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Abstract 
 

Background and purpose: Lack of learning motivation, large amount of information that must 

be learned in a short time, and lack of up-to-date content are among the limitations of effective learning. 

Flipped learning is suggested as a solution in which direct teaching in classroom environment is replaced 

by teaching and individual learning using educational tools and technologies. In this study, we 

investigated flipped learning process in Mazandaran University of Medical Sciences, aiming in-service 

training of employees, 2020. 

Materials and methods: A qualitative study using grounded theory approach was performed. 

The participants (n=16) included elite university experts and members of the education and empowerment 

committees in Mazandaran, Babol, and Tehran universities of medical sciences. They were selected via 

purposeful sampling. In-depth interviews were done and data were analyzed by MAXQDA 2018. 

Results: Flipped learning process in Mazandaran University of Medical Sciences has 12 

dimensions, including learning motivation, individual factors, factors of organizational culture, structural 

factors, establishment of flipped learning, facilitating measurements, organizational barriers and challenges, 

non-organizational barriers and challenges, planning, awareness, the quality of education, and learning 

quality. 

Conclusion: Acknowledging flipped learning, as an independent approach, by senior managers, 

providing and improving the quality of e-learning infrastructure and facilities, and improving 

management capabilities and performances through recruiting professors who are familiar with this 

phenomenon can be of great benefit in implementing this approach. 
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 پژوهشی کیفی

آموزش دانشگاه علوم پزشکی تبیین فرایند یادگیري معکوس در 
 : یک مطالعه کیفیمازندران

  
       1اسماعیلی عبداهللا علی

       1کالئی زهرا حسینی درون سیده

  2اوریمیارسطو گوران 

  چکیده
 نبودن روز به وند وش آموخته کوتاه زمانی باید در که هاییزیاد آموختنی یادگیري، حجم انگیزه نبود و هدف: سابقه

حل  راه یک عنوان به یادگیري معکوس هستند. یادگیري حال در افراد هايجمله محدودیت محتواي آموزشی از از بخشی
 آموزش مستقیم هاي آموزشی جایگزینآموزش و یادگیري فردي با کمک ابزار و تکنولوژيگردد. در این روش، می مطرح

 آموزش دانشگاهفرایند یادگیري معکوس در  پژوهش حاضر شود. درمدرس می سطدر محیط یادگیري تو یک گروه بزرگ
  تبیین شد. 1399در سال  علوم پزشکی مازندران

اعضــاء خبرگــان دانشــگاهی و نفــر از  16با عمیق  نظریه داده بنیاد بود. مصاحبهبا طرح تحقیق از نوع کیفی  ها:مواد و روش
گیري هدفمنــد با استفاده از روش نمونههاي علوم پزشکی مازندران، تهران و بابل هدر دانشگاکمیته آموزش و توانمندسازي 

  تجزیه و تحلیل شدند. MAXQDA 2018افزار تحلیل کیفی نرمها با کمک شده از مصاحبهگردآوري هايداده انجام شد.
 عوامــل، یــادگیري انگیــزهبعد  12داراي  آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندرانفرایند یادگیري معکوس در  ها:یافته

 هــايچــالش و موانــع، تســهیلی اقــدامات، معکــوس یــادگیري اســتقرار ، عوامــل ســاختاري،سازمانی فرهنگ عوامل، فردي
  بود. کیفیت آموزش و کیفیت یادگیري، بخشیریزي، آگاهیبسترسازي و برنامه، غیرسازمانی هايچالش و سازمانی، موانع
 ارتقــاي کیفیــتسازي و راهمتوسط مدیران عالی، فرویکرد مستقل یک  عکوس به عنوانپذیرش یادگیري م استنتاج:

و آشنا بــه فراینــد  هاي مدیریتی از طریق پذیرش اساتید شایستهتوانمندي و ارتقاي ها و امکانات آموزش مجازيزیرساخت
  .ري معکوس باشندیادگیتوانند راهکارهاي مناسبی براي اجرایی کردن یادگیري معکوس براي آموزش می

  

  دانشگاه علوم پزشکی مازندرانآموزش ضمن خدمت کارکنان، یادگیري معکوس، نظریه داده بنیاد،  واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
هــاي آمــوزش و پــرورش ترین چــالشیکی از مهم

قرن بیست و یکم، چگونگی تربیت فراگیرانی است کــه 
تغییر و از آمادگی الزم براي رویارویی با جامعه در حال 

هاي عصر انفجار اطالعــات برخــوردار باشــند، پیچیدگی

طور مداوم درگیر فرایند یادگیري و حل مسئله شوند و به
ها لذت ببرند و بتوانند با استفاده از از رویارویی با چالش
هــا را رفــع تــرین زمــان ممکــن، آنمنابع مختلف، در کم

  ).1(کنند
  

  :Shahramae@yahoo.com  E-mail                        علوم انسانی دانشکده، دانشگاه آزاد سالمی واحد بابل :بابل -اسماعیلیعبداهللا علی  مولف مسئول:
  ایران بابل، آزاد اسالمی، دانشگاه ،علوم انسانی دانشکده مدیریت آموزشی، گروه استادیار .1
 ایران بابل، آزاد اسالمی، دانشگاه ،علوم انسانی دانشکده مدیریت آموزشی، دانشجوي دکتري .2
 : 8/3/1400تاریخ تصویب :               29/4/1399اصالحات : تاریخ ارجاع جهت            16/4/1399 تاریخ دریافت  
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 که است روشی معکوس کالس رت،به فراخور این ضرو
 عهده بر هاي جدیدينقش یادگیرندگان و مربیان آن در
 ســنتی، آمــوزش هــايروش در تغییــر براي ).2(گیرندمی

 معکــوس آمــوزش از شــدت بــه تربیتــی مربیان از برخی
 محتواي روش، یادگیرنده خودش این در کنند.می حمایت
 هــابسایتو ها،کتاب آموزشی، ویدئو طریق از را دروس

ســاعت  و کنــدمی مطالعهو  مشاهده خانه در هاوبالگ و
مفیــد اســتفاده  و کاربردي کامالً صورت به درس کالس

   ).3(شودمی
 آن، ســخنرانی در که است یروش معکوس، کالس

 مشکل حل به آموزشزمان  و است کالس از خارج مربی
 شــود ومــی داده اختصــاص ســخنرانی محتواي کاربرد و

 تغییــر گــرتسهیل و یادگیري مربی سمت به مدرس نقش
 در کــه است بخش دو داراي یادگیري معکوس ).4(کندمی

 هايرسانه قالب در را خود مدرس یادگیرنده، اول بخش
 چهآن مورد در بخش دوم در و بیندمی خانه در مختلف،

 طراحــی و آزمــایش تبــادل نظــر، بحث، اند،کرده مطالعه
 را چشــمگیري موفقیــت رســانمد از بسیاري ).5(کنندمی

 گــزارش معکــوس روش بــه یادگیري شیوه از استفاده با
 فرآینــد در را آموزش این شیوه وکارایی کاربرد اندکهکرده

 و ویدیوها انفجار با ).6(دهدمی نشان یادگیري و آموزش
 باید یادگیرندگان اینترنت، در تصویري هايرسانه دیگر
 اشــتراك بــه و زندبســا هــاي تصــویريفایــل باشــند قادر

 در کــه اســت مدلی معکوس درس کالس ).7،8(بگذارند
 ویــدیوها ماننــد تکنولــوژي مختلــف انــواع از مدرس آن

 ضــبط را درس کــالس هــايتا سخنرانی کندمی استفاده
 درســی ساعات از خارج تا دهد اجازه فراگیران به و کند

محتــواي  مــدرس روش، ایــن در ).9(کننــد نگــاه هاآن به
ــار تــدریس، در از پــیش ار درســی ــرار فراگیــران اختی  ق

 دیــدن بــا را مــورد نظــر آموزشــی محتواي هاآن دهد.می
 در و آموزنــدمــی صــوتی و متنــی فایــل آزمایش، یا فیلم

 و پرســش اشــکال، شوند. رفعحاضر می آموزشی کالس
ــاتی جملــه تمــرین از حــل و پاســخ  در کــه هســتند اتفاق
 روش روش، این به رو این از دهند.می رخ درس کالس

 معکــوس، در روش ).10(گوینــدمــی معکــوس آمــوزش
 هــايبحث مانند محور فراگیر هايفعالیت طریق فراگیران از

 یافتــه تســهیل هــايآزمایش یا موردي مطالعات گروهی،
   ).11،12(کنندمی شرکت یادگیري مدرس در توسط

اطالعات  سرعت انتقال معکوس، کالس از استفاده
 آموزشی ابزار و ساخته ممکن پایین سیارب هايهزینه با را

 یــادگیري هــايفعالیــت بــراي آنالیــن صورت به رایگان
  ).13(است نموده ارائه

Chen Hsieh محــیط کــه دارند و همکاران اعتقاد 

 تعاملی و فعال ريدگییا کنندهفراهم باید کالس معکوس
 و مفــاهیم کاربرد براي را فراگیران مدرسان، آن در که باشد

  ).14(کنند راهنمایی درسی در موضوعات القاخ درگیري
Mori هايراه مؤثرترین از یکی معکوس را کالس 

قلمداد نمــوده  فعال یادگیري هايفعالیت تقویت و درك
  ).15(است

ــد ــأثیر  )1397( دینارون ــالس ت ــرد ک ــراي رویک اج
 فراگیــرانشناختی هاي تحصیلی و روانبر جنبهمعکوس 

  .)16(است هگزارش نمودمثبت  را
محــور کــه  نــدنشــان داد )1397( شفیعی و شــهبازي

در کــالس معکــوس  فراگیــراناصلی فرآینــد یــادگیري 
 نظیــرباشــد کــه تحــت تــاثیر عــواملی یادگیري فعال مــی

راهبردهــاي  ،)هاي بیرونــی و درونــی(انگیزه یشرایط عل
 ،فرآیند یادگیري (مشارکتی، اکتشافی، مستقل و عمیــق)

ن، مــواد آموزشــی و طــرح درس) و مدیریت زمــا( زمینه
گر (عوامل فــردي، آموزشــی، ســازمانی و شرایط مداخله

 فرهنگی) قرار دارد که در نهایت منجــر بــه بهبــود پیامــدهاي
نــژاد و جوشــقان .)17(شــودمــی هاآنفردي و تحصیلی) (

میانگین انگیزش تحصــیلی و  دریافتند که )1397( باقري
کــوس نســبت بــه هــاي معیادگیري فراگیران در کــالس

ي پــژوهش هــایافته ).18(کالس سنتی افزایش یافته است
Goh and Wang )2019( فراگیــرانعملکــرد  نشان داد کــه 

داري در گــروه کــالس طــور معنــینهــایی بــه آزمــوندر 
 دسترا به ازیامت نیترشیکه ب افراديبود.  معکوس باالتر

بهــره را  نیتــرشیبــ یلیآوردنــد، از نظــر عملکــرد تحصــ
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ها شیها و آزماو هنگام شرکت در کالس کردند کسب
مطالعــه  .)19(داشــتند يتــرشیاحساس اعتماد بــه نفــس بــ

Wang ) مهارتزبان  يریادگی در زمینه) 2018وهمکاران 
انجــام  ضــرورت محور با رویکــرد کــالس معکــوس بــر

ارائــه آمــوزش  يهــاو چالش ایمزا پژوهش در خصوص
هــاي شــیوه کــالسمحور، بــا مهارتزبان  يریادگی يبرا

ــوس تاکیــد نمــود و  Kehoe پــژوهشنتــایج  .)20(معک
 معکوس يریادگی کردیرو در خصوص) 2018(همکاران 

 دادنشان  فراگیران تیو بهبود رضا مدرسآموزش  براي
 فراگیــران تیهــا و رضــاروش نیــبه ا مدرسکه اعتماد 

 در امــروزه کــه هــاییروش در .)21(اســت افتــهی شیافــزا
 و تفکــر اصــل به ندرتبه ،شودمی هاستفاد درس کالس

 و اطالعــات بــردن کار به و نفس به اتکا فکري، استقالل
 مســائل ایــنشــود. می کافی توجه شده گرفته یاد مطالب

ــادگیري روش در ــا معکــوس ی ــی حــدود ت ــادي خیل  زی
 و معکــوس یــادگیري راهبــرد ).22(شــودمی داده کاهش
 انســتهتو آموزشی، گزینۀ یک به عنوان معکوس، کالس

 جملــه از و مختلــف ابعــاد در المللــیســطح بــین در است
 الگــوي تغییــر بــا و شود واقع مؤثر آموزش، زمان خیرةذ

 بــین فــردي تعامالت براي تريبیش زمان سنتی تدریس،
تحقیقــات در زمینــه روش  ).23(بگذارد کالس اختیار در

آموزش معکوس در ابتداي کار قرار دارد و با توجــه بــه 
هاي منسجمی وجود ندارد، نیــاز ایران پژوهشکه در این

تبیین فرایند یــادگیري «به مطالعه در خصوص چگونگی 
هــاي دولتــی و خصوصــی احســاس در سازمان» معکوس

  گردد.می
ــا  ــکی، ب ــوزش پزش ــان و آم وزارت بهداشــت، درم
توجه به مسئولیت خطیري که در ابعاد بهداشت، درمان و 

وري بــه کارکنــان آموزش پزشکی جامعه دارد، نیاز ضــر
هــاي کارگیري شیوههرسد که بنظر مییادگیرنده دارد. به

ــوزش ــوین در آم ــان، در ن ــدمت کارکن ــمن خ ــاي ض ه
هــاي تواند دانشگاههاي وزارت بهداشت، میزیرمجموعه

ــازمان  ــرد س ــمت رویک ــه س ــور را ب ــکی کش ــوم پزش عل
ها یادگیرنده سوق بدهد، چیزي که نیاز روز این دانشگاه

هــاي کــاربردي در البته با توجه بــه فقــدان مــدل باشد.می
ــه  ــوس و توج ــادگیري معک ــد ی ــین فراین ــوص تبی خص

ســازي چندان زیاد به این موضوع براي استقرار و پیــادهنه
رســد اســتفاده از نظــر مــیههاي آموزشی، بــآن در محیط

ــه در  ــا تجرب ــان ب ــا خبرگ ــاحبه ب ــی و مص ــرد کیف رویک
ــق را در ر ــژوهش، محق ــوع پ ــه خصــوص موض ــیدن ب س

تبیــین فراینــد یــادگیري معکــوس در اهــداف خــود کــه 
اســت، یــاري  آموزش دانشگاه علــوم پزشــکی مازنــدران

رساند. با این اوصــاف، تحقیــق حاضــر بــدنبال شناســایی 
و ارائــه یــک » یادگیري معکــوس«کننده متغیرهاي تبیین

ـــد در وزارت  ـــل اجـــرا و جدی الگـــوي کـــاربردي، قاب
ویــژه، دانشــگاه کی بــهبهداشت، درمــان و آمــوزش پزشــ

  باشد.می 1399در سال  علوم پزشکی مازندران
  

  هامواد و روش
ـــا کیفــیایــن مطالعــه یــک پــژوهش   اســـت کـــه ب

موضــوع یــادگیري تبیــین نظریــه داده بنیــاد بــه رویکــرد 
دانشگاه علوم پزشکی مازنــدران در  آموزشمعکوس در 

جامعــه آمــاري تحقیــق شــامل پرداخــت.  1399ســال  در
 هاي علوم پزشکی مازندران،دانشگاهی در دانشگاه خبرگان

اعضاي کمیته آموزش و توانمندســازي تهران، بابل و نیز 
علوم پزشکی مازندران بود. انتخاب این افــراد و دانشگاه 

انجام مصاحبه عمیق با آنان تــا رســیدن بــه اشــباع نظــري 
ادامــه یافــت. معیارهــاي ورود افــراد، اشــراف کامــل بــه 

ــی ــرایط آموزش ــدران،  ش ــکی مازن ــوم پزش ــگاه عل دانش
موضوع یاددهی و یادگیري در علوم پزشــکی و آشــنایی 

گیــري بــه بود. نمونــه کامل با رویکرد یادگیري معکوس
شیوه هدفمند شروع شد و بــا اســتفاده از تکنیــک گلولــه 

از خبرگــان،  مصاحبه 16با برفی ادامه یافت تا در نهایت 
  دست آمد.هاي مورد نیاز بهداده

اي از طرح پژوهش، بل از شروع مصاحبه، خالصهق
ــداف و  ــراه اه ــه هم ــژوهش، ب ــینه پ ــی پیش ــایج بررس   نت
سؤاالت پژوهش جهــت مطالعــه و آمــادگی اولیــه بــراي 

شده و در ابتداي  شوندگان از طریق ایمیل ارسالمصاحبه
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طــور  شــده بــه جلسه مصاحبه نیز در مورد کارهاي انجام
نسبت به طــرح ســؤاالت  د. سپسشمختصر توضیح داده 

در فراینــد  .گردیدمصاحبه و انجام فرآیند مصاحبه اقدام 
   اصلی به شرح ذیل مطرح شد: سؤالمصاحبه چهار 

هاي مثبــت و منفــی بــه اســتقرار مواضع و دیدگاه -
یادگیري معکوس در دانشگاه علوم پزشــکی مازنــدران، 

  کدامند؟
ــر  - ــوثر ب ــردي م ــی و ف ــاختاري، فرهنگ ــل س عوام

ش و استقرار یادگیري معکــوس در دانشــگاه علــوم پذیر
  پزشکی مازندران کدامند؟

هاي استقرار یادگیري معکوس هاي/استراتژيراه -
  در دانشگاه علوم پزشکی مازندران، کدامند؟

هاي استقرار یادگیري معکوس در موانع و چالش -
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران، کدامند؟

تــر ی و تمرکــز بــیشهــاي کیفــمنظور ثبــت دادهبــه
کننده بر فرآینــد مصــاحبه و بــا کســب اجــازه از مصاحبه
شده و همچنــین ها ضبطشوندگان، تمام مصاحبهمصاحبه

 ایــن .گردیــدبرداري از نکات کلیدي هر مصاحبه یادداشت
 علــوم دانشــگاه مطالعه توسط کمیته اخــالق در پــژوهش

 پزشکی مازندران تایید شــد. رضــایت آگاهانــه کتبــی از
ها اختیار داشتند تا در هر کنندگان اخذ شد. آنمشارکت

اي از مطالعــه از آن خــارج شــوند. اصــل رازداري مرحله
    رعایت شد.

 نظریــه راهبــرد ،بار نخستین برايو استراس  السرگ
. کردنــد معرفــی علمــی جامعــه بــهداده بنیــاد را  پــردازي

 اســت تحقیق کیفــی روش یک رویکرد نظریه داده بنیاد
 اينظریــه مند،نظام هايرهیافت سلسله یک کاربرد با که

دهــد. در ایــن درباره یک پدیده ارائه میاستقرا  بر مبتنی
کننــده در ایجــاد رویکرد، با درك دنیاي افراد مشارکت

 و احساس افراد در خصوص پدیده یا آشنایی با ادراكیک 
آیــد؛ امــري دست مــیوقایع روزمره، مفاهیمی انتزاعی به

 دشــوار اســت. بــرايهــاي کمــی پژوهشم آن با که انجا
ــوا ــل محت ــدهداده يتحلی ــردآوري ش ــی گ ــاي کیف از  ه

کدگــذاري اي شــامل ها، کدگذاري ســه مرحلــهمصاحبه

انتخــابی انجــام کدگــذاري  محــوري وکدگــذاري  بــاز،
شود تا در نهایت کدها و محورهاي اساسی شناســایی می

  ).24،25(شوند
آوري ا همزمان با جمــعهدر این مطالعه، تحلیل داده

اطالعات انجام شد. در کدگــذاري بــاز، مفــاهیم و ابعــاد 
 آمــوزشمرتبط بــا تبیــین فراینــد یــادگیري معکــوس در 

 کنندگانشارکتضمن خدمت مشخص و برمبناي نظرات م
یا استنباط پژوهشگر کدهایی به آنها اختصاص داده شد. 

با اختصــاص کــدها، زیــر در مرحله کدگذاري محوري، 
 کــدهايهاي مرتبط به یک مقوله محوري، تعــداد ولهمق

 بــا مشابه طبقات و سپس یافت کاهش چند طبقه به اولیه
 مقایســه طبقــات سایر با طبقه هرشدند.  ترکیب یکدیگر

. ترکیــب یــا هستند متمایز که شود حاصل اطمینان تاشد 
اي، شــرایط ادغام کدها و طبقات بر اساس شرایط زمینــه

، راهبردهــا و پیامــد راهبردهــا بــود. در اي، پدیدهمداخله
 و کــدهامرحله کدگذاري انتخابی بــا مــرور چنــد بــاره 

  مشخص شد. مرکزي شده، طبقه پدیدار طبقات
از نــرم افــزار تحلیــل  هــابراي تجزیــه و تحلیــل داده

به منظور اطمینان  .استفاده شد  MAXQDA 2018کیفی
انتخاب هاي تحقیق، ضمن رعایت تنوع در از اعتبار داده

کنندگان، کدها و طبقات استخراج شده عالوه مشارکت
ــر پژوهشــگران ایــن مطالعــه، مــورد بــازنگري و توافــق  ب

کنندگان و همینطور ناظرین شامل (گروهــی از مشارکت
دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران و اعضاء هیئت علنــی 

  ) قرار گرفت.بابل
  

  هایافته
زیر طبقه (کد  89طبقه اصلی و  12ها، با تحلیل داده

مفهومی اولیه) شناسایی شد که هر کدام به نحوي تبیــین 
ــوس در  ــادگیري معک ــی ی ــد کل ــی از فراین ــده بخش کنن

دانشــگاه علــوم پزشــکی  ضمن خدمت کارکنان آموزش
یــه بودند. نام طبقات اصلی و شــرح کــدهاي اول مازندران

  در جدول شماره ارائه شده است.
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 پژوهشی کیفی

  آموزشیادگیري معکوس در هاي ها و شاخصمولفه: 1جدول شماره 
  

 مولفه(کدگزاري محوري) شاخص(کدگزاري باز)

 یادگیري انگیزه نیاز به تسهیل یادگیري

 وجود انعطاف پذیري باالي روش یادگیري معکوس

 ایجاد سیستم ایجاد انگیزش در فراگیران به فراگیري آموزش در منزل
 هدایت فراگیران به سمت پژوهش

 اي یادگیري جذابهخلق موقعیت

  نگرش و آشنایی مدیران با مدل یادگیري
 

 فردي عوامل فراهم سازي توانمندي هاي مدیریتی از طریق پذیریش اساتید شایسته

 شرایط شغلی فراگیران

 میزان سواد کامپیوتري فراگیران

 ایجاد باور و اعتمادسازي به مدل یادگیري معکوس

 وختنمیل و رغبت فراگیران به آم
 وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي

  وجود استعداد و توانایی فردي فراگیران
 

 سازمانی فرهنگ عوامل برگزاري کارگاه هاي توانمندسازي هیات علمی و کارکنان

 تغییر نگرش کارکنان جهت افزایش انگیزش

 نترتیب اثر دادن به انتقادات و پیشنهادات طی دوره آموزشی و پس از آ
 قائل شدن پاداش و امتیازات قانونی بیشتر براي فراگیران

 استفاده از پادکست هاي آموزشی
 فرهنگ سازي با شناسایی و اطالع رسانی جنبه هاي مثبت و منفی

  تشویق فراگیران به پذیرش مسئولیت یادگیري معکوس
 

 ساختاري عوامل آموزش هاي مورد نیاز کارکنان در بخش هاي مختلف

 تنوع کیفیت فیلم هاي آموزشی جهت مطابقت با نیاز فراگیران

 امکان سنجی الزم براي تمام رشته هاي شغلی

 تدوین قوانین و مقررات الزم

 داشتن طرح درس و برنامه ریزي بر اساس مدل یادگیري معکوس

 نیاز به حمایت همه جانبه از مدیران ارشد تا فراگیران
 ي مورد نیازکارآمدي زیرساخت ها

 تجهیزات و امکانات آموزشی

  موقعیت و محیط یادگیري
 

 معکوس یادگیري استقرار پذیرش یادگیري معکوس به عنوان رویکرد مستقل و حمایت مادي و معنوي

 استفاده از مواد آموزشی و طرح درس جدید و بروز رسانی شده
 محور تبدیل آموزش سخنرانی محور (استاد محور) به فراگیر

 استخدام نیروي انسانی کافی و متخصص

 ایجاد فضا و بستر و امکانات الزم براي یادگیري

  مهیا ساختن امکان یادگیري معکوس در محل کار
 

  تسهیلی اقدامات برگزاري کارگاه و آموزش به کارکنان جهت یادگیري با روش مذکور
 کنان از مزایاایجاد نگرش هاي فرهنگی و مدیریتی جهت آگاهی کار

 زیاد نبودن مدت زمان آموزش
 عدم سختگیري در تکالیف و آزمون پایان دوره

 استفاده از تجربیات سایر دانشگاه ها

 اجراي تدریجی و استفاده از روش هاي سنتی در اوایل روند

 تعمیم پس از اجرا در یک جامعه کوچکتر از دانشگاه

  یري مطالب با روش هاي مختلفآزاد گذاشتن فراگیر براي یادگ
 

  سازمانی هاي چالش و موانع عدم انگیزش کارکنان جهت یادگیري و افزایش معلومات
 عدم مشورت مدرسین در مورد چگونگی تغییر و بهبود شیوه تدریس

 مشکل بودن امکان تعامل و هماهنگی بین تمام بخش هاي دانشگاه
 روش جدید مقاومت در تغییر روش آموزشی سنتی به

 عدم حمایت مدیران سطوح باالتر براي اجراي طرح

 عدم وجود نیروي انسانی کافی براي طراحی و تهیه محتوا

 عدم دسترسی به منابع مالی کافی

 عدم وجود بستر و امکانات مناسب و کافی

  عدم توانایی کافی اساتید در زمینه تدریس با روش یادگیري معکوس
 

  غیرسازمانی هاي چالش و موانع انواده ها و همراهی نکردن با فراگیرانعدم آگاهی خ
 عدم شناخت مزایا و معایب روش

 عدم رغبت اکثر کارمندان به استفاده از زمان ساعات کار غیراداري

 نیاز در خارج از اداره هزینه بر بودن امکانات فنی مورد

 فینیاز به زمان بیشتر به خاطر تکالیف درسی اضا

 خصوص براي افراد سن باالترعدم وجود انگیزه کافی به

 مقاومت در برابر تغییر سبک آموزش در فراگیران

 يهاي ویدئویی و چندرسانه ا فقدان آمادگی در زمینه تهیه و تولید فایل

  ریزي برنامه و بسترسازي حمایت مدیران باالدستی از استقرار روش مذکور
 ش کیفیت امکانات و زیرساخت هاي آموزش مجازيفراهم سازي و افزای

 اختصاص و تامین منابع کافی براي رویکردهاي تدریس نوین

 برابري فرصت هاي یادگیري براي همه افراد

 ایجاد بستر مناسب آموزش براي کارکنان و مدیران

  برنامه ریزي راهبردي و عملیاتی براي طراحی و پیاده سازي
 

  بخشیآگاهی کت از طریق فراگیر محور نمودن آنتقویت حس مشار
 اتفاق نظر مدرسین بر انجام این گونه تدریس

 یکردافزایش آگاهی اساتید و فراگیران نسبت به اثربخشی و کارآمدي این رو

 اطالع رسانی مناسب در مورد روش یادگیري معکوس و مزایاي آن

  دیرانتوجه به افزایش سطح آگاهی و توانمندي هاي م
 

  آموزش کیفیت عدم رفع اشکال در زمان یادگیري توسط استاد
 طوالنی بودن فرآیند آموزش و عدم پوشش تمام مطالب تا پایان ترم

 مناسب نبودن براي برخی از رشته هاي شغلی و افت کیفیت آنها

 تقویت فعالیت هاي گروهی مشارکتی و تبادل تجارب

 ف توسط مدرساجراي کالس با روش هاي مختل

 داشتن فراگیران فعال به علت نداشتن ازدحام کالس هاي درسی رایج

 امکان ارزیابی بهتر فراگیران ازطریق مشاهده فعالیتشان توسط اساتید
 نجویی در وقت و وجود فرصت بیشتر براي مطالعه درهر زمان و مکاصرفه 

  براي فراگیران هاي متنوع ها بدلیل وجود برنامه کاهش تداخل کالس
 

  یادگیري کیفیت وجود امکان عدم دسترسی برخی فراگیران به مطالب
 یادگیري اشتباه موضوع و ادامه فرآیند

 امکان مرور مستمر و چندباره دروس توسط فراگیران

 خودارزیابی فراگیران همزمان با فعال بودن در یادگیري

 رس کاريآرامش و تمرکز بیشتر و دوري از تنش و است

 تقویت مهارت هاي تفکر و تفکر پژوهش محور

 تقویت قوه کنجکاوي،خالقیت و نوآوري
 مسئولیت پذیري در یادگیري

 درك بهتر و گیرایی باالتر با مطالعه محتوا از پیش

  
 1در تصویر شمارهمدل نهایی حاصل از تحلیل کیفی 

  شود:نمایش داده می
  

  
  

آموزش دانشگاه علوم یادگیري معکوس در فرایند  :1شماره  تصویر
  پزشکی مازندران

  
  بحث

تبیــین فراینــد یــادگیري هدف از پــژوهش حاضــر، 
در  آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازنــدرانمعکوس در 
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که از نظر روش مطالعــه،  بودبا رویکرد کیفی  1399سال 
دامنه مکانی و زمــانی، متمــایز از مطالعــات مشــابه اســت. 

آمــوزش که فرایند یادگیري معکوس در  نتایج نشان داد
طبقــه اصــلی،  12داراي  دانشگاه علوم پزشکی مازنــدران

انگیزه یادگیري، عوامل فردي، فرهنگ سازمانی، عوامل 
ساختاري، استقرار یادگیري معکوس، اقدامات تسهیلی، 

ــالش ــع و چ ــالشموان ــع و چ ــازمانی، موان ــاي س ــاي ه ه
بخشــی،  ، آگــاهیریــزيغیرسازمانی، بسترسازي و برنامه

بــوده زیرطبقــه  89کیفیت آموزش و کیفیت یادگیري و 
یــادگیري معکــوس ، مــراديپــژوهش  است. طبق نتــایج

ســهیل یــادگیري تبهبود تعامل معلــم و شــاگرد،  منجر به
 ترعمیق، پویایی کالس، افزایش انگیزه و یادگیري عمیق

و  هاي یادگیريکمک به درك فراگیران نسبت به سبک و
» انگیزه یــادگیري«گردد که از نظر ابعاد می انعملکردش

 .)26(با پژوهش حاضر مطابقت دارد» کیفیت یادگیري«و 
 که یــادگیري معکــوسدریافتند  مهریزي و کارآموزاداتس

 هــاي متعــددیــادگیري و نقــش -تواند جریان یاددهیمی
 .)27(بهبــود بخشــد» عوامــل فــردي«را در قالــب  مــدرس

ــی،  ــات قبل ــراي رومطالع ــالسش اج ــوس ک در  را معک
 )28-31(مــؤثر بیــان کردنــد فراگیرانیادگیري و انگیزش 

اشاره » کیفیت آموزش«که همراستا با پژوهش حاضر، به 
که روش کالس  دریافتند زاده و محموديموسیکردند. 

 درس معکوس بر یادگیري شناختی، عاطفی و خودنظــارتی
بعــد  در پــژوهش حاضــر،. )32(داردفراگیران تاثیر مثبتی 

» کیفیت یــادگیري«از ابعاد راهبرد و بعد » بخشیآگاهی«
 ،و همکــاران بگلــوســاريامــانیاز ابعاد پیامد بوده است. 

افزایش عملکرد  یادگیري معکوس را موجباستفاده از 
   .)33(دانستندتحصیلی فراگیران 

به اثرگذاري باالتر آمــوزش ، بهمنیمحبی و زاهدي
معکوس بر پویایی کالس و افزایش انگیــزه و یــادگیري 

 نددنموهاي سنتی اشاره نسبت به روش تر فراگیرانعمیق
ـــژوهش حاضـــر، بعـــد  کـــه ـــادگیري« در پ ـــزه ی » انگی
از ابعاد » کیفیت یادگیري«کننده شرایط علی و بعد تبیین

روش روند، طبق نتایج پژوهش دینا .)34(پیامد بوده است

شــناختی هــاي تحصــیلی و روانتدریس معکوس بر جنبه
» کیفیت آمــوزش«که در بعد تاثیر مثبت داشته  فراگیران

 شفیعی و شــهبازي .)16(با پژوهش حاضر مطابقت داشت
تحــت تــاثیر عــواملی از معکــوس یادگیري که  دریافتند

ــزه ــی (انگی ــه شــرایط عل ــیجمل ــی و درون ــاي بیرون  ،)ه
 د یادگیري (مشارکتی، اکتشافی، مستقلراهبردهاي فرآین

مدیریت زمان، مــواد آموزشــی و طــرح ( زمینه ،و عمیق)
گــر (عوامــل فــردي، آموزشــی، درس) و شرایط مداخله

سازمانی و فرهنگی) قــرار دارد کــه در نهایــت منجــر بــه 
 ).17(شــودفردي و تحصیلی فراگیران می بهبود پیامدهاي

بــاقري، میــانگین  نــژاد وبراساس نتایج تحقیــق جوشــقان
 هاي معکــوس نســبتانگیزش تحصیلی فراگیران در کالس

 پــژوهش هايیافته .)18(به کالس سنتی افزایش یافته بود
 تــدریس شــیوه کــه بیــانگر آن بــود مبصــرملکی و کیــان

 تــدریس روش بــه نسبت فراگیران یادگیري در معکوس
  .)23(است بوده مؤثرتر سنتی

ــوالبی ــانی ت ــوز کــه دریافــت قهرم ــه شــیوه آم ش ب
بنــابر  .)35(دار داردیمعکوس بر میزان یادگیري تاثیر معن

 روش تدریس کالس معکــوس ،يگودرز پژوهش معظمی
عمیــق و ســطحی فراگیــران  در افزایش یــادگیري کلــی،

» کیفیت یادگیري«که در پژوهش حاضر، بعد بوده  موثر
 اشرفی و ســینا، اثربخشــیفاضل .)36(از ابعاد پیامد بوده است

کرد کالس معکوس بــر یــادگیري و انگیــزش درس روی
ــدروش  را بیشــتر ازریاضــی   .)37(ســنتی گــزارش نمودن

نشان داد که اســتفاده  نتایج تحقیق جعفرخانی و دهواري
از روش آموزش معکوس موجــب پیشــرفت تحصــیلی و 

شــده بهبود انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی فراگیــران 
کننــده تبیــین» گیريانگیزه یاد«که در مطالعه حاضر، بعد 

 .)38(از ابعــاد پیامــد بــود» کیفیت آموزش«شرایط علی و 
 کــه بیــانگر آن بــود پناه و فضلعلیپژوهش علوي، کیوان

 بــا مقایســه در معکــوس کالس مشغله مدرسین در میزان
کــه  بــود بیشــتر ســنتی کــالس یــا محورکالس سخنرانی

د از ابعــا» ریــزيبسترســازي و برنامــه«مطــابق بــا آن، بعــد 
کاویــانی و  .)39(راهبــرد در پــژوهش حاضــر بــوده اســت
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 پژوهشی کیفی

هاي بیرونی و درونی را در قالب شرایط همکاران، انگیزه
علی، فراینــد یــادگیري مشــارکتی، اکتشــافی، مســتقل و 

 آموزشــی مواد زمان، عمیق را در قالب راهبرد، مدیریت
 ،آموزشــی فــردي، عنوان زمینه، و عوامــلدرس را به طرح و

گر معرفی رهنگی را به عنوان شرایط مداخلهف و سازمانی
طبــق  .)40(دنمودند که با پــژوهش حاضــر همخــوانی دار

روش تدریس کالس ، نتایج تحقیق کیاحسینی و دوستی
بیشتري بر  اثیرت ،معکوس نسبت به روش تدریس متداول

  .)41(دارد یادگیري فراگیران
Van Alten بر بهبود کیفیت یــادگیري و همکاران ،

 و Awidi ).42(ق یادگیري معکوس تاکید نمودنــداز طری
Paynter معکــوسطــرح  ياجــزا قیــکــه تطب دریافتنــد ،

که  دهد شیرا افزا فراگیران يریادگیممکن است تجربه 
از ابعــاد پیامــد » کیفیت یــادگیري«بعد  در مطالعه حاضر،

نشــان داد  Wangو  Gohي تحقیق هایافته .)43(بوده است
 داريطــور معنــینهایی به آزمونر عملکرد دانشجویان د که

 در تحقیــق حاضــر،کــه  بود معکوس باالتردر گروه کالس 
  .)19(از ابعاد پیامد بوده است» کیفیت یادگیري«بعد 

Asaka دریافتند کــه اقــدامات تســهیلی،  همکاران و
نماید که در پــژوهش روند یادگیري معکوس را بهتر می

اي شرایط مداخلــهاز ابعاد » اقدامات تسهیلی«، بعد حاضر
 کردیکه روبیان کردند  Hwang و Chang .)44(بوده است

بهبود ، ارتقاء عملکرد منجر به هدایت یادگیري معکوس
 ییو خودکــارآ يتفکر انتقــاد شیگرا ،يریادگی زهیانگ

ــ ــد  شــده کــه یگروه ــژوهش حاضــر، بع ــت «در پ کیفی
 طبــق نتــایج پــژوهش .)45(از ابعاد پیامد بوده است» یادگیري

Zainuddinیادگیري معکوس، انگیزه و عملکرد فراگیران ، 
کــه در پــژوهش طور معناداري تحت تاثیر قــرار داده هرا ب

شــرایط علــی و  کننــدهتبیین» انگیزه یادگیري« حاضر، بعد 
از جملــه  .)46(از ابعاد پیامــد بــود» کیفیت یادگیري« بعد 

دسترســی بــه خبرگــان پــژوهش، هــا و مشــکالت چالش
کــه طــورير مورد موضوع پژوهش بوده، بهنظر دصاحب

ها، چندین ماه طول یافتن خبرگان و انجام مصاحبه با آن
هوش، عالقه، توانایی علمی و تخصصی همچنین  کشید.

 کــهها هم بر روند پاسخگوئی آنان تاثیر داشــته آزمودنی
  ها بررسی نگردید.کنندگی آنمخدوشاثر 

ــان می ــهدر پای ــوان نتیج ــهت ــرد ک ــد  گیري ک فراین
آمــوزش دانشــگاه علــوم پزشــکی یادگیري معکــوس در 

ــزه. 1داراي دوازده بعــد:  مازنــدران . 2، یــادگیري انگی
. عوامــل 4، ســازمانی فرهنــگ عوامــل. 3، فــردي عوامل

 . اقــدامات6، معکــوس یــادگیري اســتقرار. 5 ســاختاري،
 و . موانــع8ســازمانی،  هــايچــالش و . موانــع7، تســهیلی
ریزي، بسترســازي و برنامــه. 9، یغیرســازمان هــايچــالش

. کیفیــت 12کیفیــت آمــوزش و . 11، بخشــی. آگاهی10
نهاداتی با توجه به نتایج حاصله پیشــاست.  بوده یادگیري

  شوند:بدین شرح ارائه می
 ــه ــت هم ــحمای ــدیران ارش ــه م ــانی و جانب د، می

عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی بــراي اســتقرار و اجــراي 
  یادگیري معکوس

 از سوي مدیران عالی رش یادگیري معکوس پذی
  به عنوان رویکرد مستقلدانشگاه علوم پزشکی 

ســـازي و افـــزایش کیفیـــت امکانـــات و فـــراهم
  هاي آموزش مجازيزیرساخت
 مــورد ســطح جامعــه در رسانی مناســب در اطالع

ـــاي آن ـــوس و مزای ـــادگیري معک ـــه  روش ی ـــبت ب نس
  هاي سنتیروش

  

  تعارض منافع
هش با منافع هیچ سازمان و یا افــرادي نتایج این پژو

  .تعارض ندارند
  

  سهم نویسندگان
این مقاله برگرفته از رساله دکتــري ارســطو گــوران 

تبیــین فراینــد یــادگیري معکــوس در « اوریمی با عنــوان 
 ، بــوده و بــا»آمــوزش دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران

 یزهرا حســینو مشاوره سیده اسماعیلیراهنمایی عبداهللا علی
نگارش  اسماعیلیعبداهللا علی .انجام گردیدکالئی درون
 اســت. نمــوده تــدوین نتــایج، کــارگیرى بــه بــا را مقالــه

  دارند. عهده بر را مقاله نهایى نویسندگان، تأیید
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  سپاسگزاري
ــکر کمــال پژوهشــگران ــدردانى و تش ــود ق  از را خ

خبرگان دانشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران و 
  هاي علــوم پزشــکی (در شــهرهاي تهــران، اهدیگر دانشگ

  
  

  

ــل و ...) و  ــازي باب ــوزش و توانمندس ــه آم ــاء کمیت اعض
دارند. همچنین علوم پزشکی مازندران اعالم میدانشگاه 
حاضر با کد اخالق در دانشــگاه علــوم پزشــکی  پژوهش

  است. ثبت گردیده

References 
1. Karimi S, Nasr AR, Sharif M. Universtiy 

challenges in compiling of the suitable content 

with competencies of lifelong learner. J Res 

Curriculum Plan 2016; 13(23): 14-26 (Persian). 

2. Steen-Utheim AT, Foldnes N. A qualitative 

investigation of student engagement in a 

flipped classroom. Teach Higher Educ 2018; 

23(3): 307-324. 

3. Bahmani M, Javadipour M, Hakimzade R, 

Salehi K, Alavi Moghaddam S. Evaluating 

the rate of engagement and academic 

achievement of high school students by using 

flipped classroom instruction. J Appl Psychol 

Res 2017; 8(2): 35-49 (Persian). 

4. Altemueller L, Lindquist C. Flipped classroom 

instruction for inclusive learning. Br J 

Special Educ 2017; 44(4): 341-358. 

5. Long T, Cummins J, Waugh M. Use of the 

flipped classroom instructional model in 

higher education: instructors’ perspectives. J 

Comput Higher Educ 2017; 29(2): 179-200. 

6. Dehaqin V, Hejazi E. Investigating the 

Process of Learning and Motivation in the 

flipped classroom: Review Article. Pooyesh 

2020; 8(11): 149-158. (Persian) 

7. Bergmann J, Sams A. Flipped learning: 

Gateway to student engagement. 1st ed. 

Washington DC: International Society for 

Technology in Education: 2014. 

8. O'Flaherty J, Phillips C. The use of flipped 

classrooms in higher education: A scoping 

review. Int High Educ 2015; 25: 85-95. 

9. Findlay-Thompson S, Mombourquette P. 

(2014). Evaluation of a flipped classroom in 

an undergraduate business course. Business 

Educ Accredit 2014; 6(1):  63-71. 

10. Ghanbarpour Z, Bigdeli L. The flipped 

Teaching Method Approach as a Learning-

Teaching Process in the Iranian Educational 

System, 10th National Conference on Education, 

Tehran, Shahid Rajaei; 2016. (Persian). 

11. Lee J, Beatty S, Feng P, Hoffman N, 

McDermott B. Traditional instruction reformed 

with flipped classroom techniques. University 

of Calgary, University of Calgary (PRISM); 

2015. 

12. Wolff LC, Chan J. Flipped Classrooms for 

Legal Education. London: Springer; 2016. 

13. Teng FM. Flipping the Classroom and Tertiary 

Level EFL Students Academic Performance 

and Satisfaction. J Asia TEEF 2017; 14(4): 

605-620. 

14. Chen Hsieh JS, Wu WCV, Marek MW. 

Using the flipped classroom to enhance EFL 

learning. Comput Assist Lang Learn 2016; 

30(1-2): 1-25. 

15. Mori T. The Flipped Classroom: An 

Instructional Framework for Promotion of 

Active Learning. In book: Deep Active Learn 

2018; 95-109. 

16. Dinarvand A. The Effects of flipped Classroom 

Approach on the Academic and Psychological 

Aspects of High School Students, 2nd 

International Conference on Innovation and 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 12

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-15431-fa.html


     
  و همکارانی لیاسماع یعبداهللا عل     

  153     1400، مرداد  199دوره سی و یکم، شماره                         مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                          

 پژوهشی کیفی

Research in Educational Sciences, Management 

and Psychology, Tehran, Soroush Hekmat 

Mortazavi Islamic Studies and Research 

Center; 2018. (Persian). 

17. Shafiei Sh, Shahbazi M. Representation of 

the curriculum experienced in the flipped 

class in a higher education complex, 5th 

National Conference on Management Research 

and Humanities in Iran, Tehran, Modbar 

Management Research Institute; 2018. (Persian). 

18. Joshagha Nnejad F, Bagheri M. The effect of 

flipped classroom On Students’ Achievement 

Motivation And Learning In Computer Course. 

Curric Plan Knowledge Res Educ Sci 2018; 

15(31): 95-107 (Persian). 

19. Goh CF, Ong ET. Flipped classroom as an 

effective approach in enhancing student 

learning of a pharmacy course with a 

historically low student pass rate. Curr Pharm 

Teach Learn 2019; 11(6): 621-629. 

20. Wang Y, Qi GY. Mastery-based language 

learning outside class: Learning support in 

flipped classrooms. Lang Learn Technol 

2018; 22(2): 50-74. 

21. Kehoe T, Schofield P, Branigan E, Wilmore 

M. The Double Flip: Applying a Flipped 

Learning Approach to Teach the Teacher and 

Improve Student Satisfaction. J Univ Teach 

Learn Pract 2018; 15(1): 1-17. 

22. Kheirabadi R. The effect of reverse 

classroom strategy on learning the grammar 

of English language in the tenth grade. Sci 

Innovat Quart 2017; 16(64): 141-162 (Persian). 

23. Mobser Maleki S, Kian M. The effect of 

reverse education method on learning the 

work and technology course. J Teach Res 

2018; 6(2): 1-14 (Persian). 

24. Strauss A, Corbin J. Principles of Qualitative 

Research Methods: Basic Theory, Procedures 

and Methods, translated by Beuck Mohammadi. 

Tehran: Institute of Humanities and Cultural 

Studies; 2014. (Persian). 

25. Bazargan Harandi A. An Introduction to 

Qualitative and Mixed Research Methods: 

Common Approaches in Behavioral Sciences. 

Tehran: Didar; 2016. (Persian). 

26. Moradi R. The effectiveness of reverse teaching 

on elementary school math lessons. 8th 

Scientific-Research Conference on Educational 

Sciences and Psychology, Social and Cultural 

Harms of Iran, Tehran, Scientific Association 

for the Development and Promotion of Basic 

Sciences and Technologies, 2020. (Persian). 

27. Sadat Mehrizi M, Karamoz F. The role of the 

teacher in the reverse classroom, the 8th 

National Conference on Sustainable Development 

in Educational Sciences and Psychology. 8th 

National Conference on Sustainable Development 

in Educational Sciences and Psychology, 

Social and Cultural Studies. Social and 

Cultural Studies, Tehran, Center for Strategies 

for Achieving Sustainable Development-Mehr 

Arvand Higher Education Institute, 2020. 

(Persian). 

28. Azizkhani F, Jafarkhani F, Ahmadabadi M. 

The effect of reverse learning on academic 

motivation of fifth grade elementary students 

in social studies course, 6th International 

Conference on Psychology, Counseling and 

Educational Sciences, International Organization 
of Academic Studies, Tehran; 2020. (Persian). 

29. Jafarkhani F, Vahedi M, Moslehian A. The 

effect of reverse learning on motivation and 

learning of elementary students. Sixth 

International Conference on Psychology, 

Counseling and Educational Sciences, 

International Organization for Academic 

Studies, Tehran; 2020. (Persian). 

30. SahebYar H, GolMohammadnejad Gh, 

Bargh I. Study of the effectiveness of reverse 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            10 / 12

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-15431-fa.html


  معکوس در آموزش دانشگاه يریادگی ندیفرا نییتب
 

  1400، مرداد  199دوره سی و یکم، شماره            مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                154

learning on reflective thinking of high school 

students in mathematics. J Innovat Creat 

Human 2019; 8(4): 33-62 (Persian). 

31. Delfan Azari M. Comparison of students' 

academic achievement with reverse and normal 

learning methods in experimental sciences. 

4th National Conference on New Approaches 

in Education and Research, Ministry of 

Education of Mazandaran; Mahmoudabad, 

Mazandaran; 2019. (Persian). 

32. Musazadeh S, Mahmoudi M. Evaluating the 

effectiveness of the reverse classroom on 

students' academic results. 4th National 

Conference on Psychology and Educational 

Sciences of Iran,Jiroft;Kerman. 2019. (Persian). 

33. Amani Sari Begloo J, Vahedi Sh, Fathi Azar 

A, Obaidi L. The effect of reverse jigsaw 

puzzle on academic performance and student 

statistics anxiety. J Educat Psychol 2019; 15 

(52): 133-153. (Persian). 

34. Zahedi A, Mohebbi Bahmani b. The method 

of reverse teaching in mathematics and 

examining its impact in the classroom. National 

Conference on Professional Research in 

Psychology and Counseling with the Approach 

of New Achievements in Educational and 

Behavioral Sciences from the Teacher's 

Perspective, Minab, Hormozgan. Education 

Department of Minab, Hormozghan; 2019. 

(Persian). 

35. Ghahramani Tulabi H. Investigating the 

effect of reverse teaching on the learning rate 

of sixth grade elementary students in 

experimental science course. 2nd International 

Congress of Humanities, Center for 

Empowerment of Community Cultural and 

Social Skills, Cultural Studies; Tehran. 2017. 

(Persian). 

36. Moa'zami Godarzi F. Comparison of the 

effect of reverse class teaching method and 

traditional teaching method in learning the 

physic of 10th grade female high school 

students. 3rd National Conference on Modern 

Studies and Research in the Field of 

Educational Sciences and Psychology of 

Iran, Soroush Hekmat Mortazavi Center for 

Islamic Studies and Research. Qom; 2017. 

(Persian). 

37. Fazel Ashrafi R, Fatemeh Sina P. The effect 

of reverse class approach on learning and 

motivation of seventh grade female students 

in mathmatics in Behshahr. 2nd National 

Conference on New Approaches in Education 

and Research, Mahmoudabad Education- 

Mahmoudabad Technical and Vocational 

College. Mahmoud Abad, Mazandaran; 

2017. (Persian). 

38. Jafarkhani F, Dehvari S. The effect of reverse 

education on the progress of work and 

technology lessons and academic motivation 

of seventh grade students. Conference on 

New Management Paradigms and Behavioral 

Sciences, Permanent Secretariat of the 

Conference. Tehran; 2017. (Persian). 

39. Alawi M, panah Shuva k, Fazal Ali F. The 

Impact of Reverse Learning on the 

Professional Development of New English 

Teachers: Their Occupation and Attitudes, 

Linguistic Research in Foreign Languages. 

2017; 7(2): 471-496 (Persian). 

40. Kaviani H, Liyaghatdar MJ, Zamani B, 

Abedini Y. The reverse classroom learning 

process: a representation of the curriculum 

experienced in higher education. J Higher 

Educat Curricul Stud 2017; 8(15): 179-214 

(Persian). 

41. Kia Hosseini Z, Dosti V. Comparison of the 

effect of reverse classroom teaching and 

conventional teaching methods on the 

learning of fifth grade elementary students in 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 12

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-15431-fa.html


     
  و همکارانی لیاسماع یعبداهللا عل     

  155     1400، مرداد  199دوره سی و یکم، شماره                         مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                          

 پژوهشی کیفی

social studies. 4th International Conference on 

Psychology and Social Sciences, Connoisseurs 

of Mehr Ishraq Tehran; 2015. (Persian). 

42. Van Alten D CD, Phielix C, Janssen J, Kester 

L. Self-regulated learning support in flipped 

learning videos enhances learning outcomes. 

Comput Educat 2020; 158 104000. 

43. Awidi IT, Paynter M. The impact of a flipped 

classroom approach on student learning 

experience. Comput Educat 2019; 128: 269-

283. 

44. Asaka S, Shinozaki F, Yoshida H. The Effect 

Of A Flipped Classroom Approach On Efl 

Japanese Junior High School Students’ 

Performances And Attitude. Int J Heritage 

Multimed 2018; 1(3): 71-87. 

45. Chang SC, Hwang GJ. Impacts of an 

augmented reality-based flipped learning 

guiding approach on students’ scientific project 

performance and perceptions. Comput Educat 

2018; 125: 226-239. 

46. Zainuddin Z. Students' learning performance 

and perceived motivation in gamified flipped- 

class instruction, Comput Educat 2018; 126: 

75-88. 

 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-15431-fa.html
http://www.tcpdf.org

