . Schultz 
5 . Wanner & Palmer 
6 . Steen-Utheim 
7 . Foldnes 
8 . DeLozier and Rhodes 
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 و گراهام) كنند نمی تحمیل را كیفیتی یا آموزشی معیارهای كه شود یادگیری مطالب سازی
 به را كالس شده معکوس لمد اجرای و طراحی ، مربیان روزافزون افزایش با(. 2014 همکاران

 مبتنی روشهای بهترین از توجهی قابل كمبود ، فراگیران یادگیری نتایج بهبود برای ابزاری عنوان
بتیهاواس و همکاران ) دارد وجود عالی آموزش در واگردانی كالس از استفاده برای شواهد بر
 رویکرد از استفاده مورد در را یقبل آثار مطالعه این ، رو این از(. 2015 همکاران و خانوا ؛2016،

 در كالس معکوسی تأثیرات از نمایشی ، دقیقاً. كرد بررسی دانشگاه یك در كالس در كالسی
 منظور به همچنین مطالعه این. شد ارائه دانشگاه مختلف های رشته در دانشجویان یادگیری
 برنامه ، دانشگاه مینهز در روش این پتانسیل مورد در قبول قابل گیری نتیجه یك به دستیابی

 اساسی های چالش و ها فرصت با همراه ، كالس معکوس الگوی همراه به را فعلی الحاقی های
 .است كرده ذكر

کوس در مختلف در مورد مزایای كالس مع مقاالت از اگرچه در سال های اخیر تعدادی 
ان ی ایرآموزش عال ولی در جامعه نقاط مختلف جهان و ایران نیز طراحی و بررسی شده است، 

 پژوهش كمتری در زمینه مزایای كالس معکوس در كل صورت گرفته است . اهمیت موضوع
 بررسی چنینهمزمانی بیشتر نمود پیدا می كند كه پزوهش كیفی در این زمینه نیز وجود ندارد. 

 ه ایمطالع انجام ضرورت بعدی، تك و ناقص گاهاً و با موضوع مرتبط پژوهشی پیشینه های

كالس  دوره های بهتری از درک به بتوان تا می نماید ایجاب را مرتبط تحقیقات عمیق روی
 زشآمو در كالس معکوس اهمیت به توجه با .پیدا كرد دست عالی تحصیالت سطح در معکوس

 نظر به یران،اعالی  آموزش بستر در دوره ها این به راهبری نگاه تسهیل و به منظور امروز عالی
 اب كه است آن بر تالش پژوهش این دراست.  ضروری تحقیق شکاف این به گیرسید رسد می

 حوالتتبه  توجه با عالی آموزش درسی برنامه آینده شده، طراحی پیش پرسش هایی از بررسی

 آنان ایه انگیزه و آموزش معکوس اهداف بر و گیرد قرار بررسی مورد آموزش معکوس حوزه در

 و .نماید مشخص را ارمغان دارد به عالی آموزش برای كه را یامزا آن طریق از كه روشهایی و
 اضرح پژوهش راستا این در سازد می روشن را پژوهش حاضر انجام ضرورت شده مطرح عوامل

کشور  عالی آموزش مزایای کالس معکوس در »پژوهشی این سوال به تا تالش است در
 پاسخ دهد.«کدامند؟ایران با تاکید بر فراگیران 

 پژوهشروش 
 و كیفی روش پژوهش جهت از و كاربردی هدف نظر پژوهش حاضر مطالعه ای كیفی از

حاضر را به  فرایند پزوهش 1جدول .می باشد رویکرد استقرایی با و تفسیری پارادایم بر مبتنی
 صورت شماتیك نشان می دهد.
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.مهمترین نقاط 1
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 و سالدكنندگان در این تحقیق از میان مدرسان آشنا با كالس معکوس با حداقل شركت

یری گمونه آغاز و با ن گیری به صورت هدفمندنمونهسابقه تدریس الکترونیکی ، انتخاب شدند. 
 ع غنی ازه منبك بودهدف انتخاب افرادی نظری تا اشباع داده ها ادامه پیدا كرد. در نمونه گیری 

دگی و زن زااطالعات باشند تا بتوانند فعاالنه در مطالعه شركت و پژوهشگر را به درک بهتر 
 13 . پس از مصاحبه با(1400 كرسول، و كالرک پالئو)كنندتعامالت اجتماعی خود نایل 

 مشاركت كننده داده ها به اشباع رسیدند.
 (: مشخصصات جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان2جدول 

 تعداد گروه مصاحبه

 10 خبرگان حوزه یادگیری 

 3 ش عالیدر آموز یرسان اطالع یفناوردانشجویان  دكتری 

 تعداد سطح تحصیالت

 10 دكتری

 3 دانشجوی دكتری

 تعداد رشته تحصیلی

 6 علوم تربیتی 

 4 روانشناسی تربیتی

 3 یعال آموزش در یرسان اطالع یفناور
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 تعداد میانگین سابقه کاری

 5 سال 25باالتر از 

 6 سال 25-20

 1 سال 20-15

 1 سال 15پایین تر از 

 
 پالئو)آوری گردید جمع ساختاریافتههای نیمهبخش از روش مصاحبه اطالعات در این

های مورد نیاز برای انجام منظور تدوین عبارتابتدا به.به این منظور، (1400 كرسول، و كالرک
 شد.استفاده  مرور متون به ویژه مدل موجود كالس معکوسپژوهش و  سوال مصاحبه از 

 H1W5) و 5و نتایج 4، عمل3، تکلیف2)وضعیت ARST1همچنین طراحی سواالت مصاحبه با 
 با نمونه گیری هدفمند(چه كسی، چه چیزی، كجا، چه زمانی، چرا، چگونه( تکمیل و اصالح شد. 

برای شد.  رضایت آگاهانه گرفتهانتخاب شدند و از آنها  افراد واجد شرایط برای شركت در پژوهش
اغلب اوقات خود را  شركت كنندگانیطی كه اول، مح؛ مکان مصاحبه دو نکته درنظرگرفته شد

دهند. برای افزایش دقت در برای مصاحبه ترجیح می آنهاگذرانند و دوم، مکانی كه جا میآن
از دستگاه ضبط صوت برای  ،كنندگان در پژوهشآوری اطالعات با كسب اجازه از مشاركتجمع

 30ت شخص به شخص به مدت گردید. سپس مصاحبه به صورها استفاده مصاحبه یثبت كلیه
دقیقه انجام شد. محقق با طرح سواالت راهنما و كلی، مصاحبه را آغاز و سپس براساس  90الی 

 نویهداد و در صورت لزوم از سواالت ثامیمطالب و تجربیات بیان شده آن را هدایت و ادامه 
و چندین بار توسط  پس از هر مصاحبه، متن مصاحبه بر روی كاغذ پیاده شدهاستفاده می نمود. 

تحلیل و یادداشت برداری حین كدگذاری و پژوهشگر بازخوانی می شد، كد گذاری انجام شده و 
ادامه یافت به طوری كه داده ها نظری به شیوه ی گیری نمونهی مستمر انجام می گرفت. مقایسه

پژوهشگر  د شدند.به اشباع رسیده و دیگر كد جدید بدست نیامد و یافته های قبلی تکرار و تایی
به منظور غوطه ور شدن در داده های كیفی از مرور و بازخوانی چندباره متن استفاده نمود و با 
حضور در مراكز آموزش عالی و مشاهده مسائل مربوط به مشاركت كنندگان سعی در عمق 
بخشیدن به درک خود از داده های كیفی داشت. برای سنجش قابلیت اطمینان كدگذاری از 

(. بدین 1400های بررسی اعضا و همکار پژوهش استفاده شد )پالئو كالرک و كرسول، وشر
رویت همکار پژوهش و یك متخصص روش پژوهش آن به یها و خالصهمتن مصاحبهمنظور، 

                                                 
1 Star  
2  Situation 
3 Task  
4 action 
5 Result 
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تجزیه و تحلیل اطالعات در  برای. كیفی رسید و اشکاالت مربوط به جریان كدگذاری برطرف شد
استفاده شد. برای اطمینان از دریافت ( 2001)1روش استرلینگن و این بخش از تحلیل مضمو

كنندگان، پس از استخراج مضامین توسط های مشاركتدرست نظرات و دیدگاه
تحلیلگران}دانشجوی دكتری فناوری اطالعات)دانشگاه شهید بهشتی( ، نویسنده اصلی)دانشجوی 

 فناوریهای متخصص و ش) استادیاردكتری دانشگاه شهید بهشتی(  و نیز استاد مشاور پژوه
ها ارجاع داده و از كنندگان با اصل مصاحبهها را به مشاركتبهشتی {، آن شهید دانشگاه اموزشی

های استخراج شده همان چیزهایی است كه قصد ها خواستیم كه بیان كنند آیا این مضمونآن
 امین ادامه پیدا كرد.اند؟ و در انتها تحلیل تا تشکیل شبکه مضبیان شان را داشته

 یك. شد استفاده زیر هایروش از داده تحلیل اعتبار از اطمینان برای تحقیق این در  
 فرآیند زا خارجی بازبینی و بررسی یك انجام یا همکاران بررسی شامل استفاده مورد راهبرد
 دك دو توافق میزان و شد استفاده هولستی آزمون از منظور این برای كه.بود تحقیق

كتری مه دگذار)دانشجوی دكتری دانشگاه شهید بهشتی، نویسنده مقاله و استاد مشاور پایانا
 یك در (دانشگاه شهید بهشتی و استادیار و متخصص فناوریهای اموزشی دانشگاه شهید بهشتی

 باالی اعتبار دهندهنشان كه شد حاصل 87/0 شده استخراج هایمقوله اساس بر مصاحبه
 خارجی رتیصو به تحقیق فرآیند شودمی سبب راهبردها این حقیقت در. دباشمی كدگذاری

 تحقیق در كنندگانمشاركت توسط تحقیق نتایج بررسی شامل دیگر راهبرد. شود چك و بررسی
 . بود

 یافته هایتحقیق
 به آموزش سنتی هایروش از گذار كه دادند گزارش تحقیق این شوندگانمصاحبه همه

 – هییادد فرایند در اساسی بهبودهای و تغییرات باعث معکوس درس سكال روش از استفاده
. است ردهك ایجاد تدریس رویکرد و آموزش مورد در جدیدی اندازچشم و است شده یادگیری

د های پایه استخراج شده در مرحله اول تحلیل مضمون با استناد به كتم از ایخالصه 2 جدول
 دهد.شونده را نشان میمصاحبه

با نمونه آموزش عالی های پایه استخراج شده برای نقاط قوت کالس معکوس در (تم3ول جد

 هااستناد مصاحبه

 اولیه هایتم شواهد گفتاری
در بحث یادگیری معکوس استاد زمان بیشتری دارد تا در كالس درس نقش 

 تر اساس سرعبو مربی را داشته باشد و بتواند فرایند یادگیری را  كنندهلیتسه

 (11كنند )م هر یك از فراگیران كنترل  هایویژگییادگیری 

یادگیرنده محوری/ اختصاص 

زمان بیشتر برای كنترل هر 

 یادگیرنده

فراهم بودن یادگیری كالس معکوس  ردیگیمیادگیری در گروه و از طریق تعامل بهتر صورت  كهییازآنجا

                                                 
1 . Stirling 
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 اولیه هایتم شواهد گفتاری
نوع  نیترقیعمبا فراهم كردن یادگیری مشاركتی و تعاملی باعث تحقق بهترین و 

 (1شود )م مییادگیری 

تعاملی/ ایجاد یادگیری 

 عمیق

یك  فقطنهامکان به اشتراک گذاشتن اطالعات سطوح باالتر،  كهنیانکته بعدی 

ا رهای اولیه یا یك سری اطالعات سطح پایین بلکه اطالعات سطح باال سری داده

و  ادگیری ماینکه بخش زیادی از یا به خاطرشود؟ . چرا فراهم میكندیمفراهم 

 خانه خواهد داده شود فرد در زمان خودش دربخشی زیادی از این آموزشی كه می

سی و ی كه و در زمان محدود كالزمانكخودش در مکان خودش درگیر هست در ی

 (12باالتر )م دهیم به سطوح دانشگاهی ما آن را اختصاص می

فراهم بودن زمان مناسب 

 تفکر سطح باال برای پرورش

ا دنیای این است كه تناسب زیادی دارد ب شیهایژگیو ترینمهمیکی دیگر از 

د ، افراآفرینكند كه ما بتوانیم افراد كاردیجیتال، عصر دیجیتال و زمینه فراهم می

 به گمیمارم منتقد، افراد زایشگر، خالق و افراد مبدع را ایجاد كنیم به شرطی كه د

 (2بشه )م تفاده نحو احسنت ازش اس

پرورش یادگیرندگان خالق/ 

پرورش یادگیرندگان 

 كارآفرین

ری تانهكند كه دانشجوها ارتباط عاطفی و ارتباط صمیمنکته بعدی اینکه كمك می

 ی را كه برایانهیزم كهچونرا هم با خودشان و هم با استاد برقرار كنن. حاال چرا؟ 

ه را زمین كند؟ اینافراد بگیرند چیکار میاینکه فقط یك نفر بفرستد و یك سری از 

 ن فضا،گویید و ایكند كه من میگم، دانشجو میكند. فضایی را ایجاد میقطع می

 رتأثیشود كه فرایند كالس، یك فرایند پویا و مشاركتی بشود و تعامل باعث می

 (2م كالس )كند بین افراد درون عاطفی ایجاد می

بیان عواطف و احساسات/ 

د فضای مشاركتی/ ایجا

 برقراری ارتباطات صمیمانه

 هرچند. كندیمكاهش پیدا  شدتبهاز موارد مثبت دیگر این است كه هزینه آموزش 

الن اشه ولی در كهزینه آن باال ب هافناوریو  هارساختیز به خاطركه ابتدا ممکنه 

 (13دهد )م میی را ارتقا وربهرهو  كندیممدت كاهش پیدا 

ی دانشگاه ورهبهرارتقا 

واسطه كاهش هزینه به

 آموزش

ن میزا اقعدروتوانید با باشد شما می رگذاریتأثتواند ارزشیابی خیلی می به لحاظ

ود خه از كهایی یا كامنت فعالیتی كه دانشجوها روی اون محتوای الکترونیکی دارند

 معروفولقبهكنند و اون ارتباطات كه می هایسینوهیحاشیا  گذارندیمباقی 

ز اشود، فعال بودن دانشجو در زمان بیرون برقرار می انیدانشجومشتركی كه بین 

 (8)م  دینیببی راحتبهكالس را 

یادگیری فعال/ نظارت 

 دیجیتال بر فعالیت دانشجو

شوند ج میاز استرس اولیه خار كندیمزمانی كه دانشجو در خانه تدریس را مشاهده 

كه  كندیمیك فضای تعاملی ایجاد  شانیذهنی هالسؤاو حاال در كالس و با 

ه بی دانشجو ی را برارتریپذدلفضای  عمالًتری را به همراه دارد و یادگیری عمیق

 (9م آورد )وجود می

ایجاد یادگیری عمیق/ ایجاد 

 پذیرترفضای یادگیری دل

ی وعنبهمیتونه كیفیت یادگیری رو ارتقا بده  ازآنجاكهاین یادگیری معکوس 

گاه را نسبت به سایر و دانش علمی دانش كه جایگاه كندیماین را فراهم زمینه

 (4بده )م ارتقا  هادانشگاه

مرجعیت علمی دانشگاه/ 

 ارتقای دانش علمی دانشگاه

 ینی اقتصادی/آفرارزشتر تواند چرخه علم را تکمیلدر آخر می هاییافزاهماینکه این  لیبه دلدر وهله بعد 
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 اولیه هایتم شواهد گفتاری
از خدماتی كه  درواقعتواند و دانشگاه می كندیمت ی حركنیآفرارزشكند به سمت 

 (8بکند )م تواند یی میدرآمدزامند شود، تواند بهرهدهد میبه جامعه می

 آفرینی علمیارزش

دش ه خویکی از دالیلی كه یادگیری معکوس دلپذیر میشه و مؤثر میشه این باشه ك

ودش یادگیری می دونه و در برابر یادگیری خ ربطیذو  نفعیذصاحب و  اوالً

د یاد بای مسئول میدونه و خود را نسبت به یادگیری متعهد میدونه و میگه من خودم

 (5)م  رمیبگ

حس تعهد و 

 یریپذتیمسئول

ار را در اختی شانیآموزشی هالیفا مثالًاین یادگیری میتونه كمك كنه كه استادها 

كنند  ستفادهانها ار بدن تا اونها نیز بتونن از تجربیات اوسایر استادها و دانشجوها قر

 (15)م 

 ی تجربیاتگذاراشتراکبه 

 اصطالحهبرویکردهای یادگیری غنی، رویکردهای  كهنیااز طرف دیگه با توجه به 

دانشجو را  اصطالحبه واقعاً افته اون هدفی كه یم اتفاق هاكالسیادگیری عمیق تو 

ه به نشگاو دا افته. دانشجو دیگه صرفاً یك شنونده صرف نیست تربیت كنه اتفاق می

 (3پوشاند )م یمو رسالت خودش جامع عمل  تیمأموراون 

ی هاتیمأمورتحقق اهداف و 

 دانشگاه

ر اد تو كای یکی می خوهرزمانهركسی بتونه آزادانه  كهنیاكالس معکوس قاعدش بر 

 ونجایکی می خواد چه میدونم ا گروهی كار كنه یکی میخواد آزمایش انجام بده

و ضا رفبشینه در راستای مطلبش یه كتابی رو بخونه و معلم و استاد این وظیفه 

 (11كنه )م مدیریت 

استقالل و آزادی عمل 

یادگیرنده/ مدیریت زمان 

 سازیكالس/ شخصی

 ه فرضی و نقد شدن یاد می گیره و اینکه فرد بتونرینقدپذدر كالس معکوس فرد 

 ظراتو كالس معکوس داره سطح عمیق و چالشی بحث می كنه اینکه بتونه نمثال ت

 (7بپردازه )م  نقدبهمخالف بشنوه خیلی مهم است و اینکه خودشم بتونه 

پرورش تفکر انتقادی/ 

 انتقادپذیری

عنی ی؛ تدریس میتونه روش خیلی فعالی بشه هایروشیادگیری معکوس در بحث 

و  نقدبه رو انجام میدن و هاتیفعالدلی و همیاری یکدیگر از طریق هم اوالًاینکه فرد 

ك و ر كممبتنی ب معموالًانتقاد می پردازن و بیشتر فعالیتهاشون مشاركتی است و 

ونه نه میتی فردگرایاهادگاهیدهمیاری دیگر افراد است و بسیار نیز امروزه با توجه به 

 (13باشه )م  رگذاریتأثاین روش گروهی مهم و 

 ش یادگیری همیارانهپرور

تایان یادگیری خودشان، هم هایگروهدانشجویان میتونن خودشان با توجه به 

وی گیری من، تبگن آقا همکار من توی گروه یاد ،بپردازن لیوتحلهیتجزخودشان به 

و بحث گروهی من چقدر تونست بحث هدایت كنه؟ چقدر تو فرآیند پژوهشگری، ت

ی ئله اگروه من كمك كرد، چقدر تو این بحث حل مسفرآیند یادگیری همیارانه به 

 (14خورد )م كه توی كالس داشتیم بدرد من 

مسائل توسط  لیوتحلهیتجز

همتایان/ بازخورد همتا در 

 حل مسائل

 ما خوب و كنندمی بحث باهم دانشجوها و كنیممی صحبت كالس تو ام كهیوقت

 خیلی اینجا كیفیت كه بگم وامخ می من ؛ یعنیمییآیم وجد به بیشتر هم خودمان

 كه ستیمنی این دنبال به ما هم معکوس تدریس . درمیشه كمیت از ترپررنگ و بهتر

 (5بشه )م كیفیت زیاد 

 افزایش كیفیت یادگیری
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 اولیه هایتم شواهد گفتاری
ه وقتی این یادگیری اجرا میشه مطمنا دانشجو در قبال وظایف خودش نسبت ب

ه بمعه واكنش نشون بده و جامعه حساس میشه و سعی میکنه نسبت به مسائل جا

 (6كنه )م هاش كمك  تیمأموردانشگاه در رفع یکی از اهم 

ی و ریپذتیمسئول

 پاسخگویی اجتماعی

 ه،كن می توجه فردی یهاتفاوت به نه،ك می توجه یادگیری هایسبك به چون

 (8داره )م  وجود یادگیری رد یریپذانعطاف خیلی

ی در یادگیری/ ریپذانعطاف

 های فردیفاوتتوجه به ت

 
 مرحله دوم: شناسایی مضامین وایجاد كدهای اولیه

ها آشنایی پیدا كرده ها را خوانده و با آنشود كه محقق دادهمرحله دوم زمانی شروع می
ها را معرفی ها است. كدها یك ویژگی دادهاست. این مرحله شامل ایجاد كدهای اولیه از داده

های كدگذاری شده از واحدهای تحلیل رسد. دادهجالب می گرنمایند كه به نظر تحلیلمی
كه تمام متن كدگذاری شده است، )مضامین( متفاوت هستند. شناسایی مضامین هنگامی

 شوند.می های متن كدگذاری شده خالصهمضامین از بخش
های متعددی وجود دارد در این پژوهش از روش تحلیل از تحلیل موضوعی، نسخه

انی (، استفاده شده است. این نوع رهیافت كه خاص مطالعات مید2001نگ )مضمون استرلی
 است، شامل دو مرحله است.

های متنی، مضامین های متن در هر كد از بخشی الف( از طریق كدگذاری بخشمرحله
های متنی استخراج شوند و مضامین برجسته، مشترک یا قابل توجه در بخشخالصه می

شده است كه از متن كامل بندیهایی از متن كه كدها تحت آن طبقهنی بخشگردند. با بازخوامی
 دهد كه خواندنتوان انجام داد. این روش به پژوهشگر اجازه میگرفته شده است، این كار را می

 سازد.پذیر میمتن را اصالح كرده، شناسایی الگوهای زیرین و ساختارها را امکان
ر ها را بیشتده سپس از طریق مضامین انتخاب شده، آنمرحله ب( مضامین را اصالح كر

 دهیم كه:در مضامینی قرار می
ای از رای مجموعهب( به اندازه كافی گسترده 2( به اندازه كافی متمایز )غیرقابل تکرار( و 1

 ها را به یك مجموعه قابلهای مختلف متن هستند. این روش دادههای موجود در بخشایده
كند. این مرحله توجه زیادی به كند كه متن را خالصه میمضامین مهم تبدیل میكنترل تر از 

شود،  ربوطمجزئیات مفهومی دارد. هر مضمون باید به اندازه كافی مشخص باشد تا به یك ایده 
 های متنوع مختلف گسترده باشد.اما به اندازه كافی برای یافتن تجربیات در بخش

تعدد ته شد مضامین سازمان دهنده بر اساس نظریان مبنابراین و بر اساس آنچه گف
 د.بندی گردیموجود در این زمینه تعیین و مضامین پایه مربوط به هر سازمان دهنده دسته



...دی: با تاكرانیا یس معکوس در آموزش عالكال  

 119 

 به آموزش سنتی روشهای از گذار كه دادند گزارش مصاحبه شوندگان این تحقیق همه
 –دهی در فرایند یاد ساسیا تغییرات و بهبودهای باعث معکوس درس كالس روش از استفاده

اد كرده ایج تدریس در جدید رویکرد و آموزش مورد در جدیدی انداز چشم است و یادگیری شده
 .دهد می نشان را زمینه این در حاضر تحقیق های یافته از ای خالصه ،4 جدول. است

 عالی ایران آموزش(مزایای کالس معکوس در 4جدول 
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افزایش کیفیت 

 یادگیری 

 ایجاد فضای مشارکتی -

 فراهم بودن یادگیری تعاملی -

 استقالل و آزادی عمل یادگیرنده  -

 یادگیرنده محوری -

 ایجاد یادگیری عمیق -
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پاسخگویی  ی وریپذتیمسئول - فراگیران

 اجتماعی

 

 تفسیر نتایج به دست آمده با شواهد گفتاری
 یادگیری بود:  كیفیت .اولین مقوله استخراج شده در پژوهش حاضر افزایش1

 درس كالس در. است دنیا در جدیدی نسبتاً رویکردی معکوس، روش به آموزش
 در یستدر و خانه در تکالیف اینکه جای به و شود می وارونه تدریس متداول شیوه معکوس،

 كه موزندآ می پادكست یا ویدیو طریق از و خانه در را درس دانشجویان شود، انجام درس كالس
 پرسش و کالیفت انجام به كالس در و است داده قرار ها آن اختیار در و كرده آماده پیش از معلم

 اند موظف اندانشجوی و كند می مطرح را كلی موضوع معلم كالس، در. پردازند می پاسخ و
 دهند؛ وضیحت یکدیگر برای كالس در اند فهمیده كه را مطالبی و كنند تحقیق و فکر آن درباره
 روی بر ثبح و پاسخ و پرسش تمرین، و تکرار تکالیف، انجام. كند می تدریس را آن معلم سپس

 و شود می درس كالس در تدریس جایگزین كه است كالسی فعالیت از بخشی آموزشی مباحث
 تر عمیق رییادگی ایجاد و پویایی انگیزه، افزایش به منجر درس كالس چیدمان تغییر نهایت در
 در و تهرف باال دانشجویان تکنولوژیکی و مجازی سواد و شناخت كه امروز جهان در. شود می

 معکوس گیرییاد هستند، استقبال و استفاده مورد آموزشی ویدیوهای و ها كتاب انواع كه زمانی
 رویکرد هك گفت توان می ها، یافته براساس.. شود ما آموزشی سیستم وارد راحتی به واندت می

 را ودنب رقابتی و خودمختاری انگیزش، برای دانشجویان نیازهای بیشتری احتمال با معکوس
 ایجاد بموج بپردازد دانش وجوی جست و مشاركت به خود باید دانشجو چون و كند می برآورده

 .شود می رپایدا یادگیری
 تباطار دانشجوها كه می كند كمك»..در این حوزه مصاحبه شونده ای اعتقاد داشت: 

 كهچون را؟چ حاال. كنن برقرار استاد با هم و خودشون با هم را صمیمانه تری ارتباط و عاطفی
 این كند؟¬می ارچیک بگیرند افراد از سری یك و بفرستد نفر یك فقط اینکه برای كه را ایزمینه
 فضا، ینا و می گویید دانشجو میگم، من كه می كند ایجاد را فضایی. می كند قطع را زمینه
 ایجاد طفیعا تأثیر و بشود مشاركتی و پویا فرایند یك كالس، فرایند كه می شود باعث تعامل

 «(2 م) كالس درون افراد بین می كند
 هدهمشا را تدریس هخان در دانشجو كه زمانی» و یا مصاحبه دیگری اذعان داشت كه

 فضای یك شانذهنی هایسؤال با و كالس در حاال و شوندمی خارج اولیه استرس از كندمی
 برای را پذیرتریلد فضای عمالً و دارد همراه به را تریعمیق یادگیری كه كندمی ایجاد تعاملی
 «(8 م) آوردمی وجود به دانشجو
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 قاعدش معکوس كالس»المل داشت كه مصاحبه دیگری به این موضوع این گونه عکس
 میخواد کیی كنه كار گروهی كار تو خواد می یکی هرزمانی آزادانه بتونه هركسی كهاین بر

 بخونه رو یكتاب یه مطلبش راستای در بشینه اونجا میدونم چه خواد می یکی بده انجام آزمایش
 «(3 م) كنه مدیریت رو فضا وظیفه این استاد و معلم و

 تفکر سطح باال.تقویت 2
ل ر تحویادگیری دچا -مساله این است كه باید پذیرفت كه امروزه رویکردهای یاددهی

ه داشت دهند كه در كالس درس و یادگیری نقش فعالیشده است، دانشجویان بیشتر ترجیح می
از  دهد، شود كه نقش منفعل در كالس درس را ترجیحباشند، امروزه كمتر دانشجویی یافت می

رجیح یشتر تهای یادگیری نیز دچار تحول شده است، دانشجویان بدیگر ابزارها و موقعیتسویی 
تبط، ارهای مرر ابزدهند كه با ابزارهای الکترونیکی از جمله: تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ و سایمی

ا ب بزارهاااین  اند كهها نشان دادهفرآیند یادگیری را دنبال كنند و جدای از این موارد پژوهش
ه)حس های صوتی و تصویری به صورت همزمان حواس بیشتری را در انسان درگیر كردقابلیت

ه در است ك شوند؛ این در حالیتری میدیداری و شنوایی( و در نتیجه منجر به یادگیری عمیق
-یماكید شود، بیشتر بر یك جنبه از حواس تموارد آموزش كتابی كه به صورت متن ارائه می

ز مهم کی اشنوایی(؛ بنابراین در زمان حال متناسب با این تحوالت صورت گرفته ی شود)بیشتر
ای هعیتترین مواردی كه باید در رویکردهای یادگیری دانشگاهی به آن توجه كرد، خلق موق

ویری و ی و تصهای صوتتواند از طریق استفاده از فناوریباشد، این اقدام مییادگیری جذاب می
 های عینی از محتوا محقق شود.مثالهمچنین كاربست 

 اعتقاد داشت كه: 9در این زمینه مصاحبه شماره 
 مثال رضف بتونه فرد اینکه و گیره می یاد شدن نقد و نقدپذیری فرد معکوس كالس در»

 وهبشن مخالف نظرات بتونه اینکه كنه می بحث چالشی و عمیق سطح داره معکوس كالس تو
 «(9 م) بپردازه نقدبه بتونه خودشم اینکه و است مهم خیلی

 چنین اظهار داشت:  13یا مصاحبه 
 عصر دیجیتال، دنیای با دارد زیادی تناسب كه اینه هاش¬ویژگی ترینمهم از دیگر یکی»
 و قخال زایشگر، راداف منتقد، افراد كارآفرین، افراد بتوانیم ما كه كند¬می فراهم زمینه و دیجیتال

 «(13 م) بشه استفاده ازش احسنت نحو به میگم دارم كه شرطی به كنیم ایجاد را مبدع افراد
 : 7مصاحبه شماره 

 سری یك فقطنه باالتر، سطوح اطالعات گذاشتن اشتراک به امکان كهاین بعدی نکته»
 چرا. كندمی فراهم را باال سطح اطالعات بلکه پایین سطح اطالعات سری یك یا اولیه های¬داده

 كه آموزشی این از زیادی بخشی و ما یادگیری از زیادی بخش اینکه خاطر به شود؟¬می فراهم
 در هست درگیر خودش مکان در خودش خانه در خودش زمان در فرد شود داده خواهد¬می
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 باالتر سطوح به دهیم¬می اختصاص را آن ما دانشگاهی و كالسی محدود زمان در و كه زمانییك
 «(7 م)

 ان: فراگیر كردن اجتماعی .3
 بیشتر یراز دارد را فعالیت در فراگیران كردن درگیر فرصت معلم ندرت به سنتی روش در

 هترینب در فعال معلم یك. دهدمی اختصاص درسی مطالب بیان و سخنرانی به را خود وقت
 عبارت هب. دهد نمایش كالس در پاورپوینت قالب در را كتاب تصاویر و مطالب است ممکن حالت
 دگیرییا) تصاویر دیدن و شنیدن خواندن، دیل؛ ادگار یادگیری مخروط سوم لهمرح تا دیگر

 یادگیری روش در اما رسندمی یادگیری درصد 30 به نهایتاً فراگیران احتماالً. برود پیش( كالمی
 سخنرانی بطض همراه به آموزشی جذاب و مختلف هایكلیپ و هافیلم نمایش با معلم معکوس

 با فراگیران سپس. كندمی فراهم فراگیران برای خانه در را بصری و كالمی یادگیری شرایط خود
 در تعامل و یگروه بحث با و گذارندمی درس كالس به پا یادگیری دو این از حاصل آمادگی
 و كنندمی مشاركت است شده طراحی درسی موضوعات با متناسب معلم طرف از كه هاییفعالیت

 (.كاربرد) برندمی كاربه مختلف هایمحیط در و یابندمی دست ملكا یادگیری به هافعالیت با
 اظهار نظر داشتند:  11و  5در این حوزه مصاحبه شماره 

 امعهج به نسبت خودش وظایف قبال در دانشجو مطمنا میشه اجرا یادگیری این وقتی»
 یکی فعر در دانشگاه به و بده نشون واكنش جامعه مسائل به نسبت میکنه سعی و میشه حساس

 «(5 م) كنه كمك هاش مأموریت اهم از
 اوالً  ودشخ كه باشه این میشه مؤثر و میشه دلپذیر معکوس یادگیری كه دالیلی از یکی»

 خود و میدونه مسئول خودش یادگیری برابر در و دونه می یادگیری ربطذی و نفعذی و صاحب
 «(11 م) بگیرم یاد دبای خودم من میگه و میدونه متعهد یادگیری به نسبت را

 بحث و نتیجه گیری
معکوس    مورد از مزایای اصلی كه در زمینه اجرای كالس 3یافته های پژوهش ما دركل 

زایای م رین وجود داردرا از مصاحبه شوندگان و گفته های آنها استخراج كرد. اولین و شایع ت
 امل ازیری بود. دومین عیادگ كیفیت متصور برای كالس معکوس بر اساس مصاحبه ها افزایش

ن در فراگیرا كردن باال و سومین عامل اجتماعی سطح تفکر مزایای كالس مربوط به تقویت
 كالس معکوس بود.  

 های كالس تأثیر مورد در اخیر مطالعات از بسیاری همسو با نتایج پزوهش حاضر در 
 ،1اوگووانی) است شده مانجا مختلف موضوعات و ها زمینه در فراگیران پیشرفت بر معکوس درس

 فعال و مؤثر یادگیری تکنیك یك عنوان به را تحصیلی عملکرد بر مطلوب تأثیر اثر این( 2022
 هایمهارت بهبود و مشاركت و انگیزه ایجاد برای همچنین و فراگیران عالقه و یادگیری برای

                                                 
1 . Ugwuanyi 
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 كالس در فراگیران اب كار برای بیشتر فرصت و معلمان توانایی. كندمی برجسته انتقادی تفکر
 كارهایی و بنشینند تنها خانه در اینکه جای به توانندمی فراگیران. است اساسی ویژگی یك درس

 درس كالس(.2021 ،1مساده) كنند كار هم با مشکالت حل برای نکنند، درک است ممکن كه را
 پشتیبانی صی،شخ نیازهای شدن برآورده موقع، به بازخورد آموز، دانش و معلم تعامل معکوس،

 فناوری، واسطه با آنالین ارتباطات و اینترنت، به وقفه بدون دسترسی تسهیالت زیرساختی،
 مطالعه تورس (.2022 همکاران، و 2اقبال) دهد می افزایش آنالین یادگیری از را فراگیران رضایت

 آنها ظرفیت آموزان،دانش عالقه مؤثر طور به معکوس تدریس مدل كه( نشان داد 2022مارتین )
در تبیین نتایج می توان  .دهدمی ارتقا را مشاركتی و شخصی روابط و مستقل یادگیری برای

 تركیبی یادگیری از نوعی و آموزشی استراتژی یك معکوس درس چنین عنوان نمود كه كالس
 كالس زمان آن، در كه كندمی تبدیل محور( شاگرد) دانشجو مدل یك به را آموزش كه است
 هایدرس. شودمی جذاب یادگیری هایموقعیت ساخت و بیشتر عمق در موضوعات رسیبر صرف
 هاییفعالیت اساس بر یادگیری شامل است ممکن معکوس درس كالس یك در كالس داخل
 ، رودز و دلیزر ،2016 ؛ 3لج و پالت)بودند خانگی تکلیف بعنوان سنتی آموزش در كه باشد

 یادگیری از نوع این در دیگر سویی (.از2016 ، مهرینگ ، ؛2016 همکاران، و  هسیه چن ؛2016
 صورت به فراگیران همچنین گذاشت، تفکر هایمهارت برای كالس در را بیشتری زمان توان،می

 ارزیابی و آزمایش را خود دانش همزمان و هستند فعال بیشتر دانش ایجاد و یادگیری در فعال،
 (.2012 ، پات فیل و تامس) كنندمی

 نیست فردی یادگیری برای درس كالس زمان كردن صرف شامل فقط معکوس السك
 یادگیری مسئولیت پذیرش به فراگیران تشویق یادگیری، و آموزش انواع از استفاده شامل بلکه
 ، هلگسون)شود می محتوا در تسلط حد در یادگیری به رسیدن جهت در آنان تقویت خود،

 بهبود باعث تواند می رویکرد این كه كنند می تبیین کوسمع كالس حامیان رو این از ؛(2015
 های فعالیت طریق از عمیق یادگیری تسهیل ،(2016 همکاران، و  لین مك)شاگرد و معلم تعامل

 یادگیری و انگیزه افزایش كالس، پویایی به منجر ،(2015 ، پارشر)درس كالس در یادگیری
 و یادگیری های سبك به نسبت فراگیران کدر به كمك ؛(1395 عطاران، و گلزاری)تر عمیق

 همکاران، و  لین مك)شود فراگیران درگیری پرورش و( 2014 همکاران، و  یانگ)عملکردشان
 مدرسان و شود می گذاشته كنار درس كالس در محتوا ارائه رویکرد این در همچنین ؛(2016

 دست مسائل علت به گیرانفرا چگونه اینکه آموزش طریق از را كالسی های فعالیت توانند می
 معکوس كالس راهبردهای اجرای. كنند فراهم گیرند، كار به واقعی زندگی در را اطالعات و یابند

                                                 
1 . Masadeh 
2 . Iqbal 
3 . Lage & plat 
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 در آن تقویت و درس كالس از قبل هایفعالیت اهمیت به نسبت فراگیران درک افزایش باعث
 به را مکانا این پداگوژی این همچنین ؛(2016 ، كین و روتلر)شود¬می درس كالس داخل

 ، واالس)بپردازند فراگیران آموزش به درس كالس در را بیشتری زمان كه دهد¬می مدرسان
2013.) 

ه بدر كالس معکوس  حاضر حال در كه مزایایی چنین به نظر می رسد كه ، علیرغم
ه وجود رسد نیز در این زمین می نظر به بیشتری مشکالت است، وضوح مورد تایید پژوهش ها

 به بیشتری توجه باید ، كالس معکوس سازی پیاده و طراحی بهبود برای بنابراین،. شدداشته با
 سطح در ها لح راه از برخی این، بر عالوه. شود داده استادان و دانشجویان سوی از بازتاب های

ست تالش او سازمان ها  دانشگاه سطح در عملیات نیازمند و شود انجام نمی تواند مدرس فردی
 وریفنا پیشرفته آموزش به انتقال برای مناسبی محیط تواند ع این موانع میدر جهت رف

 عدم( 2) ، یادگیری فعال ، محور آموز دانش مدرسی ایجاد لزوم( 1)لذا:. كند فراهم دیجیتال
 های تمسئولی ماهیت تغییر( 3) ، از دانشجویان بخشی طرف از "معکوس" قالب از صحیح درک

 زیسا متناسب برای مناسب راهکارهای( 4) ، معکوس كالس یك در مربی نقش و دانشجویان
 دادن به ایجاد یتاهم( 5) ، ارزیابی و تعامل ابزارهای ایجاد و ، دانشجویان دانش پایگاه در تنوع

 گردد. می دپیشنها فناوری بینی پیش غیرقابل موضوعات با برخورد و مناسب ارتباطی راهبردهای
 آنها افزوده ارزش شناخت به نیاز معنای به عالی آموزش در ها فناوری همچنین گسترش

 به نیاز مربیان بنابراین (،2020 همکاران، و بالو) است فعال یادگیری و كیفیت با آموزش برای
 صالحیت برای اروپایی چارچوب. دارند خود دیجیتال های استراتژی و ها شایستگی گسترش
 خاص دیجیتالی های شایستگی این( 2022 ، 1انیالحمر آكال، مارتین، تورس) معلمان دیجیتال

 ها،دولت) كلی مرجع چارچوب یك ارائه آن هدف. دهد می نشان آموزشی مراحل تمام برای را
( مربیان و ایحرفه آموزش دهندگانارائه آموزشی، هایسازمان ای،منطقه و ملی هایسازمان

دست اندركاران اموزش عالی پیشنهاد بنابر این .است دیجیتال شایستگی هایمدل توسعه برای
می شود در جهت گسترش ظرفیت های دیجیتال اعضای هیات علمی از چارچوب اروپایی 

 استفاده كنند.

 محدودیت. است مرتبط مقاالت از برخی به دسترسی عدم مقاله این اصلی محدودیت
ته بندی مزایا بر در پژوهش حاضر دس. است دسته بندی مزایا برای تالش مقاله این در دیگری

 بعضی اساس مطالعات و مقاالت انجام شده در خارج از كشور صورت گرفته است در حالی كه در
 تغییر داده شود و یا در دسته های بهتری جایگزین شود، اگرچه تواند دسته بندی می این موارد،

ای موجود برای رفع این مشکل با مصاحبه شوندگان و آگاهان حوزه پژوهش ،  دسته بندی ه
 توانند نمی و هستند تقریبی ها دسته این كه است شده فرض بنابراین. مورد بررسی قرار گرفت

                                                 
1 . Torres-Martín, Acal, El-Homrani 



یعلم الهد لهیزاده   ، جم ییرضا ی، مرتض  یاحمد قرطال  

 1401، پاییز و زمستان 26، شماره 13دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                     126

 

 

الزم به ذكر است كه در تدوین مقاله حاضر نویسندگان كلیه مسایل اخالقی  .باشند مطلق
همچون جعل، سواستفاده از مقاالت ونوشته های دیگران را رعایت كرده و هیچ گونه منفعت 

از هیچ موسسه ای دریافت نکرده اند و مقاله حاضر مستخرج از پایانامه دكتری بوده و در  مادی
 هیچ كدام از مجله های داخلی منتشر نشده است.
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