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 چكيده
رد رویك است. یسنت آموزشدر  رییتغ ازمندین دیجد یهایوراظهور فن لیبه دل یآموزش عالاصالحات در 

حلی برای چنین تغییرات آموزشی جهت ایجاد محیط یادگیری فردی تواند راهكالس معكوس می
دانشجومحور باشد. این رویكرد كه یك نوع از یادگیری تلفیقی است، آموزش سنتی و برخط را با استفاده 

تحقیق حاضر ف هدای مؤثر تلفیق كرده است. گونهاز هر دو محیط داخل و خارج از كالس حضوری به
تأثیر  كارگیری و میزانبررسی شیوه استفاده از رویكرد كالس معكوس در آموزش عالی و مزایا و معایب به

مند هایی را كه از مرور نظامهای مختلف آموزشی از جمله یادگیری است. این تحقیق یافتهآن بر جنبه
د. دهآمده است را ارائه میدستلی بهتحقیقات درباره استفاده از رویكرد كالس معكوس در آموزش عا

تحقیق منطبق با معیارها  32تحقیق رسید كه درنهایت  048مند با توجه به كلمات كلیدی به جستجوی نظام
أثیر شده نشان داد كه رویكرد كالس معكوس تهای انتخابجهت تحلیل عمیق تعیین گردید. تحلیل تحقیق

 درگیر شدن، دقت، انگیزه، نگرش و رضایت از دوره و خودكارآمدییادگیری، كاهش بار شناختی، مثبتی بر 
عدم آشنایی و سازگاری مناسب های كالس معكوس نیز به ترین چالشدر آموزش عالی دارد و از مهم

، افزایش باركاری مدرسان و مشكالت یادگیری از ویدئو بودند. با توجه دانشجویان با روش معكوس سازی
 طورتواند بهمی كشور یعالآموزش نظام  شود كهشده نتیجه گرفته میهای انتخابتحقیقهای به تحلیل یافته

 .دنروش استفاده ك نیاز ا مؤثر
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 مقدمه

و  گیدات) ندارد را الزم یاثربخش درس هایكالس در یسنت هایسخنرانی امروزه
كه با گذشت  شودمی یاطالعات سطح افتیروش سبب در نیا رایز ،(1023 ،2كیروسو

 جویاندانش یبرا ممكن كار ترینبیهوده( 1023) 1ریبواعتقاد  بهزمان فراموش خواهند شد. 
انجام  یبه منزل برا آنان فرستادندر كالس درس و سپس  یطوالن یهایانجام سخنران

و عملكرد  اهداف ازها،ین ریچند سال اخ یط در. است یبانیو پشت تیبدون حما یواقع فیتكال
 و شتهدا عیآسان و سر یاغلب به اطالعات دسترس هاآنكرده است،  رییتغ رندگانیادگی

ور حضور مح یادگیرنده تیفعال با مأوو ت یمشاركت یریادگی یهاطیدر مح دهندمی حیترج
 یهایخود نشان داده است فناور هایتحقیقدر  (1023) 3رسیپ كه همچنانداشته باشند. 

 سیبه تدر وطربتفكرات م یو در دسترس و رشد علوم شناخت نیآنال یرشد محتوا شرفته،یپ
كه  هایییروشاز  یكی هاموقعیت نیا در. است ساختهرا با چالش مواجه  یسنت یریادگیو 

 نترنتیا یو فناور نیانجام داد و از منابع آنال یبازساز سیبا كمك آن در نحوه تدر توانمی
 (.1023 ،0)هورن داردنام  4كالس معكوس ،كمك گرفت

 یریادگی ،6برعكس كالس همچون یگرید نیعناو به آن از كه معكوس كالس
 یسنت روش آن در كه است یآموزش یالگوشود یم بردهنام زین 8و كالس وارونه 7برعكس

 رویكرد(. 1024 ،1گارزا -نولد)آر كندیم رییتغ دانشجویان فیتكال انجام نحوه و یسخنران
در  وناكنهم گرفتمیصورت  كالسدر  سنتی طوربه آنچههر " صورتبه معكوس كالس

ص  ،1000 ،20همكارانو  الج) گرددتعریف می "برعكسو  شودمیانجام  كالسخارج از 
 این فتوصی برای یادگیریو  تدریس هایفعالیت ترتیب تغییر صرف ،حالبااین(. 31

 تعریف كه كردند تالش( 1023)  22ورلنگرو  بیشاپ لذا. نیست كافی آموزشی رویكرد

                                                           
1. Datig & Ruswick 

2. Boyer 

3. Pierce 

4. flipped classroom 

5. Horn 

6. inverted classroom 

7. inverted learning 

8. reverse classroom 

9 Arnold-Garza 

10. Lage et al. 

11. Bishop & Verleger 
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 كالس ردرویك كردند، تعریف آنان كه گونهآن. كنند ساختارمند را معكوس كالس رویكرد
 انفرادی آموزش. 2 مؤلفه دو از كه است فناوری پشتیبانی با آموزشی رویكرد یك معكوس

 هایفعالیت. 1و  ویدئویی هایسخنرانی وسیلهبه كالس از خارج محور رایانه مستقیمو 
 نیاز رب تعریف این مشخص، طوربه .گرددمی تشكیل ،درس كالس داخل در گروهی تعاملی
 حال با این. كندمی تأكید درس كالس از خارج یادگیری در آموزشی ویدئوی از استفاده

 ستفادها نیز مانند معكوس كالس رویكرد در ویدئو از غیر هایرسانه استفاده از هاییگزارش
 حتی ( و1026 ،1همكارانو  لی) الكترونیكی هایكتاب(، 1026 ،2واتسال) ارائه هایفایل از

 .دارد وجود( 1027 ،4همكارانو  تای ؛1020 ،3وانگورادكلیف) كاغذی هایكتاب

 یدئوهایوقبل از شروع كالس در قالب  رندگانیادگیاز روش كالس معكوس  یرویپ با
كه آن جایبه آیندمیكه آنان به كالس درس  یدارند و زمان یبه محتوا دسترس یآموزش
 ،0جانسن) پرداخت خواهند تیفعال انجام به یآموزش هایكارگاه در باشند،منفعل  ایشنونده
گاه كار كیبه  یزمان كالس لیمعكوس در تبد كالس رویكرد(. ارزش 1023 ر،یبوو  1021

 زانیم كنند، اظهارنظر یآموزش یدر مورد محتوا توانندمی رانیاست كه در آن فراگ یآموزش
 یروهو گ یعمل هایفعالیت قیدانشجویان از طر گریكرده و با د یابیخود را ارز یریادگی

 تسهیلگر ایو  مشاور ،یمرب یك عنوانبه معلمجلسه كالس معكوس،  نیدر تعامل باشند. در ح
 .دینمایم قیتشو یگروه تیو فعال شتریب نیانجام تمر یآموزان را براو دانش كردهعمل 

 نیا ترینمهمشكل گرفته است،  یمحكم ینظر هایپایه یمعكوس بر مبنا كالس
 یریادگی در(. 1020 ،7داوسنو  آبیسكرا) است 6یقیتلف یریادگی كردیرو ینظر هایپایه
با تعامالت چهره به چهره  همراه  8برخط ارائهمختلف همانند  هایروش تلفیقاز  یقیتلف

 یریادگیتا بر مكان آموزش و سرعت  شودمیداده  رندهیادگیبه  اریاخت نیو ا شودمیاستفاده 
 ،كه كالس معكوس بر آن بنا نهاده شده است یدوم ینظر هیخود كنترل داشته باشند. پا

                                                           
1. Alsowat 

2. Lee et al. 

3. Radcliff & Wong 

4. Thai et al 

5. Johnson 

6. blended learning 

7. Abeysekera & Dawson 

8. online 
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 متكلم معلم آن در كه یطیمح از حركت(. 1020 ،2كالرک) استمحور  رندهیادگی كردیرو
 نقش معلم آن در كه یطیمح به دهدمی انجام را یآموزش هایفعالیت یتمامو  است وحده

اس با احس رندگانیادگیاساس است كه  نیناظر و سازمان دهنده را دارد. بر هم لگر،یتسه
 شوندمی حاضردر كالس معكوس درس  یاز موضوعات درس هیو درک اول تیمسئول

 سكال در یتعامل یریادگی به مربوط هایفعالیت در توانندمی و( 1021 ،1سمز)برگمن و 
 ،3لمر) دهدمی لیتشك فعال یریادگی را معكوس كالس ینظر یمبنا نیسوم. كنند شركت

با  یو یذهن یریو درگ رندهیادگی تیفعال برتمركز  رویكردی با فعال یریادگی(. 1023
سیپر) است یآموزش یمحتوا  تیجهت فعال یكردیرو معكوسكالس  و (1004 ،4ن

 .است زمانهم طوربه یاز مواد درس گیریبهرهو  رندهیادگی

در دانشگاه هاروارد  2110دهه  در 0مازور كیار هایفعالیتكالس معكوس به  شهیر
آنان  یازهایرا انتخاب كنند كه با ن یخود اجازه داد محتوا انیبه دانشجو مازور، گرددبرمی

 یمبتن ایو  یعاملت ،یمتن یمحتوا توانستندمی یو انیرا داشته باشد. دانشجو یهمخوان نیشتریب
 در یریادگیابتدا در جهت بهبود  دهیا نی(. ا2112 ،6مازور) كنندبر حل مسئله انتخاب 

در  دریجتبهو  شد گرفته بكار هاروارد دانشگاه كیزیف یكارشناس یمقدمات هایكالس
 7آندرسونو  والوورد .شد ریفراگ یلیمختلف تحص هایرشتهو  هازمینهسراسر جهان در 

 هیلاو یریادگیدادند كه در آن دانشجویان قبل از كالس به  شنهادیمدل را پ ك( ی2118)
 پالت ،الگ. بر پردازش بهتر آن تمركز كردند درس كالس در و پرداختند یمطالب آموزش

ر د هایفعالیتدادند كه منظور از كالس معكوس پرداختن به  حیتوض( 1000) 8ایترگلو 
 یفناور موسسهكالس درس است كه تا قبل از آن زمان در منزل انجام شده است. 

 ینمود تا گام یطراح دئویباز را در قالب كتاب و و یمنابع آموزش( 1002) 1ماساچوست
 ودش برداشته شودمی خوانده عكوسكردن آنچه امروزه كالس م یاتیدر جهت عمل یاساس

                                                           
1. Clark 

2. Bergmann & Sams 

3. Lemmer 

4. Prince 

5. Eric Mazur 

6. Mazur 

7. Walvoord and Anderson 

8. Lage, Platt, and Treglia 

9. Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
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 ییدئوهایبه ضبط و(، مؤسسه آكادمی خان، 1004) 1(. سلمان خان1023 ،2جریورل و شاپی)ب
 گذاریربا 3وبیوتی سایترا در  هاآنو  شدمیآموزش داده  یاضیكه در آن ر رداختپ

 با نیآنال یآموزش یدئوهایو از یمجاز ایكتابخانه یو 1008 سال در(. 1021 ،4بون) كرد
دو تن از  1007كرد. در سال  اندازیراه 0خان آكادمیرا با عنوان  یدرس متنوع موضوعات

ه ك پرداختند ییدئوهایوبه ضبط  سمزبرگمن و  هاینامبه  كولورادومعلمان علوم در 
(. 1021 ،6نتفول) شوند اضرحبود كه نتوانسته بودند در كالس درس  یمخصوص دانشجویان

س را در كال هانكته نیكنند و ا ینكته بردار دئوهایواز  خواستندمی دانشجویان از هاآن
ه معكوس شروع ب هایكالسمدل  تدریجبهو  خچهیتار نیا ایدرس به اشتراک بگذارند. 

 كرد. دایپ یطرفدارانرشد كرد و در سرتاسر جهان 

 و یسخنران ای میمستق ارائه از یحداكثر استفاده یبرا روش نیبهتر معكوس كالس مدل
 یلیتحص مقاطع یتمام در مدل نیا كه است لیدل نیهم به دیشا است، فعال یریادگی

 توانمی معكوس كالس كردیرو از استفاده با(. 1024 ،7هوفمن) دارد یادیز طرفداران
 ،8فولتن) ردك یسپر ممكن حالت ترینخالقانهو  مؤثرترین به را درس كالس زمان نیشتریب

 لذا نندكمی استفاده درس كالس از قبل نیآنال منابع از رانیفراگ روش نیا در چون(. 1021
زاد و حل مسئله آ یهمچون بحث كالس مؤثرتری یریادگی هایفعالیت یكالس برا وقت

 گرید تیمز(. 1024 ،1گازا-آرنولد) بودمنفعل خواهند  ایشنوندهكمتر  رانیو فراگ شودمی
 ودشمیروش باعث  نی. ااستو معلم  رندهیادگیو بهبود تعامل  شیكالس معكوس افزا

بعد  رایز داشته باشند، یدرس یرا از محتوا فهمیكجو  یبدفهم زانیم نیكمتر رندگانیادگی
 اندداشتهكه در فهم آن مشكل  یموارد رندگانیادگیدر منزل  یآموزش یاز مشاهده محتوا

 ،20بال و نید س،یدو) تحصیلی عملكرد شیافزااهند گذاشت. را در كالس به بحث خو

                                                           
1. Bishop & Verleger 

2. Salman Khan 

3. YouTube 

4. Bowen 

5. Khan Academy 

6. Fulton 

7. Hoffman 

8. Fulton 

9. Arnold-Garza 

10. Davies, Dean, & Ball 
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( و 1023 ،2لمر) شودمی داده پاسخ رندهیادگی حاتیترج به آن در كه یطیمح خلق(، 1023
 دیفوا گرید از( 1023، 1)برگمن و همكاران فراگیر یازهایمتناسب با ن یآوردن محتوا فراهم

 ،یبر سخنران یو مبتن یسنت هایروشروش برخالف  نیا در. است معكوس هایكالس
را  دئوهایوكنترل داشته باشد،  یآموزش یفرصت را خواهد داشت تا بر محتوا نیا رندهیادگی

خود به جلو و عقب ببرد.  دلخواهبهنگه دارد و آن را  یقیدقا یتماشا كند، آن را برا مجدداً
 هافعالیت در مشاركت و كنترل(، 1021 فولتن،) آزادی(، 1021 ،3الردیم) یذهن یریدرگ

 احساس(، 1021 ،0همكارانو  پاپ) یادگیری به نسبت تیمسئول احساس(، 1023 ،4آسدو)
 گرید از( 1023 لمر،) نفساعتمادبهو  زشیانگ(، 1024 ،6یپتو  سكولیدر) استقالل

 .آوردمیفراهم  رندگانیادگی یبرا معكوس هایكالس كه است هاییمزیت

 قاالتم عالی،در آموزش  معكوس كالساثر  بررسیدر  تحقیقات باالیوجود تعداد  با
االت از مق برخی. كردندرا مرور  عالیدر آموزش  معكوس كالسمربوط به  تحقیقات كمی

 كردند تمركز پرستاریموضوع خاص مانند  یك رویبر  عالیدر آموزش  مندنظاممرور 
 ویژه طوربه هاآناز  یكی 1021از سال  پس (.1026 ،8همكارانو  بتیهاواس ؛1026 ،7پرستی)

 14( تعداد 1023) ورلگرو  بیشاب(. 1023 ،1ورلگرو  بیشابدارد ) عالیبر آموزش  تمركز
 تمركز ترینبیش كه رسیدند نتیجه اینبه  و كرده مرور را معكوس كالس با مرتبط تحقیق
 تحقیقاتی مبودكمثبت بود. با توجه به  عموماً كهبوده است،  دانشجویان مشاركتبر  هاتحقیق

 كهادند د پیشنهاددو محقق  این كردند،می بررسی یادگیریرا بر  معكوس كالساثر  كه
. با یردگصورت  یادگیری هایخروجی بررسی برای آزمایشیشبه  یا آزمایشی تحقیقات

دند، مرور ارائه دا معكوس كالسدرباره  مهمی نكات( 1023) ورلگرو  بیشاب اینكهوجود 
 جستجو و روند انتخاب شیوهچون درباره  گیردنمیقرار  مندنظاممرور  بندیطبقهدر  هاآن

بوده  1021تا سال  هاآن موردبررسی االتمق همچنین. است نشده هارائ توضیحاتیمقاالت 

                                                           
1. Lemmer 

2. Bergman et al. 

3. Millard 

4. Acedo 

5. Pape et al. 

6. Driscoll & Petty 

7. Presti 

8. Betihavas et al. 

9. Bishop & Verleger 
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صورت گرفته درباره  آزمایشیو شبه  آزمایشیحاضر شامل تمام مقاالت  تحقیقاست. 
 رتدقیق دید جدیدتر، االتمق بررسی. شودمی 1021از سال  عالیدر آموزش  معكوس كالس

. نمایدمیفراهم  عالیدر آموزش  معكوس كالس رویكرد فعلی وضعیتاز  روزتریبهو 
ختلف در م هایجنبهبر  معكوس كالس اتجامع از اثر تصویری تواندمی تحقیق این نتایج

 مورداستفاده هایفعالیتانواع  همچنینو  كوسمع كالس هایچالشو  مزایا عالی،آموزش 
 به دنبال تحقیق این لذاارائه دهد.  آموزشی مدیرانمعلمان، طراحان و  برایروش را  ایندر 

های استفاده از رویكرد كالس معكوس و تأثیر آن در آموزش عالی بررسی و تحلیل روش
 های موجود است.ها و چالشبه همراه فرصت

 روش
برای شناسایی، بررسی، ارزشیابی و تحلیل مقاالت  2مندتحقیق، از روش مرور نظامدر این 
پتیكرو  .است شدهاستفاده تأثیر استفاده از رویكرد كالس معكوس در آموزش عالیدرباره 

 شدهانتخاب از مستندات 3یك تفسیر عنوانبهمند تحقیقات را ( مرور نظام1008) 1و رابرتس
مستندات  7تركیبو  6، ارزشیابی0تحلیل، 4سازیخالصهدر موضوعی مشخص كه شامل 

درباره  تریبزرگمند این است كه یك تصویر تعریف كردند. ویژگی مرور نظام شود،می
درک یك موضوع، شناسایی  توانندمی مندهای نظامكند. مرورایجاد می موردتحقیقموضوع 

مك كبه توسعه یك نظریه  را تسهیل كرده و یا قاتموضوعات مشترک در سراسر تحقی
 .(1002، 1؛ همرسلی1021، 8)تندور و همكاران كنند

                                                           
1. systematic review 

2. Petticrew & Roberts 

3. interpretation 

4. summarization 

5. analysis 

6. evaluation 

7. synthesis 

8. Tondeur et al. 

9. Hammersley 
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( انجام 1001، 1)موهر و همكاران 2مند با روش پریزما. راهبرد جستجو: این مرور نظام2
، 4، پروكوئست3پایگاه داده اسكوپوس 20گرفته است. جهت مشخص كردن مقاالت، در 

و  22، ایران داک20، مگ ایران1، نورمگز8، ساینس دایركت7، وایلی6نس، وب سای0اریك
 2316صورت گرفت و در آذر  2310مند در بهمن دانشگاهی جستجوی نظام جهاد

 برای تكمیل كار صورت گرفت. 21روزرسانی شد. جستجوی دستی نیز در گوگل اسكالربه
عالی  معكوس و آموزشجهت انجام جستجو از تركیب كلمات كلیدی مرتبط با كالس 

استفاده  1های داده فارسی طبق جدول و در پایگاه 2های داده انگلیسی طبق جدول در پایگاه
شد. با توجه به شیوه تعیین كلمات در مقاالت فارسی، بررسی مقاالت مربوط به آموزش 

 عالی پس از اتمام جستجو و در مرحله بررسی عنوان و چكیده صورت گرفت.

 هاي داده انگليسيمند پايگاهكلمات كليدي در جستجوي نظام. 1 جدول

OR 

AND 

OR 

AND 

OR 

flip* class* “higher education” 

reverse* learn* university 

invert* teach* undergraduate 

 instruct* college 

 model  

 theor*  

 education  

 

                                                           
1. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 

2. Moher et al. 

3. Scopus 

4. ProQuest 

5. Eric 

6. Web of Science 

7. Wiley online library 

8. Science Direct 

9. Noormags 

10. Magiran 

11. Irandoc 

12. Google Scholar 
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 هاي داده فارسيمند پايگاهجستجوي نظام. كلمات كليدي در 2 جدول

 یا

 و

 یا
 كالس معكوس
 یادگیری برعكس
 آموزش وارونه

 طراحی آموزشی 

 محیط یادگیری 

سال انتشار در  . معیارهای انتخاب مقاالت: جهت تحقق هدف تحقیق دو محدودیت1
تجو این در مرحله جسكنندگان در تحقیق اعمال شد. به غیر از پنج سال اخیر و نوع شركت

محدودیت دیگری مانند نوع تحقیق، انتشارات، محل جغرافیایی انجام تحقیق، زبان 
، 2های علمی داوری شدهكنندگان اعمال نگردید. همچنین تمام مقاالت فصلنامهشركت

االت های كتاب، مقها داخل نتایج شد ولی فصلنامههای دكتری و پایانها، رسالهكنفرانس
از روند جستجو خارج شدند. جدول  3هاو سرمقاله 1هاها، مجالت عمومی، گزارشهروزنام

مقاالت در تمام مراحل بررسی از عنوان  0و معیارهای خارج شدن 4معیارهای داخل شدن 3
 دهد.و چكیده تا متن كامل را تا رسیدن به مقاالت نهایی جهت تحلیل نشان می

 منداز روند بررسي مقاالت در مرور نظام. معيارهاي داخل يا خارج شدن 3جدول 

 معیارهای خارج شدن مقاالت معیارهای داخل شدن مقاالت
 عدم ارتباط با كالس معكوس مرتبط با كالس معكوس
 عدم انجام تحقیق در آموزش عالی مرتبط با آموزشی عالی

های علمی داوری شده، شده در فصلنامهچاپ
 هانامهپایانهای دكتری و ها، رسالهكنفرانس

ها، مجالت های كتاب، روزنامهشده در فصلچاپ
 هاها و سرمقالهعمومی، گزارش

 2312یا  1021تر از سال انتشار قدیمی و جدیدتر از آن 2312یا  1021سال انتشار 
 عدم تحقیق آزمایشی یا شبه آزمایشی تحقیق آزمایشی یا شبه آزمایشی

 عدم وجود گروه كنترل 
 آزمونوجود پیشعدم  
 زمانی اجرا در گروه كنترل و آزمایشعدم هم 
 به غیر از زبان انگلیسی یا فارسی 

                                                           
1. peer reviewed journals 

2. commentaries 

3. editorials 

4. inclusion factors 

5. exclusion factors 
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گونه كه در شكل مند: روند جستجو و انتخاب مقاالت همان. خروجی جستجوی نظام3
انگلیسی  های ذكرشدهشده است بدین گونه بود كه پس از جستجو در تمام پایگاهنشان داده 2

مقاله مشخص گردید، تعداد  103با كلمات كلیدی مرتبط و محدودیت سال انتشار،  و فارسی
مقاله نیز از طریق جستجوی دستی در گوگل اسكالر اضافه شد كه جمع تمام مقاالت  22

مقاله مشخص و  366مقاله رسید. سپس مقاالت تكراری به تعداد  124یافت شده به تعداد 
اری نمایه شدن یك مقاله در چندین پایگاه داده بود. حذف گردید. علت وجود مقاالت تكر

مقاله جهت بررسی عنوان و چكیده مشخص گردید. با بررسی عنوان و چكیده  048تعداد 
( به دلیل 3مقاله با توجه به معیارهای انتخاب مقاالت )جدول  412شده، تمام مقاالت مشخص

یا  صورت آزمایشینجام تحقیق بهعدم ارتباط با كالس معكوس یا آموزش عالی و یا عدم ا
مقاله جهت بررسی متن  217شبه آزمایشی مشخص و از روند بررسی مقاالت خارج شد. لذا 

تری تر مقاالت نهایی، معیارهای مشخصكامل انتخاب گردید. جهت تحلیل و مقایسه دقیق
رل، انجام كنتدرباره نوع تحقیق در نظر گرفته شد كه شامل این موارد بود: دارا بودن گروه 

زمانی اجرای آموزش در گروه كنترل و آزمایش. با آزمون قبل از شروع آموزش، همپیش
مقاله  1مقاله در بررسی متن كامل خارج شدند. از این تعداد  16توجه به این معیارها تعداد 

های داده به دلیل عدم امكان دسترسی به متن كامل پس از چندین مرحله جستجو در پایگاه
ارسی های مقاالت به زبان فختلف از روند تحلیل خارج شدند. با توجه به جستجو در پایگاهم

مقاله به زبان فارسی یافت شد كه پس از ورود به فرایند بررسی  048مقاله از  44در ابتدا 
مقاله عدم ارتباط با آموزش  20مقاله به دلیل عدم تحقیق آزمایشی،  18چكیده و متن كامل 

مقاله عدم ارتباط با كالس معكوس از چرخه انتخاب خارج شدند، در حقیقت تا  6عالی و 
های ورود و ای به زبان فارسی یافت نشد كه دارای تمام مالکزمان انجام جستجو مقاله

های غیراز زبانباشد. همچنین چكیده مقاالت به 3مند طبق جدول خروج جستجوی نظام
مقاله به دلیل ارائه به غیر متن كامل مقاله  0ار گرفت كه فارسی و انگلیسی نیز موردبررسی قر

مقاله  32از فرند تحقیق خارج شد. درنهایت تعداد  3غیراز این دو زبان به توجه به جدول به
 با توجه به معیارهای این تحقیق واجد شرایط تحلیل شدند.
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 . چارت روند انتخاب مقاالت1شكل 

مند در جداول مقاالت نهایی داخل شده در این مرور نظامها: اطالعات . استخراج داده4
دهد كه شامل مشخصات هر تحقیق را توضیح می 4استانداردشده استخراج گردید. جدول 

آوری داده، كشور محل تحقیق، جامعه ابزار جمع موارد نویسنده، سال انتشار، هدف تحقیق،
در گروه كنترل و آزمایش، موضوع  كنندگان، تعداد نمونه آماری، تعدادآماری، سن شركت

صورت خالصه توضیح نتایج تحقیق به 6درسی و مدت اجرای آزمایش است. در جدول 
صورت كه اثر كالس معكوس نسبت به كالس سنتی بر متغیرهای وابسته شده است بدینداده
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الس دار مثبت كمختلف در هر تحقیق موردبررسی قرارگرفته و در صورت تفاوت معنی
فاوت ( و عدم ت-دار منفی عالمت )وس نسبت به كالس سنتی عالمت )+(، تفاوت معنیمعك

 شده است.( روبروی هر متغیر مربوط به تحقیق درجNدار عالمت )معنی
ر مرور شده دارزیابی كیفی برای تمام مقاالت انتخابارزیابی كیفی تحقیقات: . 0

ی هركدام از هال اعتبار و روایی یافتهمند صورت گرفت. اطالعات ارزیابی كیفی تحلینظام
(. تعداد متنوعی 1024، 2دهد )بتن و همكارانهای آن را گزارش میگیریتحقیقات و نتیجه

 ها برای بررسیكدام از آنحال، هیچهای بررسی كیفی موجود است. با ایناز چك لیست
( و مشخص كردن 0010، 1موجا و همكاران)مند مناسب نیست های نظامتمام انواع مرور

 های مختلف را بررسی كند خود یكشناسیاعتماد كه تحقیقات با روشلیست قابلچك
لیست كنترل كیفی تحقیقات توسط بتن و همكاران چالش است. به همین دلیل یك چك

تواند عالوه بر تحقیقات كمی، آنهایی كه از روش آمیخته و كیفی ( تهیه شد كه می1024)
شده توسط هلیست تهیلیست تركیبی از چكاند را بررسی كند. این چكدهنیز استفاده كر
 0( و مؤسسه ملی ارتقای سالمت و درمان2111)  4(، ال و همكاران2118)  3داونز و بلك

 6شده توسط سیریه و همكارانهای آمیخته تهیهلیست روش( است. همچنین چك1007)
 لیست اطمینان حاصلزیابی مناسب در چك( نیز استفاده شد تا از وجود سؤاالت ار1022)

 شود.
سؤال صرفاً مربوط به  31سؤال تشكیل شده است كه  43( از 2لیست )پیوست این چك

 43وسیله های كمی بوده است. تحقیقات مبتنی بر روش آمیخته بهتحقیقات بر پایه روش
رای هر امتیازدهی بگردد. جهت مقایسه كیفیت تحقیقات مختلف از روش سؤال بررسی می

 2حدودی ) تا امتیاز( 1مالک استفاده شد. بدین گونه كه هر مالک با یكی از سه پاسخ بله )
شود. امتیازهای هر تحقیق پس از امتیاز( و خیر یا گزارش نشده )صفر امتیاز( ارزیابی می

ته باشد. شگردد تا امكان مقایسه مستقیم بین تحقیقات وجود داآوری تبدیل به درصد میجمع
 شده است.نشان داده 4نتیجه بررسی كیفی مقاالت داخل شده در این تحقیق در جدول 

                                                           
1. Batten et al. 

2. Moja 

3. Downs & Black 

4. Law et al. 

5. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 

6. Sirreyeh et al. 
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 مندنظام . مشخصات مقاالت داخل شده در مرور4جدول 

 هدف تحقیق سال نویسندگان 
ابزار 

آوری جمع
 داده

 سن جامعه تحقیق كشور
حجم 
 نمونه

موضوع 
 درسی

مدت 
 آموزش
 )هفته(

نتیجه 
ارزیابی 

 كیفی

 چن و همكاران 2
Chen et al. 

1027 

بررسی مزایای الگوی 
كالس معكوس برای 

گان زبان ندیادگیر
 زبان عنوانبهانگلیسی 

 خارجی

 ،آزمون
، پرسشنامه
 مصاحبه

 تایوان
دانشجویان سال 
دوم رشته زبان 

 انگلیسی
21-10 48 

اصطالحات 
 زبان انگلیسی

8 78% 

 كورت 1
Kurt 

1027 

كالس  تأثیربررسی 
معكوس در معلمان زبان 
انگلیسی پیش از خدمت 
از طریق مقایسه كالس 
 معكوس با كالس سنتی

، آزمون
 ،پرسشنامه

 گروه كانونی
 تركیه

دانشجویان سال 
دوم دبیری زبان 

 انگلیسی
21-12 61 

مدیریت 
 كالس

24 82% 

 تای و همكاران 3
Thai et al. 

1027 

اثر محیط كالس  بررسی
در مقایسه  ،درس معكوس

با یادگیری تلفیقی، 
 یادگیریآموزش سنتی و 

الكترونیكی روی عملكرد 
یادگیری، خودكارآمدی، 

انگیزش درونی و 
 دانشجویان پذیریانعطاف

 ،آزمون
 پرسشنامه

 ویتنام
دانشجویان سال 

دوم مقطع 
 كارشناسی

10-11 10 
شناسی زیست

 مهرگان()بی
0 81% 

 السوات 4
Alsowat 

1026 

الگوی  تأثیربررسی 
كالس معكوس بر 

های سطح باالی مهارت
تفكر، درگیركردن و 

 رضایت دانشجویان

 ،آزمون
 پرسشنامه

 عربستان

دانشجویان ترم 
ان بدوم رشته ز

 در درس انگلیسی
زبان انگلیسی 

 عمومی

 %78 20 زبان عمومی 67 21-11

 اوجنوس 0
Ojennus 

1026 

بررسی اینكه آیا مدرک 
 تأثیرمعتبری برای 

آموزش به شیوه كالس 
معكوس وجود دارد و 

مقایسه ادراک دانشجویان 
از نرخ یادگیری در این 

 دو نوع كالس

 ،آزمون
 پرسشنامه

 آمریكا
رشته دانشجویان 
 شیمی

 %73 24 بیوشیمی 04 28-11

6 

گنزالزگومز و 
 همكاران

Gonzalez-
Gomez et al. 

1026 

كالس  تأثیرارزیابی 
معكوس بر عملكرد و 

 ادراک دانشجویان

 ،آزمون
 پرسشنامه

 اسپانیا
دانشجویان 

 آموزش ابتدایی
 %73 24 علوم عمومی 203 10-11

 لیی و همكاران 7
Lee et al. 

1026 

بررسی دو روش آموزشی 
دانشجو محور كالس 

 محور بر مسئلهمعكوس و 
روی پیشرفت تحصیلی 

جهت  دانشجویان

 آمریكا آزمون

دانشجویان 
ارشد كارشناسی 

رشته ارزیابی 
 ساختمان

 01 ذكر نشده
مدیریت 
 ساخت

0 76% 
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 هدف تحقیق سال نویسندگان 

ابزار 
آوری جمع

 داده
 سن جامعه تحقیق كشور

حجم 
 نمونه

موضوع 
 درسی

مدت 
 آموزش
 )هفته(

نتیجه 
ارزیابی 

 كیفی
مؤثرترین مشخص كردن 

روش برای كسب مهارت 
 در ریاضی

 لی و همكاران 8
Li el at. 

1026 

اثربخشی برنامه  مقایسه
درسی مبتنی بر سخنرانی 
در مقایسه با برنامه درسی 
مبتنی بر رویكرد كالس 

معكوس در طراحی منظره 
 مبتنی بر كامپیوتر

 %67 24 طراحی منظره 212 ذكر نشده ذكر نشده چین پرسشنامه

1 
لوكس و 
 همكاران

Loux et al. 

1026 

مقایسه كالس معكوس با 
روش سنتی در تدریس 

مقدماتی آمار دوره 
 زیستی

 آمریكا پرسشنامه

دانشجویان سال 
اول كارشناسی 
ارشد سالمت 

 عمومی

 %60 24 زیستی آمار 17 ذكر نشده

 منال 20
Mennella 

1026 

ا بمقایسه كالس معكوس 
یادگیری فعال  هایروش

بر عملكرد تحصیلی، 
یادگیری و رضایت 

 دانشجویان

 ،آزمون
 پرسشنامه

 آمریكا
دانشجویان ترم 

 یك ژنتیك
 %71 24 ژنتیك 40 ذكر نشده

 ازپینار 22
Ozpinar 

1026 

 كالس  تأثیربررسی 
یشرفت پ در معكوس

تحصیلی، انگیزش و 
 نگرش دانشجویان

 ،آزمون
 پرسشنامه

 تركیه
دانشجویان سال 

موزش آدوم رشته 
 ریاضی ابتدایی

28-12 00 
 تولید مواد
 آموزشی

8 73% 

 رایان و رید 21
Ryan & Reid 

1026 

كالس معكوس بر  تأثیر
عملكرد و یادداری 

 دانشجویان شیمی

 ،آزمون
 پرسشنامه

 آمریكا
دانشجویان ترم 
دوم دوره شیمی 

 عمومی
 %80 24 شیمی عمومی 113 ذكر نشده

23 
اسكات و 
 همكاران

Scott et al. 

1026 

ارزیابی اثربخشی یك 
مبتنی بر "مدل آموزشی 

سنتی در  "سخنرانی
كالس "مقایسه با مدل 
 "معكوس

 ،آزمون
 مصاحبه

 آمریكا
دانشجویان ترم 

 دوم درس حساب
 %80 24 حساب 16 ذكر نشده

24 
 تاران و گكتاس

Turan & 
Goktas 

1026 

كارایی روش  بررسی
كالس درس معكوس و 

روی پیشرفت و  آن اثر
سطوح بار شناختی 

 دانشجویان

 ،آزمون
 پرسشنامه

 تركیه
دانشجویان سال 

 اول
 226 ذكر نشده

 با آشنایی
 رایانه

20 83% 

20 
 وبستر و همكاران
Webster et 

al. 
1026 

اثر كالس درس 
 موفقیت در معكوس

دانشجویان مكانیك 
 سیاالت

 آمریكا آزمون

دانشجویان 
كارشناسی رشته 

مهندسی 
 زیستمحیط

ی عمران مهندس و

 71 ذكر نشده
مكانیك 
 سیاالت

 %70 ذكر نشده
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 هدف تحقیق سال نویسندگان 
ابزار 

آوری جمع
 داده

 سن جامعه تحقیق كشور
حجم 
 نمونه

موضوع 
 درسی

مدت 
 آموزش
 )هفته(

نتیجه 
ارزیابی 

 كیفی
درس مكانیك  در

 سیاالت

26 
 یو و وانگ

Yu & Wang 
1026 

تعیین اثربخشی مدل 
معكوس در دوره نوشتن 

 سیانگلی وكارمتون كسب

 ،مصاحبه
 پرسشنامه

 چین

دانشجویان 
كارشناسی با 

های مهارت
 اروككسبنوشتن 

 انگلیسی یكسان

21-13 61 
 متون نوشتن
 وكار بهكسب

 انگلیسی

24 88% 

 كالیمریس و ساور 27
Calimeris 

1020 

ی سازبررسی اثر معكوس 
در خروجی یادگیری 

 دانشجویان اقتصاد

 آمریكا آزمون
سال  دانشجویان

 رشته اقتصاد اول
 %70 24 اقتصاد صنعتی 66 28-21

28 
 فراگاو هارمون
Fraga & 
Harmon 

1020 

 مدل كالس تأثیربررسی 
درس معكوس بر 

و  دانشجویان یادگیری
دیدگاه آنان درباره 

 كالس

 ،آزمون
 پرسشنامه

 آمریكا

در  دانشجویان
دوره معلمی برای 

 8تا  4پایه 
 آموزش ویژه

 %86 6 درس كلمات 02 10-40

21 
 هاتل و گارو
Hotle & 
Garrow 

1026 

مقایسه كالس سنتی و 
معكوس در عملكرد و 

دانشجویان  دیدگاه
كارشناسی مهندسی 

 عمران

 ،آزمون
 اطالعات

 ،سامانه
 پرسشنامه

 آمریكا
دانشجویان 
كارشناسی 

 عمرانمهندسی 
 01 ذكر نشده

مهندسی 
 عمران

24 81% 

 جنسن و همكاران 10
Jensen et al. 

1020 

بررسی و مقایسه میزان 
یادگیری و نگرش 

 كالس دردانشجویان 
معكوس و سنتی كه با 

اجرا  (5Eبایبی ) الگوی
 شده است

 ،آزمون
 پرسشنامه

 آمریكا

دانشجویان در 
درس 

 شناسیزیست
 عمومی

 %80 24 شناسیزیست 208 ذكر نشده

 لئیس و همكاران 12
Leis et al. 

1020 

كالس  تأثیربررسی 
معكوس بر نوشتن انشا در 

 زبان انگلیسی هایكالس

 ژاپن آزمون

دانشجویان 
مشغول به تحصیل 

 هایدورهدر 
 وانعنبهانگلیسی 

 زبان خارجی

 %83 20 زبان انگلیسی 11 21.07

 ماسیجسكی 11
Maciejewski 

1020 

كالس  تأثیربررسی 
 یلیتحصمعكوس بر نتایج 

 در درس ریاضی

 ،پرسشنامه
 مشاهده

 كانادا
دانشجویان سال 
اول كارشناسی 

 علوم زیستی
 %70 24 حساب 600 28-21

 ماتیس 13
Mattis 

1020 

ا ب كالس معكوسمقایسه 
سنتی بر دقت و  كالس

تالش ذهنی در سه سطح 
 از پیچیدگی ریاضی

 ،آزمون
 پرسشنامه

 آمریكا
دانشجویان سال 

 دوم پرستاری
 %78 24 ریاضیات 48 28-10

14 
 موس و باند
Moos & 
Bonde 

1020 
بررسی اثربخشی 

های یادگیری فعالیت
آزمون، 
 مصاحبه

 31 ذكر نشده دانشجو معلمان آمریكا
روانشناسی 

 تربیتی
 %80 ذكر نشده
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 هدف تحقیق سال نویسندگان 

ابزار 
آوری جمع

 داده
 سن جامعه تحقیق كشور

حجم 
 نمونه

موضوع 
 درسی

مدت 
 آموزش
 )هفته(

نتیجه 
ارزیابی 

 كیفی
 هایكالسدر  خودتنظیم

 معكوس

10 
 رادكلیف و وانگ
Radcliff & 

Wong 

1020 

بررسی تأثیر كالس 
سواد معكوس در 

 اطالعاتی

 آمریكا پرسشنامه
دانشجویان 
 دانشكده هنر

 %77 ذكر نشده سواد اطالعاتی 70 ذكر نشده

16 
 ویتمن كاب
Whitman 

Cobb 

1020 

 ایمقایسه بررسی نتایج
رد دانشجویان در لكعم

كالس درس معكوس، 
سنتی و آموزش  كالس

 آنالین

 آمریكا پرسشنامه
دانشجویان 

های مختلف رشته
 دانشگاه

 70 ذكر نشده
دولت فدارل 

 یكاامر
24 60% 

17 
 یانگ و همكاران
Yong et al. 

1020 

بررسی اثر كالس 
یادگیری،  برمعكوس 

 عواطف فراشناخت و
 اندانشجوی

 ،آزمون
 پرسشنامه

 آمریكا

در دانشجویان 
دوره معادالت 

دیفرانسیل 
 دماتیقم

 276 ذكر نشده
معادالت 
 دیفرانسیل

7 70% 

 زک و همكاران 18
Zack et al. 

1020 
مقایسه كالس معكوس با 
 كالس سخنرانی استاندارد

 آمریكا پرسشنامه

دانشجویان 
ورودی جدید 

 برای شدهنامثبت
درس ریاضی 

 مقدماتی

 ذكر نشده
اشاره 
 نشد

ریاضیات 
 مقدماتی

24 08% 

 سنگل 11
Sengel 

1024 

مدل كالس  اتبررسی اثر
درس معكوس در 

 ،موفقیت دانش آموزان
 آنان رویكردها و نگرش

 نسبت به درس فیزیك

 ،آزمون
 پرسشنامه

 تركیه

دانشجویانی در 
دپارتمان آموزش 

كامپیوتر و 
 هایفناوری

 آموزشی

 %70 6 فیزیك 74 ذكر نشده

30 

ویلكاكس 
 بروكس

Wilcox-
Brooks 

1024 

بررسی رویكرد كالس 
عالی معكوس در آموزش 

و استفاده از آن در 
 آموزش سواد اطالعاتی

 آمریكا پرسشنامه

دانشجویان 
كتابداری در دو 

دوره پیشرفته 
 تركیب

 30 ذكر نشده
شناسایی و 

ع مناب ارزشیابی
 ایكتابخانه

20 73% 

32 
دیویس و 
 همكاران

Davies et al. 

1023 

معكوس  بررسی اثرات
دانشگاه  سازی كالس در
رضایت بر دستاوردها و 

 دانشجویان

 ،آزمون
 پرسشنامه

 آمریكا

دانشجویان 
كارشناسی در 
درس اكسل 

 مقدماتی

 288 كارشناسی
اكسل 
 مقدماتی

0 83% 
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 نتايج
 گردد.یك ارائه میآمده به تفكدستشده، نتایج بهبا توجه به بررسی تحلیلی تحقیقات انتخاب

 شده در تحقیقاتروش تحقیق استفاده

های انتخاب و داخل شدن مقاالت، روش اصلی تمام تحقیقات شبه با توجه به مالک
آزمایشی بود. عالوه بر این تحقیقاتی با روش آمیخته نیز صورت گرفت. این محققین عالوه 
بر روش كمی شبه آزمایشی، قسمتی از تحقیق خود را با روش كیفی انجام دادند. كورت 

( از روش گروه كانونی و مصاحبه 1020) فراگا و هارمونو  (1027(، چن و همكاران )1027)
 د.استفاده كردن از كالس معكوس هاآندرک و تجربه برای بررسی دیدگاه دانشجویان، 

 مهیمصاحبه ن تحقیق یبخش كم تأیید منظور( به1026(، یو و وانگ )1026) ازپینار
ی را بین دو محیط معكوس و سنتها با هدف شناسایی تفاوت یسؤاالتهمراه با  افتهیساختار

( در انتهای پرسشنامه، سؤاالتی بازپاسخ جهت تحلیل 1020) زک و همكارانبكار بردند. 
ت و اسكاهای كالس معكوس طراحی كردند. در تحقیق دیدگاه دانشجویان، مزایا و چالش

 محیط از دانشجویان درباره باتجربهساعته توسط دو مربی ای یكمصاحبه( 1026) همكاران
از روش مشاهده برای  ( نیز1020) ماسیجسكی انجام شد. هاآن عادات و نگرش یادگیری،

 بررسی وضعیت دانشجویان استفاده كرد.
 آوری دادهابزار جمع

آوری داده آزمون ترین ابزار جمعشده است، اصلینشان داده 4طور كه در جدول همان
آزمون عینی  20های برگزارشده، . در آزموناست تحقیق( بوده 11تحقیق( و پرسشنامه ) 16)

( 1020(، موس و باند )1020) لئیس و همكاران (،1026پاسخ بود. یو و وانگ ) آزمون باز 1و 
ط شده توسهای نوشتهها را از طریق بررسی انشا، مقاله و متن( داده1020) رادكلیف و وانگو 

 فراگاو هارمون(، 1026) كارانگنزالزگومز و هم اند.آوری كردهكنندگان جمعشركت
ای به نوع آزمون ( در تحقیق خود اشاره1020) ماسیجسكی(، 1020) هاتل و گارو(، 1020)

بت به دیدگاه و نگرش نسهای مورد استفاده نیز شامل برگزارشده نكردند. موضوع پرسشنامه
رضایت از میزان تحقیق(،  6) درک دانشجو از تجربه یادگیریتحقیق(،  7) كالس معكوس

 1تحقیق(، خود كارآمدی ) 3های پایه )تحقیق(، مهارت 4تحقیق(، انگیزش ) 0) دوره
تای ) درک شده پذیری(، انعطاف1027)چن و همكاران،  الگوی پذیرش فناوریتحقیق(، 

تاران و ) بار شناختی ذهنی( و 1020ویتمن كاب، (، سبك یادگیری )1027و همكاران، 



 98پاییز ، پانزدهم، سال وسوم  ی تربیتی شماره پنجاهشناسروانفصلنامه                                              211

شده در های ثبت( از فعالیت1020) هاتل و گاروالوه بر این شود. ع( می1026گكتاس، 
 كالیمریس و ساورآوری داده استفاده كرد. همچنین و گزارش آن جهت جمع 2افزارنرم

های مربوط به میزان آوری داده( ابزاری جهت جمع1026) وبستر و همكاران( و 1020)
 فی نكردند.رضایت از دوره را كه در تحقیق خود گزارش دادند معر

 كنندگان در تحقیقشركت
درصد  3/41نفر بود كه   3012شده تحقیق انجام 32كنندگان در تعداد كل شركت

نفر( در گروه كنترل  2423درصد ) 7/40نفر( در گروه آزمایش )كالس معكوس(  2016)
 نفر( در چهار تحقیق در گروه دوم كنترل بودند. یك تحقیق 201درصد ) 0)كالس سنتی( و 

 كنندگان در تحقیق را گزارش نكرده( اطالعاتی از تعداد شركت1020زک و همكاران، )
تحقیق گزارش شد كه محدوده سنی بین  23كنندگان توسط است. اطالعات سنی شركت

تحقیقی  27كنندگان در بود. با بررسی جنسیت شركت 70/21سال با میانگین سنی  40تا  28
 62تفكیك زن و مرد گزارش دادند مشخص گردید كه كنندگان را به كه تعداد شركت

ر دو نوع ها هكه در تمام تحقیقكنندگان مرد بودند. بدینگونهدرصد شركت 31درصد زن و 
 كنندگان زن بودند.( كه تمام شركت1026) السواتجز تحقیق جنسیت شركت داشتند به

ز به تفكیك ست نیكنندگان كه تحقیق در آنجا صورت گرفته امحل جغرافیایی شركت
 شده است.نشان داده 0كشور در جدول 

 مندشده در مرور نظامهاي انتخاب. محل تحقيق5 جدول

 تعداد تحقیق كشور تعداد تحقیق كشور
 2 ژاپن 21 آمریكا

 2 عربستان 4 تركیه

 2 كانادا 1 چین

 2 ویتنام 2 اسپانیا

 32 جمع 2 تایوان

موضوعات درسی  4با توجه به جدول : تحقیقزمان اجرای موضوع درسی و مدت
شده پوشش مناسبی از موضوعات متفاوت دارند كه باعث های انتخابكارشده در تحقیق

 پذیری بیشتری داشته باشد. جهت بررسی بهتر اینگیری تحقیق تعمیمگردد نتیجهمی
ی هاحقیقبندی كردند. در تتری تقسیمهای جامعها را در طبقهموضوعات، محققین آن

                                                           
1. System logs 
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 0) تحقیق(، علوم مهندسی 6تحقیق(، علوم تجربی ) 7های علوم انسانی )شده، حوزهانتخاب
 تحقیق( و 3تحقیق(، فناوری اطالعات ) 0) تحقیق(، زبان انگلیسی 0) تحقیق(، ریاضیات

 اند.معماری )یك تحقیق( موردتوجه قرارگرفته
؛ 1020، موس و باند؛ 1026، انوبستر و همكارتحقیق ) 3شده، تحقیق انتخاب 32از 

زمان زمان اجرای آموزش را گزارش نكردند. حداقل مدت( مدت1020، رادكلیف و وانگ
زمان هفته بود. مدت 24تا  20ترم تحصیلی معادل هفته و حداكثر یك 0اجرای آموزش 

 نترم تحصیلی بود كه زماشده یكهای انتخابمورد( از تمام تحقیق 10درصد ) 60اجرای 
هفته و پنج تحقیق  8تا  7آید. سه تحقیق به مدت حساب میمناسبی برای بررسی اثر متغیرها به

 هفته انجام گرفت. 6تا  0نیز به مدت 
ترین رسانه مورداستفاده در گروه كنترل )كالس معكوس( مهم: رسانه مورداستفاده
حقیق كه جز دو ته كردند بهعنوان رسانه اصلی استفادها از ویدئو بهویدئو بود. تمام تحقیق

ویتمن كاب، ( و از صدا و كتاب )1020، رادكلیف و وانگبجای ویدئو صرفاً از كتاب )
تحقیق(  3های فایل ارائه )تحقیق(، اسالید 6( استفاده كردند. در كنار ویدئو، كتاب )1020

تحقیق( در رویكرد كالس معكوس بكار گرفته شد. جهت به  2و اتاق مباحثه )
دالكه، ) 1بردمختلفی همچون بلك 2های مدیریت یادگیریسامانه ازها گذاری رسانهراکاشت

(، 1020؛ فراگاو هارمون، 1026تاران و گكتاس، ) 3مودل (،1026لیی و همكاران، ؛ 1026
( و بدون ذكر نام سامانه 1020كالیمریس و ساور، )  3600، اكو (1027كورت، )  4ادمودو

( استفاده شد. بجای 1020موس و باند، ؛ 1026منال،  ؛1026 گنزالزگومز و همكاران،)
 6گذاری محتوا همچون گوگل داکهای به اشتراکهای مدیریت یادگیری، از سایتسامانه

( 1027چن و همكاران، ) 8رسان الینافزار پیام( و نرم1020لئیس و همكاران، ) 7و یوتیوب
 قرار گرفت. مورداستفادهنیز 

                                                           
1 learning management system (LMS) 

2 Blackboard 

3 Moodle 

4 Edmodo 

5 Echo 360 

6 Google docs 

7 YouTube 

8 Line 
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شده موردبررسی تحقیق انتخاب 32متغیرهای مختلفی در : موردبررسیمتغیرهای وابسته 
 تحقیق بیش از یك متغیر را موردبررسی قرار دادند. 16ای كه گونهقرار گرفت به

ترین متغیر دو تحقیق، اصلی جزبهمیزان یادگیری و پیشرفت تحصیلی در تمام مطالعات 
ر كالس معكوس ب رویكردبه همراه نوع اثر  موردبررسیتمام متغیرهای  6بود. جدول  وابسته

ت هایی اسدهد. اعداد داخل جدول تعداد تحقیقها نشان میها را به ترتیب تعداد تحقیقآن
 اند.كه اثر آن متغیر را گزارش كرده

 هاي تحقيقات بر اساس متغيرهاي موردبررسي. يافته6جدول 

 یتأثیر منف عدم تأثیر تتأثیر مثب متغیر
 0 21 27 یادگیری

 2 1 20 رضایت از دوره
 2 1 8 نگرش به دوره

 0 1 0 انگیزه
 0 0 1 كاهش بار شناختی

 0 0 1 درگیر شدن
 0 0 1 كارآمدی خود

 0 0 2 دقت
 0 2 0 پذیریانعطاف

 0 2 0 نفساعتمادبه

شد كه  شده مشخصهای انتخاببا بررسی تحقیق :ها در رویكرد كالس معكوسفعالیت
تحقیق( بود. سایر  16شده خارج از كالس حضوری مشاهده ویدئو )فعالیت انجام بیشترین
یتمن وهایی همچون گوش دادن به سخنرانی )هایی كه از ویدئو استفاده نكردند فعالیتتحقیق
(، استفاده از الگوی بایبی )جنسن و 1020(، تحلیل مقاالت )رادكلیف و وانگ، 1020كاب، 

( نیز نوع 1020( انجام دادند. ماتیس )1026ه كتاب )السوات، ( و مطالع1020همكاران، 
ج های دیگری هم خارفعالیت خارج كالس را گزارش نكرد. در كنار مشاهده ویدئو فعالیت

ی و بردارخالصهتحقیق(،  20تحقیق(، مطالعه كتب و منابع ) 22كالس از جمله آزمون )
، بحث و گفتگوی برخط و ارائه بازخورد تحقیق( 0تحقیق(، انجام تمرین ) 6نوشتن داستان )

 تحقیق( انجام گرفت. 2جستجوی منابع اضافی ) و( تحقیق 2ی )سازهیشبتحقیق(،  0)
توان به سه مرحله ها گزاش دادند را میهای داخل كالسی كه تحقیقمجموعه فعالیت

 است. شدهدادهنشان  7شروع، وسط و انتهای زمان كالس تقسیم كرد كه در جدول 
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 هاي داخل كالس در رويكرد كالس معكوس. مجموعه فعاليت7جدول 

 تعداد تحقیق فعالیت زمان

 كالس شروع
 1 رفع اشكال آزمون یا تمرین

 4 مرور مطالب

 میانه كالس

 21 مسئلهفعالیت گروهی حل 

 8 سؤاالتحل انفرادی 

 4 بازخورد معلم/ همكالسی

 3 گفتگو آزاد دانشجو محور

 1 متن تولید یك

 1 مشاهده ویدئو و نظر درباره آن

 1 برگزاری آزمون در حین كالس

 2 انجام بازی مرتبط

 2 سخنرانی معلم

 ی كالسانتها
 1 انتهای كالس و بازخورد دانشجویان یبندجمع

 2 آشنایی با موضوع درس بعدی

داخل كالس حضوری فعالیت گروهی  شدهگزارشبیشترین فعالیت  1با توجه به جدول 
تحقیق(، حل  1قبل از كالس ) شدهانجامتحقیق(، رفع اشكال آزمون یا تمرین  21) مسئلهحل 

 4بازخورد معلم یا همكالسی ) و( تحقیق 4تحقیق(، مرور مطالب ) 8) سؤاالتانفرادی 
 تحقیق( است.

 گيريو نتيجه بحث

ریق شده درباره تأثیر كالس معكوس از طتخابهای تحقیقات انبررسی و بحث درباره یافته
چهار حوزه یادگیری، یادگیرنده، مربی و فناوری كه از عوامل مؤثر در رویكرد كالس 

مختلف  هایمعكوس هستند، صورت خواهد گرفت كه بتوان همچنین این رویكرد را از جنبه
 مربوط به محیط یادگیری بررسی نمود.

س بر رویكرد كالس معكوكنند كه می تأییدشده بیشتر تحقیقات مرور : یادگیری
 زمان است تأثیرگذاراز عوامل مهم  یكی یادگیری دانشجویان اثر مثبت داشته است.
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كه دانشجویان كالس معكوس زمان بیشتری را نسبت به كالس سنتی صرف  ایگونهبه
افزایش میزان یادگیری در  لعلدر حقیقت یكی از (. 1020كالیمریس و ساور، كنند )می

چون  تا شیوه آموزشاست گذاری بیشتر میزان كار و وقتافزایش  خاطر بهكالس معكوس 
، همكاران چن و) گذاری و یادگیری ارتباط مثبتی با هم دارنددر تحقیقات دیگر میزان وقت

 در كالس معكوس امكان دریافت مطالب آموزشی با سرعت خود و تكرارهمچنین  (.1027
است. البته شرط موفقیت در روش  آن برای خود و بحث در گروه درباره مطالب آموزشی

 های كالسی، خارج واست كه دانشجویان برای انجام فعالیت آموزشی كالس معكوس این
های یتها را در فعالتواند آنشوند كه اگر این اتفاق نیفتد معلم نمیقبل از كالس آماده می
سازی دانشجویان انجام تكلیف قبل از كالس ترین روش آمادههمكالسی درگیر كند. م

اس احس دانشجویان شودمیانجام تكلیف قبل از كالس بجای ادامه كالس، باعث است. 
تكالیف ابزاری مفید برای تمرین  .های درون منزل خود كنندهدفمندی بیشتری در فعالیت

هم از مطالب دوره، نظارت بر روند های فراگرفته شده، به تصویر كشیدن میزان فمهارت
 یادگیری یادگیرنده و بازخوردی مناسب در طی فرایند یادگیری به یادگیرنده و معلم است.

برخی تحقیقات نیز عدم تأثیر رویكرد كالس معكوس را گزارش كردند.  وجودبااین
 پایه اتیاضیر یبرارا كالس معكوس ( 1020( و زک و همكاران )1020یانگ و همكاران )

در  ( در تحقیق خود نشان دادند كه1020فراگاو هارمون )دانند. علت آن را نمیمناسب 
 شنهادیپذا . لكالس معكوس كم استتأثیر موضوعاتی كه دانش اولیه یادگیرنده كم باشد 

 نیاز ا استبا مخاطبین با دانش اولیه  یاضیر دهیچیكه هدف حل مسائل پ یشده است زمان
، 2)اگدن و شمباقرد موضوعات دا نیرا در مورد ا یبازده نیشتری، چون بروش استفاده شود

زارش س را گنسبت به معكو مسئلهبودن روش حل  ( نیز مؤثرتر1026لی و همكاران ) (.1028
در میزان یادگیری  یتفاوت( 1020رادكلیف و وانگ )( و 1026) دالكهكردند. همچنین 

ن كردند. یكی از دالیل عدم تفاوت ممكمشاهده نكالس معكوس در مقایسه با كالس سنتی 
 شرایط به تبدیل هاییزمان در كالس سنتی نیزهر دو تحقیق، در باشد كه  است به این دلیل

كار  شروپرداختند. در حقیقت می گروهی فعالیت به دانشجویان و شدمی معكوس كالس
د، به كارگروهی داشتندر كالس گروه كنترل مانند گروه آزمایش بود كه بحث كالسی و 

ن یافته توان از ای. میاندهمین دلیل است كه نتایج تحقیق تفاوت چشمگیری را نشان نداده

                                                           
1. Ogden & Shambaugh 
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نند استفاده ما دارد،روش كار نسبت به معكوس سازی آن اولویت گیری كرد كه چنین نتیجه
 جنسن) معكوس سازی در این الگوی آموزشی تأثیردر هر دو گروه و عدم  2بایبی از الگوی

ف اختال ممكن است كالس معكوس در میزان یادگیری تأثیربر روی (. 1020و همكاران، 
تواند د میرهای دیگر مثبت باشیمنفی گزارش نشده یعنی اگر در متغ تأثیر. با این حال باشد

ی و الكترونیكی تلفیقرویكرد در مقایسه با . همچنین رویكرد كالس معكوس بكار گرفته شود
 (.1026، السوات) بهتری داده استهم نتیجه 

 جویان رانشیادگیری دا رویكرد كالس معكوس باارتباط  شدهیبسیاری تحقیقات بررس
 میزان و نوعگزارش دادند. معموالً اساتید خود با افزایش تعامل بین خودشان و همچنین 

 متخصصین و یك چالش است.ی حضوری بین دانشجویان و اساتید هاكالستعامل در 
های مختلف معتقدند كه تعامل عنصر كلیدی در یادگیری و رضایت در پژوهشگران در دهه

، 1002؛ 3؛ سوان2113، 1های آموزش از راه دوره و مجازی است )فولفورد و ژانگدوره
( تعامل فارغ از مجازی و یا چهره به چهره بودن 1027، 0؛ ژائو و سولیوان1001، 4وانستریت

گیرد كلیدی در كالس یعنی معلم، یادگیرنده و محتوا صورت میآن وقتی بین سه عنصر 
، 6یگردد )اسكاگنولباعث افزایش مشاركت و تقویت حس تعلق به جامعه یادگیری می

ه در یادگیری نوعی از تعامل است ك"ید دارد كه تأكگرایی از طرفی رویكرد ارتباط (.1002
(. لذا تعامل در هر 80، ص 1022، 7منس)زی "ایجاد و رشد شبكه دانش یادگیرنده نقش دارد

شبكه الزم  گیریای از منابع برای ایجاد ارتباط و شكلبا انسان دیگر یا با شبكه دو صورت
كنندگان تعامالت اجتماعی برای اینكه شركت"( مطرح كرد كه 1022است. زیمنس )

 ند، حیاتیچگونه محتوای دوره را درک كنند و چگونه خود را در این فضا تنظیم نمای
ری گرایی به یادگیری بر اینكه یادگیاجتماعی و سازنده-رویكرد شناختی(. 207)ص  "هستند

م كند. در حقیقت یادگیرندگان درگیر ادغاید میتأكرشد است،  در حالیك فرآیند فعال و 
یله تعامل بین یادگیرنده و وسبهشوند. های موجود دانش خود میاطالعات جدید در ساختار

                                                           
1. Bybee (5E) 

2. Fulford & Zhang 

3. Swan 

4. Wanstreet 

5. Zhao & Sullivan 

6. Scagnoli 

7. Siemens 
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(. 1024، 2)بارتوس و لدرمن دار و معتبری خواهد یافتمعلم، این ساختار دانش توسعه معنی
ه عنوان یكی از نكات كلیدی در رضایت و انگیزتعامل یادگیرنده با یادگیرنده بههمچنین 

(. در رویكرد كالس معكوس 2317نژاد، گزارش شده است )طوفانی یادگیری یادگیرندگان
و به ده شیمچند نفره تقس یهادر گروه ،ندهدیها پاسخ مبه پرسش انیبعدازآنكه دانشجو

س از با و پ دیآیاعضا به وجود م نیب یتعامالت مؤثر یجه، درنتزندپردایها مپاسخ یبررس
یز دانشجو با استاد ن تعاملسرند كه باعث افزایش همراهی استاد دوره به پاسخ نهایی می

هایی مدرس و دانشجو یا دانشجویان با هم به نسبت با فعالیتارتباط بین گردد. همچنین می
گذارد. یبیشتری در دیدگاه دانشجویان نسبت به یادگیری م یر، تأثدهندیكه خودشان انجام م

در  ریتأثنیز ملی در ویدئو اتع هاییتفعال انجام( نشان دادند كه 1020همچنین موس و باند )
 .یادگیری داشته است

ر تأثیر كالس معكوس بر یادگیری بازخورد است. رویكرد كالس معكوس از دالیل دیگ
به  بازخوردتواند به تقویت در ارائه بازخورد قبل، حین و پس از كالس كمك كند. می

وسیله تا بدین دهند 1شده و دانش خود را بازتابكند كه اطالعات ارائهیادگیرنده كمك می
خود تسهیل گردد )كراوس و  3خألهای دانش ها واصالح تصورات غلط و پركردن شكاف

توان به میزان درک یادگیرندگان از مواد (. همچنین در بازخورد می1001، 4همكاران
یافت. های گروهی دستهای كالسی، پروژههای خودارزیابی، تمرینیادگیری، آزمون

بطه منطقی ادار، منطبق با دانش قبلی یادگیرنده، مشخص كردن یك رشفاف، هدفمند، معنی
(. ارائه بازخورد با استفاده از 1007، 0های بازخورد مؤثر است )هتی و تیمبرلیاز ویژگی

های دیجیتال به دلیل سهولت در تعامل و امكان ارسال نظر در هر ارزیابی توسط فناوری
ارائه بازخورد آنی درباره فهم دانشجویان از مواد  افزاید.سایرین به غنای بازخورد می

 كالس هایو ارزیابی آمادگی دانشجویان برای تعامل و مشاركت در فعالیت برخطزشی آمو
ها گردد. همچنین برگزاری این آزمونهای قبل از كالس حاصل میمعكوس توسط آزمون

بعد از مشاهده ویدئو و قبل از شروع كالس برای اطمینان از انجام كار، مرور دوباره مطالب 
شتر هنگام ورود به كالس و دریافت بازخورد مربی قبل از شروع دانشجو، آمادگی بی سطتو

                                                           
1. Bartos & Lederman 

2. reflect 

3. knowledge gaps 

4. Krause et al. 

5. Hattie & Timperley 
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كالس  یدیكل هایتفاوت. در حقیقت یكی از كالس و تنظیم مطالب در كالس مفید است
دارد و در آن  غیررسمی یدر امتحانات روزانه است كه حالت ،معكوس با روش معمول

 .شودیبازخورد داده م رندهیادگیبه  یفور صورتبه
بررسی تحقیقات نشان داد كه تأثیر رویكرد كالس معكوس برای همه نوع : یادگیرنده

. برای كرد لیمخاطبان را تحل یهایژگیقبل از شروع دوره و دیبا نیبنابرا افراد یكسان نیست
 هیاها با دانش پدر گروه معكوسكالس  كردیاز رو كرده است شنهادیپ( 1027) كورتنمونه 

ب بهبود در كالس سب یریدرگ تعامل و زانیم رایاستفاده شود، ز یدرسكم نسبت به موضوع 
 یموضوع مورد بررس نهیدر زم یكمتر هایمهارتآنان كه و  آنان خواهد شد تیوضع هیاول

لی و همكاران (. همچنین با توجه به تحقیق 1020ماسیجسكی، ) خواهند برد یشتریدارند نفع ب
 انپیشرفتشدانشجویان قوی از نظر علمی نوع مدل آموزشی برای مشخص شد كه ( 1026)

رفت پیشرویكرد كالس معكوس ان ضعیف از نظر علمی در یوجتفاوتی ندارد ولی دانش
جویان كالس معكوس برای دانش. همچنین رویكرد داشتندكالس سنتی داری نسبت به معنی

مستقل، احساس كنترل  صورتبهار كهای عالقه به باز و منعطف بودن زمان، ا ویژگیب
 .است ترمناسب، 2یادگیری توسط خودشان و خود جهت ده
های كالسی، سازگاری دانشجو با جرا و فعالیتاعالوه بر این به دلیل تغییر در روش 

دانشجویان باید سازگاری با شیوه كالس ای دارد. رویكرد كالس معكوس اهمیت ویژه
( گزارش كردند كه 1020هاتل و گارو ). یاد بگیرند دوره شروعقبل از معكوس را 

دانشجویان ممكن است حتی بیشتر از ترم تحصیلی جهت سازگاری با روش جدید آموزش 
 باشند.و فهمیدن ارزش آن نیاز داشته

 به صرف اطالعاتدهنده انتقال از معلم نقشدر رویكرد كالس معكوس  :مربی
اجرای  های ورودترین چالشیكی از مهمیابد. ییر میتغ یادگیری هایفعالیت كنندهیتهدا

رویكرد كالس معكوس، تقابل آن با معلم و كالس سنتی است. با وجود تغییر نقش معلم از 
گر در محیط كالس حضوری، بازهم معلم نقش اساسی را در استفاده مؤثر مدرس به تسهیل

كنند كه كارشناسان یونسكو تأكید میكند. یا غیرمؤثر از فناوری را در این رویكرد بازی می
های خود تجربه نكنند، پرورش نسل جدید اگر معلمان الگوی كاربرد فناوری را در كالس

های اطالعاتی و ارتباطی به نحو كارآمدی در كه بتوانند از ابزارهای جدید فناوری معلمانی

                                                           
1. self-directed 
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های به توانمندی توجهلذا  (.1001، 2پذیر نخواهد بود )رستایادگیری خود بهره گیرند، امكان
های باالتری نسبت به سنتی دارد مربی در برگزاری كالس معكوس، چون نیاز به مهارت

ی خارج از هامربیان باید دانشجویانی را كه نتوانستند فعالیتامری ضروری است. همچنین 
اخله دكالس را انجام بدهند یا با مشكل مواجه هستند شناسایی كرده و برای رفع مشكل م

 .كنند
شده در ارتباط با مربیان در كالس معكوس افزایش باركاری آنان های گزارشاز چالش

این  كاهش جهتها جهت استفاده دانشجویان قبل از كالس است. در تولید محتوا و ویدئو
عنوان هبرا ضبط كرد و برای ترم بعدی تحصیلی  ترمیكویدئوی سخنرانی  توانمیباركاری 
 .س معكوس استفاده نمودكالمحتوای 

 فناوری
های مورداستفاده های كلیدی در رویكرد كالس معكوس، فناورییكی از حوزه

 مخصوصاً در دو موضوع تولید و ارائه محتوا قبل از كالس حضوری است.
 در تولید محتوا، مرور تحقیقات نشان داد كه بیشترین رسانه مورداستفاده، ویدئوی

مدل  ادجیا منظوربهآموزشی است كه در حقیقت فیلمی از سخنرانی و تدریس معلم است. 
های استفاده از روش آماده شوند. دیبا داریكوتاه و معن یدئوهایو آموزش معكوس مؤثرتر،

ت دانشجو تواند بر جذابیت و افزایش رغبهای دیگر میلفیق آن با رسانهمتنوع تولید ویدئو و ت
گردد: سخنرانی معلم همراه با تصویر آماده مینوع ویدئو در دو به مشاهده ویدئو بیفزاید. 

 در كرد شنهادیپ( 1026) ازپینار. در نوع اول سخنرانی و سخنرانی معلم بر روی اسالیدها
 یایابتوانند از مز رندگانیادگی یمشخص باشد، به عبارت ندهدهآموزشها تمام بدن دئویو

و در نوع دوم نیز وجود تصویر مربی در گوشه اسالیدها به  استفاده كنندمدرس زبان بدن 
در هر حالتی امكان كنترل ویدئو توسط كند. برقراری ارتباط بهتر با دانشجو كمك می

داشته و یا سرعت یادگیری خود ویدئو را نگهتواند با توجه بهیادگیرنده فراهم بوده و او می
پرتی یادگیرنده، همچنین جهت جلوگیری از خستگی و حواسدوباره مشاهده كند. 

 ویدئو رسیدند. دقیقه برای هر 6( در تحقیق خود به مدت بهینه 1020كالیمریس و ساور )
با توجه به تغییر زمان و مكان ارائه محتوا از كالس درس به خارج از كالس و در هر 

 و اربریك رابط ها،قابلیت لحاظ ازهای ارائه محتوا زمان دلخواه، نیاز به توجه جدی به بستر

                                                           
1. Resta 
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ه محتوای ئترین بسترهای اراوجود دارد. از رایجاستفاده  مورد باند پهنای استفاده، در سهولت
گذاری ویدئو مانند یوتیوب و آپارات است. همچنین های به اشتراکویدئویی، سایت

سطح  و های مدیریت یادگیری به دلیل امكان ایجاد كالس با مخاطب محدود و معلومسامانه
از ده كند. همچنین استفامندتری را برای ارائه محتوا فراهم میدسترسی مشخص محیط نظام

تواند تأثیر مثبتی در سهولت استفاده از محتوا داشته می همراه در كالس معكوس هایفناوری
 باشد.

مرور تمام با تر رویكرد كالس معكوس، جهت بررسی كامل: هاها و چالشفرصت
 :های زیر مشخص گردیدها و چالش، فرصتشدهانتخاب تحقیقات

 های رویكرد كالس معكوسفرصت
در خارج از وقت كالس ارائه شود و  هیآموزش اول شودیكالس باعث م یمعكوس ساز . 2

 بماند )منال، یباق یریادگیفعال  یهاپرسش و پاسخ و تجربه یزمان كالس برا جهیدر نت

و  انگی؛ 1020 موس و بانده،؛ 1020 ؛ هاتل و گارو،1020 ؛ فراگاو هارمون،1026
 (.1020 همكاران،

 .(1020، و ساور سیمری)كال حل تعداد بیشتری مسائل نسبت به كالس سنتی . 1
ل و تعام یریشده، درگ یدهسازمان یریادگی هاییتمشاركت در فعال زانیم شیافزا . 3

؛ 1020 و همكاران، انگی؛ 1026 در كالس )اسكات و همكاران، انیدانشجو شتریب
 .(1026 ؛ دالكه،1020 هاتل و گارو،؛ 1027 ؛ كورت،1026 و وانگ، وی؛ 1026 نار،یازپ

 شتریزمان ب نیتر از زمان كالس كه ادر كالس و استفاده اثربخش یزمان مرب شیافزا . 4
را در كالس مطرح  یها و مسائل جدتر بتوانند چالشمعلمان راحت شودیها باعث مآن

چن و  ؛1026 ،؛ منال1020 و همكاران، انگی؛ 1026 كنند )اسكات و همكاران،
 (1027 همكاران،

ی به دفعات مختلف در صورت نیاز و تكمیل یادگیری امكان مشاهده ویدئوی سخنران . 0
ه سؤال پرسیده یا بگویند ك توانندی)كه برای دانشجویان خجالتی كه در كالس نم

 ؛ فراگا و هارمون،1020 ؛ زک و همكاران،1026 مناسب است( )دالكه، زین فهممینم
 .(1024 ؛ سنگل،1026 نار،ی؛ ازپ1020

معكوس، كمك به یادگیری مستقل و انفرادی و امكان یادگیرنده محور بودن كالس  . 6
و وانگ،  وی؛ 1026 ؛ دالكه،1023یادگیری با سرعت شخصی )دیویس و همكاران، 
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ت، ؛ كور1026 نار،ی؛ ازپ1026؛ گنزالزگومز و همكاران، 1020 فراگا و هارمون،؛ 1026
1027.) 

 .(1020 ا و همكاران،باالرفتن آمادگی معلم برای تدریس و كار در همان موضوع )فراگ . 7
و  وی ؛1026؛ گنزالزگومز و همكاران، 1026 نار،ی)ازپ رندهیادگی -بهبود تعامل مدرس . 8

 .(1026 ؛ دالكه،1026وانگ، 
 وی ؛1026ا محتوای دوره )گنزالزگومز و همكاران، بدرگیر شدن و تعامل بیشتر دانشجو  . 1

 .(1026و وانگ، 
دیدن ویدئوی سخنرانی نسبت به  تر بودنجذاب بودن روش آموزش به دلیل جذاب . 20

 .(1026 نار،یازپ؛ 1027 خواندن متن كتاب )كورت،
افزایش انگیزه شركت در كالس به دلیل آمادگی برای مطالب قبل از كالس و بحث  . 22

 .(1020 ؛ فراگا و هارمون،1027 درباره آن )كورت،
و با بحث درباره این مطالب  شوندیمناسب برای مطالب تئوری چون سریع فراموش م . 21

ردد گباط دادن تئوری با عمل باعث تعمیق مطلب میتبعد از خواندن آن و همچنین ار
 .(1027 )كورت،

 .(1027 استرس كمتر دانشجو در كالس هنگام سؤال و پرسش و بحث )كورت، . 23
 های اجتماعی برایهای حل مسئله، تفكر انتقادی، فراشناخت و مهارتتقویت مهارت . 24

 و ساور، سیمری؛ كال1027 و همكاران، یادگی دانشجویان در محیط واقعی )لآم
1020). 

و  وی؛ 1026 نار،ی)ازپ شودیبا معلومات در كالس حاضر م رندهیادگی نكهیاز ا نانیاطم . 20
 .(1026 وانگ،

 انیجودانش یبرا دیمف یعنوان مرجعقبل از كالس، به انیداده شده به دانشجو یدئوهایو . 26
 بروكس، سلكاكیها استفاده كنند )واز آن زیبعدها ن توانندیاست كه م ترمیانبعد از پا

1024). 
و  یشناختحالت روان یطور مثبت روخودآموز قبل از كالس به یریادگی . 27

 وی) دبریدانشجو را باال م تیامر رضا نیگذارد و ایم یرتأث انیدانشجو یخودكارآمد
 .(1026و وانگ، 

 .(1020 و همكاران، انگی) یریادگی ندیفرا یدر ط یبازخورد فور . 28
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 .(1020 افزایش دقت در انجام تكالیف )جنسن و همكاران، . 21
و  وی؛ 1026 نار،ی)ازپ یفرد نیاز همساالن و بهبود تعامالت ب یتریشبكه قو جادیا . 10

 .(1020 و همكاران، انگ؛ ی1026 وانگ،

 های رویكرد كالس معكوسچالش
كالیمریس و ) مناسب دانشجویان با روش معكوس سازی سازگاریعدم آشنایی و  . 2

 (.1020، ساور

 ها )جنسن ویلفا از استفاده و دسترسی شیوه آموزش جهت زمان اختصاص به نیاز . 1
 (.1020همكاران، 

 (.1020)هاتل و گارو،  برای عادت كردن به روش كالس معكوس زمانمدتنیاز به  . 3

 (.1020 ،ساور)كالیمریس و  هاطوالنی بودن ویدئو . 4

و افزایش باركاری معلمان )دالكه،  ویدئوی های كالسی سازیآمادهزمان بر بودن  . 0
1026.) 

 مواد ارسال هسامان از ویدئویی و پشتیانی منابع تهیه جهت بیشتر گذارییهسرما و هزینه . 6
 (.1020؛ جنسن و همكاران، 1023دانشجویان )دیویس و همكاران،  به آموزشی

( یزیكیف و)برنامه  ساختار فعلی آموزشی بامعكوس  هایكالس استفاده ازعدم تطابق  . 7
 (.1020)موس و بانده، 

 باعث هك دادندیم انجام بیشتری و ترسخت كار معكوس كالس برای باید دانشجویان . 8
و  2ند )چنده ترجیح ترپایین بازدهی باوجود را سنتی كالس دانشجویان برخی شودمی

 (.1027همكاران، 

 و كرده اداره را كالس تواندنمی مربی كالس، از قبل كارهای انجام عدم صورت در . 1
 (.1027كند )چن و همكاران،  درگیر هافعالیت در را دانشجویان

 (.1020كالس )فراگا و هارمون،  از خارج در زمان مدیریت مشكالت . 20
ون، حضوری )فراگا و هارم سخنرانی به نسبتشده ضبط سخنرانی روی پایین تمركز . 22

 (.1020هاتل و گارو، ؛ 1020

 (.1020فراگا و هارمون، ویدئو ) از درس فهمیدن سخت . 21

                                                           
1. Chen 
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؛ 1020)هاتل و گارو،  ضمانت اجرایی پایین برای مشاهده ویدئوها قبل از شروع كالس . 23
 (.1020؛ زک و همكاران، 1020یانگ و همكاران، 

كه  ودشمیهنگام مشاهده ویدئو، كمبود بازخورد آنی باعث  سؤالعدم امكان پرسیدن   . 24
 (.1026؛ ازپینار، 1020)هاتل و گارو،  فهم عمیق از محتوا صورت نگیرد

در كالس سنتی با پرسش دانشجو مدرس  كهدرحالیروش آموزشی یكسان برای همه   . 20
 (.1020گارو، و )هاتل دهدمطلب را به روش دیگری توضیح می

 شكاف) هاایلف از استفاده در دانشجویان پایین دانش و فناوری به نسبت منفی دید داشتن . 26
كاران، وب )جنسن و هم بر مبتنی هاییطمح با دانشجویان و نداشتن تجربه (دیجیتالی

 (.1027؛ تای و همكاران، 1020

 .(1026 نار،یدر كالس درس )ازپ فیكمبود زمان انجام تكال . 27

 های زیر در بیشتر تحقیقات مرور شده مشاهده شد:همچنین محدودیت
 هاتحقیق بیشتر نمونهكوچك بودن  . 2

 فمختل یهاها در گروهحجم نمونه یبرابر عدم . 1

نام بتبرحسب ثتصادفی نبوده و  شیدر گروه كنترل و آزما انیقرار گرفتن دانشجو . 3
اب دو گروه انتخ یصورت تصادفبه كهیدرصورت ت.ها بوده اسدر كالس انیدانشجو
 .تر باشندقیدق تواندیم جیشوند نتا

 .استاد درس بوده كه امكان تعصب وجود داردمحقق خود  . 4

بود،  دهشاستفادهو در تحقیقاتی كه در دو جنس مذكر و مؤنث از یك جنس  استفاده . 0
 تفكیكی صورت نگرفته بود. صورتبهبررسی اثر 

 اریبس انه،یمدل رفتارگرا كیمنظور استفاده از ، بهبیشتر تحقیقاتدر  یكالس سنت . 6
 جادیعكوس انسبت به مدل م یبدتر جینتا فرضشیطور پهانتخاب شد كه ب یرانهگسخت

ممكن  و ستین انهیشدت رفتارگرابه یمدل كالس سنت كی یواقع طیدر مح كند.یم
 د.باش زین انهیعناصر سازنده گرا یاست شامل برخ

یادگیری معكوس با یادگیری منفعل سخنرانی مقایسه شده است به همین دلیل ممكن  . 7
 كردهاییكردن تغییر از تدریس منفعالنه به روصرفاً برای تسهیلاست معكوس سازی 

 دیگریانبفعال مؤثر است نه كالس معكوس به یادگیرییادگیری فعاالنه بوده است. پس 
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معكوس سازی كالس ممكن است هر دو گروه یادگیری فعال باشد،  ردوقتی رویك
 نداشته باشد.در میزان یادگیری  یریتأث

 لمیف یاثربخش بررسی بلكهنیست  آنچه آمده كالس معكوس در برخی تحقیقات . 8
نشده  دهیشیقبل كالس اند یهاتیفعال یبرا یدیتمه چیهبدین معنی كه است،  یآموزش

 ت.اس

های آنان محققین پیشنهاد انجام شده و همچنین محدودیتبا بررسی تحقیقات انتخاب
 كالس معكوس دارند:تحقیقات زیر را جهت تكمیل خألهای موجود در رویكرد 

اتید افزایی اسو دانش تربیت مربی یهاكالس معكوس برای دورهالگوی استفاده از  . 2
 فعلی.

 كنند.یاستفاده مالگوی كالس معكوس های معلمانی كه از بررسی دیدگاه . 1
به دلیل نوع  گرددهای همگن صورت گرفته است لذا پیشنهاد میبیشتر مطالعات با گروه . 3

 یط كالس وجود دارد تحقیقی با مخاطبین ناهمگون صورت پذیرد.تعاملی كه در مح

های یادگیری، كببررسی اثر الگوی كالس معكوس روی نگرش دانشجویان، س . 4
 .های شناختی و فراشناختیراهبرد

 با توجه به: كالس معكوسدر میزان یادگیری  یهابررسی تفاوت . 0
كم نسبت به موضوع و  باتجربهافراد  عنوانبهدو گروه دانشجویان سال اول  . 0.2

 باال باتجربهافراد  عنوانبهدانشجویان سال آخر 
 جنسیت دانشجو با مخاطب زن و مرد . 0.1
 تفكیك دانشجویان قوی و ضعیف . 0.3

با  هانمونهكالس معكوس در  یر، بررسی تأثهانمونهبا توجه به كم بودن تعداد در  . 6
 .جمعیت باال

 یحث كالسب وهیشبا توجه به ، وریحض كالس در یافتهزمان اختصاص بررسی اثر میزان . 7
 معكوس كردیها در روافراد به گروه میو نحوه تقس

دی توانمنمیزان اثر مواردی مهم در طراحی كالس معكوس بر یادگیری مانند  بررسی . 8
 و ... مسئلههای كار گروهی، حل ، روشدانشجویان در پرسیدن سؤال

یدئو مانند مشاهده وبرخط های بررسی ارتباط میزان زمان صرف شده برای انجام فعالیت . 1
 یا كلیك روی مواد آموزشی با میزان موفقیت دانشجویان
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. با اف و..بر اكتش یبر پروژه، مبتن یمبتنهای تدریس مانند راهبرد مقایسه سایر راهبر . 20
 كالس معكوس

این تحقیق مروری جهت بررسی استفاده از رویكرد كالس معكوس در آموزش عالی 
رد كالس رویكهای استفاده از ها و ضعفبه فهم بهتر ظرفیت شدهانجامهای تحقیقبود. مرور 
یل مند و تحل. همچنین مرور نظامكرد در آموزش عالی كمكبه آموزش و یادگیری معكوس 

ما برای یك راهن عنوانبهتواند صورت گرفته در این زمینه، می هایبر روی تحقیق شدهانجام
مطالعه  048مند )و همچنین دستی( جستجوی نظام قرار گیرد. مورداستفادههای بعدی تحقیق

تحقیق با معیارها  32را با توجه به كلمات كلیدی و راهبرد جستجو مشخص كرد كه درنهایت 
شان داد ها نمرور تحقیقرسی و تحلیل قرار گرفتند. خوان بوده و موردبرانتخاب مقاالت هم

در مواردی همچون یادگیری، كاهش بار شناختی، رویكرد كالس معكوس در آموزش عالی 
 درگیر شدن، دقت، انگیزه، نگرش و رضایت از دوره و خود كارآمدی مؤثر بودند.

 یریادگیكالس درس معكوس و  یتحقیق اثر متفاوت اجرا نیا هایهمچنین یافته
ود كالس درس معكوس از نظر بهب یبرجسته كرد. طراح یریادگیعملكرد  یرا رو یقیتلف
 یكیترونالك یریادگیو  یبا آموزش سنت سهیدر مقا تریبزرگدانشجو با اندازه اثر  جینتا

 یمادگها، آیسخنران یصرف تماشا یتوانند زمان كافیم انیدانشجو كند.یم جادیتفاوت ا
 یهاركت در جلسه چهره به چهره كه در آن در حل مسائل بر اساس پرسشقبل از ش یكاف

 سؤاالتبا توجه به  یاز مرب یبازخورد فور انیدانشجو نیفعال هستند. ا شدههدایت
و  نیآموزش آنال مؤثر بیمعكوس ترك كالسدر حقیقت  كنند.یم افتیدر شدههدایت

 است.مناسب از زمان كالس و خارج از كالس  گیریبهره یبرا یسنت
 ،است شدن ریفراگدر حال  و مدارس هادانشگاهدر  ندهیفزا طوربهروش  نیا ازآنجاكه

كه  یبه معلمان ن. همچنیاست دیمختلف مف یهانهیدر زم انیمحققان و مرب یمطالعه برا نیا
 نیا رایز شودمی شنهادیكالس معكوس پرویكرد هستند  رندگانیادگی یریبه درگ مندعالقه

 شودمی شنهادیپگردانند. برمیرا به كالس  تیفعاالنه خود عالقه به فعال كردیها با روكالس
 یشتریكه سهم ب ایگونهبهشوند،  یاز نو طراح یدرس هایكتابمتناسب با كالس معكوس 

ه در این ایی كهایی دیگر با معیاره. انجام تحقیقود اختصاص دهدخبه  فیاز مطالب را تكال
ران دیگر شود پژوهشگشود. پیشنهاد میاند، پیشنهاد میشدهتحقیق باعث خارج شدن تحقیق

و  تیهای شناختی و فراشناخهای یادگیری، راهبردكبساثربخشی این روش را بر متغیرهای 
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در  را وشر اثربخشی این شودابعاد یادگیری خودتنظیم بررسی كنند. همچنین پیشنهاد می
سی كنند. توجه ( بررتا پیشرفته مبتدی) یادگیرندگان با سطوح متفاوتهای مختلف و یطمح

به جنس مخاطبان، سال تحصیل یادگیرندگان، میزان توانمندی یادگیرندگان در پرسیدن 
ای ها و بحث كالسی و عوامل زمینهسؤاالت، ساختار كالس، نحوه تقسیم افراد در كالس

 ی مورد ارزیابی قرار گیرد.های آتتواند در تحقیقمی
در بررسی مقاالت و متون ممكن است كه محدودیت اصلی این تحقیق این بود كه 

در مشخص كردن تمام كلمات كلیدی مرتبط و جستجوی در تمام  ینعلیرغم تالش محقق
های داده مرتبط و بررسی دقیق مقاالت یافت شده، برخی از تحقیقات مربوط ناخواسته پایگاه

ند ردتالش ك ین، محققتحقیقباشد. همچنین تا زمان پایان  شدهخارج مندنظاماز چرخه مرور 
های مجدد با كلمات كلیدی و تنظیم جستجو جستجوهای وسیلهبهكه در مرور تحقیقات 

با  حالاینباباشد.  روزبهخودكار در پایگاه داده و ارسال گزارش هفتگی از نتایج جستجو، 
باشند  شرشدهمنتحوزه تحقیقاتی، ممكن است تحقیقاتی چاپ و  روزافزونتوجه به گسترش 

اعث آنان ب مطالعه ورسی اند كه ممكن بود بركه در مجموعه مرور تحقیقات قرار نگرفته
 شود. نتایجتغییری در 

الس های رویكرد كها و كاربردتواند یك دید جامع از فرصتهای این تحقیق مییافته
گیران و  های یادگیری به طراحان آموزشی، معلمان، تصمیممعكوس در محیط

 مندمنظا یمرورها یف اصلاهدیكی از ا گذاران آموزشی ارائه دهد. ازآنجاكهسیاست
و  گذاریسیاستدر  ییاجرا هایدستگاهاستفاده  منظوربهو ادغام شواهد موجود  آوریجمع
مطالعه استفاده از  نیا های، یافته(1001، 2و همكاران یینورا یوسفی) است یزیربرنامه

 تأییدمختلف را  یكشورها یمعكوس در آموزش عال هایكالساز  تیحما هایسیاست
 رد.روش استفاده ك نیاز ا مؤثر طوربه زیكشور ن یدر نظام عال توانمی نی، بنابراكندمی

جام محققین پیشنهاد ان ،های آنانشده و همچنین محدودیتبررسی تحقیقات انتخاب با
 موجود در رویكرد كالس معكوس دارند: یهای زیر را جهت تكمیل خألهاتحقیق

 ید فعلی؛افزایی اساتتربیت مربی و دانشهای . استفاده از الگوی كالس معكوس برای دوره2
 كنند؛های معلمانی كه از الگوی كالس معكوس استفاده می. بررسی دیدگاه1

                                                           
1. Yousefi‐Nooraie et al. 
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های ردهای یادگیری، راهب. بررسی اثر الگوی كالس معكوس بر نگرش دانشجویان، سبك4
 شناختی و فراشناختی؛

 ه بهمیزان یادگیری در كالس معكوس با توج یها. بررسی تفاوت0
عنوان افراد باتجربه كم نسبت به موضوع و دانشجویان . دو گروه دانشجویان سال اول به0-2

 عنوان افراد با تجربه باال؛سال آخر به
 . جنسیت دانشجو با مخاطب زن و مرد؛0-1
 . تفكیك دانشجویان قوی و ضعیف.0-3
مانند توانمندی  . بررسی میزان اثر مواردی مهم در طراحی كالس معكوس بر یادگیری6

 های كار گروهی، حل مسئله و ...؛دانشجویان در پرسیدن سؤال، روش
های برخط مانند مشاهده ویدئو . بررسی ارتباط میزان زمان صرف شده برای انجام فعالیت7

 یا كلیك روی مواد آموزشی با میزان موفقیت دانشجویان؛
ف و... با كالس بر اكتشا یبر پروژه، مبتن ینهای تدریس مانند راهبرد مبت. مقایسه سایر راهبر8

 معكوس.

ر در است. محل تحقیق حاضتضاد منافعی در این تحقیق توسط نویسندگان گزارش نشده
ها جهت طباطبائی بود كه از مسئولین این دانشگاهدانشگاه استرالیای جنوبی و دانشگاه عالمه

ن از گردد. همچنیتحقیقات تشكر میهای كامل به اختیار قرار دادن منابع و دسترسی در
 گردد.های مؤثر در روند تحقیق قدردانی میجهت حمایت و راهنمایی 2پروفسور شین داسون

 منابع
. ترجمه حسین گراییدانش و یادگیری: مبانی نظریه ارتباط(. 2311) جورج. زیمنس،

 اسكندری. تهران: آوای نور
 شده با شبكهآموزشی محیط یادگیری غنی طراحی الگوی(. 2317نژاد، احسان. )طوفانی

ا آموزان بهای اجتماعی دانشاجتماعی مجازی و تأثیر آن بر میزان یادگیری و مهارت
 . رساله دكتری، دانشگاه عالمه طباطبائی.آسیب شنوایی

Abeysekera, L., & Dawson, P. (2015). Motivation and cognitive load in the 
flipped classroom: definition, rationale and a call for research. Higher 
Education Research & Development, 34(1), 1-14. 

                                                           
1. Shane Dowson 
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 (2114، بتن و همكارانليست ارزيابي كيفي مقاالت ). چك1 پيوست

 بخش ردیف
نوع 
 تحقیق

 مالک
 بله

(1) 

تا 
 حدودی

(2) 

یا خیر 
عدم 
 بیان

(0) 

  چكیده 2
چكیده توضیح شفافی از اهداف، روش، نتایج و جمعبندی تحقیق را ارائه كرده 

 است
   

1 

 مقدمه

    پیشینه نظری و بیان مسئله تحقیق به طور شفاف بیان شده است 

3 
فقط 
 كیفی

    / تجربه / معانی ذهنی است هاسازهبه دنبال درک فرآیندها / 

    تحقیق در قسمت مقدمه یا روش شفاف بیان شده است سؤاالتاهدف یا   4

0 

روش 
 )توضیح(

    روش تحقیق شفاف بیان و توضیح داده شده است. 

    ترین برای اهداف تحقیق استروش تحقیق مناسب  6

7 
فقط 
 كمی

    گیری شود شفاف توضیح داده شده استها و متغیرها كه باید اندازهخروجی

8 

روش 
 )شركت

 كنندگان(

    كنندگان بیان شده است )سن و جنسیت(های جمعیت شناسی شركتویژگی 

    های جمعیت شناسی مشاهده گران بیان شده است )در صورت استفاده(ویژگی  1

    انواع مختلفی از مشاهده گران استفاده شده است )در صورت استفاده(  20

    باشداز جامعه هدف میای نمونه نماینده  22

    اندازه نمونه مناسب و توجیه پذیر است  21

    روش نمونه گیری بیان شده است  23

24 
فقط 
 كمی

    اندازه گروه كنترل بیان شده است

20 
فقط 
 كمی

    اندازه گروه آزمایش بیان شده است

    اندازه دو گروه در مقایسه با هم مناسب است  26
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(2) 

یا خیر 
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27  
نرخ خارج شدن شركت كنندگان از تحقیق بیان شده است. همچنین به همراه 

 علت عدم موافقت در ادامه تحقیق
   

28  
ها به صورت شفاف بیان شده است های داخل شدن و خارج شدن در نمونهمالک

 )در صورت نیاز(
   

21 

روش 
 )مراحل(

    فرایند تحقیق شفاف بیان شده و قابل تكرار است 

    مند بوده و شفاف بیان شده استآوری داده نظامروش جمع  10

    داده شده است هادادهآوری دلیل منطقی نوع جمع  12

11 
كیفی 
 فقط

    ها بیان شده استآوری دادهمدت زمان جمع

    های اخالقی توضیح داده شده و كافی است )مخفی بودن نام و ...(فرایند  13

    كننده در نظر گرفته شده استبین محقق و شركت رابطه  14

    اعتبار و روایی ابزار سنجش گزارش شده و مناسب است  10

16 

 نتایج

كیفی 
 فقط

    ها گزارش شده استراهبرد تحلیل داده

17 
كیفی 
 فقط

    پذیر استمند و توجیهها مناسب، نظامراهبرد تحلیل داده

18 
كیفی 
 فقط

    های اصلی آورده شده استاز داده هااستخراج

11 
كیفی 
 فقط

    است )منبع، روش، محقق یا نظریه(سازی گزارش شدههای چندگانه مثلثروش

30 
كیفی 
 فقط

    سازی در تحقیق توجیه شده استسازی یا عدم مثلثمثلث

32 
كیفی 
 فقط

    است سازی و نتایج متفاوت بحث شدهروش حل تفاوت بین فرایند مثلث

31 
غنای 

 هاداده
 

ها گزارش شده ( برای خروجی<0.00بجای  0.030مقادیر واقعی احتمالی )مانند 
 كمتر باشد. 0.002است، بجز زمانیكه مقدار احتمال از 
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33 
كیفی 
 فقط

ها انجام شده است )مانند حضور دوباره شركت كنندگان برای بررسی داده
 كنندگان(شركتبرگزاری جلسه پیگیری با 

   

    بوده است هادادههر كدام از نتایج مطالعه بر اساس پردازش   34

    نتایج با جزئیات كافی گزارش شده است  30

36 
كیفی 
 فقط

    زمینه داده به صورت كافی توصیف شده است

37 
كیفی 
 فقط

    تنوع دیدگاه و محتوا كشف و بررسی شده است

    های خارج از نمونه تحقیق(گردد )نه با گروهها مقایسه میبین گروهها در پاسخ  38

31 
كیفی 
 فقط

    ها به خوبی نشان داده شده استجزئیات و عمق پاسخ

40 

بحث و 
 جمعبندی

    بحث و جمعبندی شفاف و كامل است 

    ها صورت گرفته است.بحث و جمعبندی بر اساس داده  42

    تحقیق است سؤاالتبحث و جمعندی مربوط به   41

    كاربرد تحقیق عنوان شده است  43

    های تحقیق عنوان شده استمحدودیت  44
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