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چکیده :امروزه با تمرکز بر این موضوع که بسیاری از مشکالت یادگیری در دانشجویان کارشناسی از آنجا
ناشی میشود که آنها نقش منفعلی در روش سخنرانی سنتی دارند ،ازاینرو آنها از فعالیت در یادگیری
بهعنوان یک روش کمکی حمایت میکنند .یکی از روشهای فرا گیرمحور که امروزه مطرح میشود ،آموزش
معکوس یا وارونه است .هدف این پژوهش بررسی تأثیر کالس درس معکوس بر میزان یادگیری و رضایت از
شیوه تدریس در دانشجویان رشته مهندسی برق دانشگاه آزاد اسالمی است .روش تحقیق حاضر بهصورت
نیمهتجربی است و جامعه آماری دانشجویان رشته مهندسی برق به تعداد  40نفر به روش نمونهگیری
در دسترس انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه آزمون (شرکتکننده در کالس درس معکوس) و کنترل
(شرکتکننده در کالس درس سنتی) قرار گرفتند .برای گردآوری دادهها از آزمون میانترم و پایانترم جهت
تعیین میزان یادگیری و از پرسشنامه محققساخته برای تعیین میزان رضایت از روش تدریس استفاده
شد .تحلیل یافتهها با استفاده از نرم افزار  SPSSانجام شد .نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که اختالف
معناداری بین نمرهای میانترم دو گروه آزمون و کنترل وجود ندارد اما اختالف معناداری بین نمرههای
پایانترم دو گروه آزمون و کنترل مشاهده شد .در بررسی میزان رضایت از شیوه تدریس ،رضایت دانشجویان
گروه آزمون بیشتر از رضایت دانشجویان گروه کنترل بود.
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1.1مقدمه
طـی دهههـای گذشـته ،اسـتانداردهای آموزشـی بـر ارزش بالقـوه محیطهـای یادگیـری فرا گیرمحـور تأ کیـد
کردهانـد کـه در آن فرا گیـران فعاالنـه در فعالیتهـای یادگیـری سـطح بـاال درگیـر میشـوند و در کالس درس از
روشهـای فرا گیرمحـور از قبیـل حـل مسـئله در گروههـای کوچـک ،خودارزیابـی و ارزیابـی توسـط همتایان و
بحـث گروهـی اسـتفاده میشـود (.)Kim et al., 2014
یکـی از روشهـای فرا گیرمحـور ،کـه امـروزه مطـرح میشـود ،آمـوزش معکـوس یـا وارونـه اسـت
(.)O’Flaherty & Phillips, 2015در ایـن شـیوه مـدرس پیـشاز حضـور در کالس ،محتـوای درس را در
اختیـار فرا گیـران قـرار میدهـد .فرا گیـران در محیطهایـی ،غیـر از محیـط آمـوزش ،ماننـد خانـه ،بهصـورت
انفـرادی یـا گروهـی ،محتـوای آموزشـی اعـم از مطالـب مکتـوب ،فیلمهـای آموزشـی ،اسلایدهای آموزشـی،
فایلهـای صوتـی و ...را میآموزنـد و ایـن فعالیتهـا جایگزیـن تدریـس در کالس میشـود؛ ازایـنرو بـه آن
آمـوزش معکـوس میگوینـد (.)Lee et al., 2015
ایـن نـوع آمـوزش از دو بخـش تشـکیل شـده اسـت :یادگیـری تعاملـی و ارتباطـی داخـل کالس؛ و تعلیم با
کمـک رایانـه خـارج از کالس درس .بنابرایـن آمـوزش معکـوس ترکیبـی از روش آموزش سـنتی و مدرن اسـت و
هر دو الگو در دستیابی به اهداف یادگیری نقش مؤثری دارند ( .)Roach, 2014در این روش مدرس نقش
خود را از انتقالدهنده اطالعات به تسـهیلگر و راهنما تغییر میدهد .مدرس به فرا گیران بازخورد شـخصی
میدهـد و ازایـنرو در فراینـد آمـوزش نقـش همکارانه و همیارانه بیشـتری را ایفا میکند (.)Schwartz, 2014
از آنجـا کـه در کالس درس معکـوس تأ کیـد بـر کاربـرد مفاهیـم فرا گرفتهشـده و فعالیتهـای نوآورانـه اسـت نـه
حفـظ کـردن حقایـق ،فرا گیـران بـه درکـی عمیقتر از مواد آموزشـی دسـت مییابنـد .همچنین با اجـازه دادن
بـه فرا گیـر بـرای مشـاهده سـخنرانیها در منـزل و دسـت و پنجه نـرم کردن با مفاهیـم در کالس درس با یاری
مـدرس ،امـکان یادگیری فرا گیرمحور میسـر میشـود (.)Fawley, 2014
از دیگـر مزیتهـای یادگیـری معکـوس ،ایجـاد فرصتهایـی بـرای آمـوزش فـردی ،دسترسـی بـه
اطالعـات در هـر زمـان و مـکان ،تکـرار مشـاهده براسـاس سـرعت مطالعـه (،)Moffett & Mill., 2014
کنتـرل یادگیــری ،تنظیــم سرعــت مطالعــه ،انتخــاب زمـان و مـکان مطالعـه ،دسترسـی مـداوم بـه محتــوا
( )Albert & Beatty, 2014; Evseeva & Solozhenko, 2015است.
امـروزه ،بـا تمرکـز بـر ایـن موضـوع کـه بسـیاری از مشـکالت یادگیـری دانشـجویان کارشناسـی از آنجـا
ناشـی میشـود کـه آنهـا نقـش منفعلـی در روش سـخنرانی سـنتی دارنـد ،لذا از فعالیـت در یادگیری بـهعنــوان
یــک روش کمکــی حمایـت میکننــد ( )Andrews et al., 2011و بایـد پذیرفـت کـه امــروزه رویکردهـای
یاددهـی  -یادگیـری دانشـجویان دچـار تحـول شـده و آنهـا تمایـل دارنـد نقـش فعالـی در کالس درس و
یادگیـری داشـته باشـند و کمتـر دانشـجویی یافـت میشـود کـه نقـش منفعـل درکالس درس را ترجیـح
دهـد .از سـوی دیگـر ،تحـوالت عظیمـی در زمینـه ابزارهـا و موقعیتهـای یادگیـری ایجـاد شـده اسـت کـه
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دانشـجویان ترجیـح میدهنـد بـا ابزارهـای الکترونیکـی ازجملـه :تلفـن همـراه ،رایانـک ،1رایانـه کیفـی
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و سـایر ابزارهـای مرتبـط در فراینـد یادگیـری خـود مشـارکت داشـته باشـند .بنابرایـن متناسـب بـا تحـوالت
صورتگرفتـه کنونـی ،یکـی از مهمتریـن مـواردی کـه بایـد در رویکردهـای یادگیـری دانشـگاهی بـه آن توجـه
کـرد ،خلـق موقعیتهـای یادگیـری جـذاب اسـت (کاویانـی و همـکاران )1396 ،و امـروزه برگـزاری کالس درس
معکـوس بهعنـوان یکـی از شـیوههای جـذاب یادگیـری معرفـی شـده اسـت .امـا مطالعـات انجامگرفتـه درباره
تأثیـر کالس درس معکـوس در ایـن زمینـه محـدود اسـت .ا گرچـه بدنـه دانـش موجـود از مبانـی آموزشـی
فرا گیرمحـور و رویکردهـای یادگیـری فعـال حمایـت میکنـد و یادگیـری فعـال عملکـرد دانشـگاهی و موفقیـت
تحصیلـی بهتـر ،نگـرش بهتـر نسـبت بـه مفاهیـم یادگیریشـده و مهارتهـای تفکـر خلاق را تقویـت میکنـد
(  .)Chaplin, 2009; Gleason et al., 2011; O’Dowd & Aguilar-Roca, 2009در این راستا ،کالس درس
معکـوس بـرای انـواع رشـتهها و انـواع زمینههـای آموزشـی کاربـرد دارد .بهطوریکـه میتوانـد با انواع رشـتهها
ازجملـه ریاضیـات ،علـوم ،مهندسـی ،فنـاوری و جامعهشناسـی هماهنـگ و سـازگار شـود .همچنیـن کالس
درس معکـوس بـرای اجـرا در مدرسـه و مؤسسـات آموزشعالـی نیـز مناسـب اسـت (.)Rahman et al., 2014
باتوجهبـه تجربیـات موفقـی کـه از اجـرای رویکـرد آمـوزش معکـوس در کشـورهای مختلـف حاصـل شـده
اسـت ،بررسـی ایـن رویکـرد در کشـور جهـت بررسـی پیامدهـای آن در یادگیـری ضـرورت پیـدا میکنـد .لـذا
ایـن تحقیـق بـا هـدف تعییـن تأثیـر کالس درس معکـوس بـر میـزان یادگیـری و رضایـت از شـیوه تدریـس در
دانشـجویان رشـته مهندسـی بـرق در درس الکترومغناطیـس انجـام شـد.
اهداف اختصاصی تحقیق عبارتاند از:
zتعیین میزان یادگیری درس الکترومغناطیس گروه آزمون و گروه کنترل.
zمقایسـه میـزان یادگیـری درس الکترومغناطیـس در دانشـجویان رشـته مهندسـی بـرق گـروه آزمـون
و گـروه کنتـرل.
zتعییـن میـزان رضایـت از شـیوه تدریـس درس الکترومغناطیس در دانشـجویان رشـته مهندسـی برق
گـروه آزمـون و گـروه کنترل.
zمقایسـه میـزان رضایـت از شـیوه تدریـس درس الکترومغناطیـس در دانشـجویان رشـته مهندسـی
بـرق گـروه آزمـون و گـروه کنتـرل.
2.2پرسشهای تحقیق
zآیا میزان یادگیری دانشـجویان شـرکتکننده در کالس درس معکوس با میزان یادگیری دانشـجویان
شرکتکننده در کالس درس سنتی تفاوت دارد؟
 -1برابر نهاد فارسی واژه «تبلت»؛ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 -2برابر نهاد فارسی واژه «لبتاپ»؛ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی
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zآیـا میـزان رضایـت دانشـجویان شـرکتکننده در کالس درس معکـوس بـا میـزان رضایت دانشـجویان
شـرکتکننده در کالس درس سـنتی تفـاوت دارد؟
3.3فرضیه تحقیق
zمیـزان یادگیـری دانشـجویان شـرکتکننده در کالس درس معکـوس بـا میـزان یادگیـری دانشـجویان
شـرکتکننده در کالس درس سـنتی متفـاوت اسـت.
zمیـزان رضایـت دانشـجویان شـرکتکننده در کالس درس معکـوس بـا میـزان رضایـت دانشـجویان
شـرکتکننده در کالس درس سـنتی متفـاوت اسـت.
4.4ادبیات تحقیق
الف .کالس درس معکوس
کالس درس معکـوس در ابتـدا در آمـوزش عالـی بهعنـوان یـک راهبرد پدا گوژی مورد اسـتفاده قرار گرفت
1

و سـپس در دبیرسـتان و مـدارس رشـد چشـمگیری یافـت ( .)Tucker, 2012ایـن شـیوه آموزشـی را نـوآ ک
و پیترسـون 2در سـال  1998ارائـه کردنـد و شـامل ترکیـب کالس درس مشـارکتی بـا مـواد آموزشـی برخـط و
فعالیتهایـی بـرای کمـک بـه مدرسـان جهـت درک نیازهـای فرا گیـر ،ارائـه بازخـورد بهموقـع و طـرح درس
بـرای پاسـخ بـه نیازهـای آنهـا بـود ( Estes, 2014(.درواقـع ،کالس درس معکـوس فعالیتـی فرا گیرمحور اسـت
کـه بهعنـوان یـک جایگزیـن امیدوارکننـده بـرای تدریـس سـنتی مبتنـی بـر سـخنرانی ظهـور یافـت و شـبکهای
از ترکیـب فناوریهـای یادگیـری برخـط بـا یادگیـری مشـارکتی و فعـال را پیشـنهاد میکنـد .در ایـن شـیوه
پیـشاز کالس درس ،محتـوا و مـواد آموزشـی بـه فرا گیـران ارائـه میشـود و درحیـن کالس درس بـه فعالیت بر
روی مسـائل و مفاهیـم پیشـرفته و یادگیـری مشـارکتی پرداختـه میشـود .در ایـن الگـوی تدریـس ،فرا گیـران
مسـتقل و براسـاس زمـان و سـرعت خـود بـا مـواد آموزشـی درگیـر میشـوند و تمرکـز ایشـان بـر ارتقـای یادگیـری
فعـال و حـل مسـئله اسـت .البتـه تعریـف کالس درس معکـوس چیـزی بیـش از انتقـال محتـوا بـه خـارج از
کالس درس و ناظر بر چگونگی تفکر درباره فرایند یادگیری اسـت (.)Little, 2015 & Galway et al., 2014
مراحـل اجـرای کالس درس معکـوس شـامل .1 :طراحـی آمـوزش معکـوس بـرای برنامهریـزی فعالیتهـای
یادگیـری .2 ،ایجـاد فرصتهایـی بـرای پیشمطالعـه )ماننـد فیلـم کوتـاه یـا مـواد آموزشـی) .3 ،ارزشـیابی
تشـخیصی و تکمیلـی جهـت تعییـن نیازهـای یادگیـری و  .4اسـتفاده از راهبردهــای یادگیـری فعـال و فناوری
بـرای پاسـخ بـه نیازهـای یادگیـری و توسـعه شایستگیهاسـت (.)Hurtubise et al., 2015
بنابراین در الگوی کالس درس معکوس بهمثابه تغییراتی اساسی در الگوی آموزش به شیوه سخنرانی
2- Novak and Patterson

1- Pedagogy
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بهصـورت الگـوی یادگیریمحـور تلقـی میشـود .یعنـی فرا گیـر پیـش از شـروع کالس درس ،محتوای آموزشـی
از پیـش آمادهشـده را مطالعـه میکنـد و هنگامـی کـه در کالس درس حضـور مییابـد ،مـدرس بـرای بهبـود
قتـر مفاهیـم درسـی و رفـع اشـکال اسـتفاده میکنـد
درک فرا گیـران و فعالیتهـای یادگیـری جهـت درک عمی 
ً
(کاویانـی ،الـف و همـکاران .)1396 ،درمجمـوع کالس درس معکـوس یـک شـیوه کاملا فرا گیرمحـور اسـت و
در ایـن دیـدگاه دانـش توسـط فرا گیـر سـاخته میشـود؛ آنهـا تلاش میکننـد تجربیـات را درک کننـد وکسـب
دانـش زمانـی صـورت میگیـرد کـه اطالعـات جدید بهوسـیله دانش پیشـین با هـم متصل شـوند .بنابراین در
این شـیوه تدریس تأیید بر فعال بودن یادگیرنده در سـاخت دانش و فهم اسـت (.)Slavin & Davis, 2006
ب :یادگیری
یادگیـری فراینـدی اسـت کـه ازطریـق آن فـرد دانشـی را بـه دسـت مـیآورد و دانـش فـردی خـود را افزایش
میدهـد یـا ازطریـق کسـب تجربـه رفتـار خـود را تغییـر میدهـد .یـک یادگیـری مؤثـر پیامـد یاددهـی زمانـی
خـوب اسـت کـه در یـک محیـط یادگیـری مناسـب و ازطریـق روشهـای خلاق و تشـویقکننده اتفـاق
افتـاده باشـد .امـا بایـد توجـه داشـت کـه در بزرگسـاالن زمانـی یادگیـری مطلـوب ایجـاد خواهـد شـد کـه خـود
هدایتشـونده باشـد (شـعبانی )1383 ،و امروزه محیطهای آموزشـی حضوری یا سـنتی به دالیلی همچون
تشـویق یادگیـری انفعالـی ،نادیـده گرفتـن تفاوتهـا و نیازهـای یادگیرنـدگان ،توجـه نکـردن بـه مهارتهـای
حـل مسـئله ،تفکـر انتقـادی یـا دیگـر تفکـرات سـطح بـاال مـورد انتقـاد قـرار گرفتهانـد ()Pelgrum, 2001
و مؤسسـههای آموزشـی بـا پیدایـش فناوریهـای جدیـد میتواننـد راحتتـر بـه اهـداف خـود دسـت یابنـد و
محیطهـای یادگیـری  -یاددهـی نـو و پویایـی را ایجـاد کننـد ( .)Newman, 2003از طرفـی توسـعه فنـاوری
اطالعـات در آمـوزش میتوانـد بـر انعطافپذیـری یادگیرنـده و یاددهنـده مؤثر باشـد و باعـث افزایش یادگیری
و گسـترش اسـتفاده از شـیوههای جدیـد آمـوزش شـود ( .)Safavi et al., 2007امـا اقـرار بـه ایـن موضـوع
کـه یادگیـری ازطریـق آمـوزش سـنتی هیـچ ارزشـی نـدارد ،کار سـادهای اسـت و اینکـه یادگیـری ازطریـق
فناوریهـای جدیـد محاسـن زیـادی دارد ،بـه ایـن معنـا نیسـت کـه یادگیـری کالسـی دیگـر هیـچ کاربـردی
نـدارد؛ ( )Tinnerman, 2006بلکـه هـر نـوع آمـوزش معایـب و مزایایـی دارنـد و بسـیاری از متخصصـان آمـوزش
سـعی میکننـد تـا روشهـای مختلـف را بـا هـم ترکیـب کننـد؛ یادگیـری ترکیبـی امـروزه رویکـردی امیدبخـش
اسـت (.)Seung-Won & Lim, 2007
بـا بهکارگیـری یادگیـری ترکیبـی میتـوان از مزیتهـای هـر دو نـوع آمـوزش (الکترونیکی و سـنتی) بهره برد
و فرا گیـران در منـازل یـا محـل کار مـواد آموزشـی را مطالعـه میکننـد ،نوشـتهها را بـا هـم مقایسـه میکننـد و
بـه بحـث و بررسـی میپردازنـد .بعضـی فرا گیـران بـا ابزارهـای آموزشـی از قبیـل منابـع مبتنی بـر وب ،لوحهای
فشـرده ،آموزشهـای محـاورهای مبتنـی بـر رایانـه سـریعتر سـازگار میشـوند و برخـی هـم بـا یادگیـری ازطریـق
سـخنرانی و حضـور در کالس درس راحتترنـد (سـلطانیان و همـکاران .)1394 ،لـذا امـروزه تأ کیـد بر آن اسـت
که مدرسـان برای بهبود یادگیری فرا گیران از شـیوههایی اسـتفاده کنند که مبتنی بر یادگیری ترکیبی باشـد
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و محتـوای آموزشـی خـود را بـر ایـن اسـاس فراهـم کننـد و در دسـترس فرا گیـران قـرار دهنـد (محمدخانـی،
.)1385
ج :پدا گوژی و آندرا گوژی

1

تاریـخ آندرا گـوژی بـه قـرن نوزدهـم در اروپـا برم 
یگـردد؛ زمانـی کـه بـرای اولیـن بـار الکسـاندر پـاپ ایـن
2

واژه را در کتابـی تحـت عنـوان «ایدههـای آموزشـی افالطونـی» (زندوانیـان نائینـی )1388 ،بـرای نشـان دادن
دیـدگاه متفـاوت یادگیـری بزرگسـاالن توسـعه داد ( .)Forrest, 2006در وهلـه نخسـت بـه نظـر میرسـد واژه
آندرا گـوژی صـورت دیگـری از واژه پدا گـوژی اسـت؛ درواقـع ،آنهـا در ریشـه ،Gogyکـه کلمـه و نامـی بـرای
یادگیری اسـت ،مشـترکاند ( .) Forrest & Peterson, 2006پدا گوژی از

کلمه Paidبه معنی بچه و Agous

بـه معنـی رهبـری مشـتق شـده اسـت ،بنابرایـن ایـن کلمـه بهمعنـای هنـر و علـم آمـوزش بـه کـودک اسـت
( )Ozuah, 2016و واژه آندرا گـوژی از ریشـه واژه یونانـی  Andraبـه معنـی مـرد بزرگسـال و Agogusبـه معنـی
هدایـت کـردن مشـتق شـده اسـت ( )Taylor & Kroth, 2009و (زندوانیـان نائینـی .)1388 ،نولـز)2012( 3
آندرا گـوژی را بهعنـوان هنـر و علـم کمـک رسـاندن بـه بزرگسـاالن در یادگیـری تعریـف میکنـد کـه بـر تفـاوت
بیـن آمـوزش کـودکان (پدا گـوژی) و آمـوزش بزرگسـاالن)آندرا گـوژی ( تأ کید دارد ..به نظر نولـز هدف از آموزش
بزرگسـاالن بایـد خودشـکوفایی فرا گیـران باشـد و در فراینـد یادگیـری بایـد کل وجـود عاطفـی ،روانـی ،عقالنـی
فرا گیـران درگیـر شـود (زندوانیـان نائینـی.)1388 ،
نولـز( )2012بـرای یادگیـری بزرگسـاالن بـا اسـتفاده از مفروضههـای آندرا گـوژی ،مدلـی کـه آن را یـک مدل
فراینـدی در مقابـل مدلهـای کـه بیشـتر مربیـان سـنتی بـه کار میگیرنـد ،پیشـنهاد میکنـد و تفـاوت آن را در
ایـن میدانـد کـه در آمـوزش سـنتی معلـم یا آموزشـگر ،مربی یا انجمن برنامه درسـی درباره دانـش یا نیازهای
مهارتـی تصمیمگیـری میکننـد و محتـوا را در واحدهـای منطـق سـازماندهی کـرده و سـپس ابـزار و وسـایل
کارآمدتـر را بـرای انتقـال محتـوا ازطریـق سـخنرانی ،خوانـدن ،تمرینهـای آزمایشـی ،فیلمهـا ،نوارهـا و غیـره
انتخـاب میکننـد و برنامـهای را بـرای ارائـه بخشهـای محتـوا در واحدهـای متوالـی تهیـه میکننـد امـا معلـم
آندرا گـوژی تسـهیلکننده یـا مشـاور اسـت.
5.5پیشینه تحقیق
الف :مطالعات تجربی مربوط به راهبرد کالس درس معکوس در حیطه علوم پزشکی
جعفرآقایـی و همـکاران ( )1396تجربـه دانشـجویان پرسـتاری از بهکارگیـری مـدل آموزشـی کالس درس
معکـوس را مـورد بررسـی قـرار دادنـد .نتایـج حا کـی از تجربههـای مثبـت فرا گیـران از بهکارگیـری روش کالس
درس معکـوس بـود و ا کثریـت دانشـجویان روش کالس درس معکـوس را بـر روشـی سـنتی ،کـه در آن بیشـتر
3- Knowles

2- Alexander Pope

1- Andragogy
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زمـان کالس صـرف سـخنرانی توسـط اسـتاد میشـود ،ترجیـح میدادنـد.
فخـاری و همـکاران ( )1396روش تدریـس کالس درس معکـوس را بـرای ارتقـای دانـش و رضایتمنـدی
دانشـجویان دندانپزشـکی در درسهـای پیشکلینیکـی بیماریهـای لثـه و کـودکان را مـورد بررسـی قـرار
دادند .نتایج نشـان داد که دانش دانشـجویان در روش تدریس کالس درس معکوس افزایش یافته اسـت،
ا گرچـه اختلاف معنـاداری بیـن دو گـروه وجـود نداشـت .همچنیـن همـه دانشـجویان ایـن روش تدریـس را
ترجیـح دادنـد.
اسـمالهورن (  )2017تأثیـر اسـتفاده از کالس درس معکـوس را در دانشـجویان رشـته ژنتیـک بررسـی
1

کـرد و یافتههـا حا کـی از افزایـش مشـارکت دانشـجویان و نگـرش مثبـت آنـان نسـبت به یادگیری بـود .اما هیچ
افزایـش قابـل اندازهگیـری و چشـمگیری در یادگیـری فرا گیـران ایجـاد نشـده بـود.
کـو 2و همـکاران ( )2016بـه بررسـی تأثیـر کالس درس معکـوس بـر عملکـرد دانشـجویان و ادرا ک آنهـا از
تجربههـای یادگیـری در درس «فارما کوتراپـی» پرداختهانـد و یافتههـا نشـان از افزایـش نمـره دانشـجویان و
رضایـت آنـان از ایـن شـیوه تدریـس بـود.
میسـالدین 3و همـکاران ( )2013مطالعـهای را بـا هـدف «بررسـی تأثیـر کالس درس معکـوس بـر رضایـت
و عملکـرد دانشـجویان پرسـتاری» انجـام دادنـد .براسـاس ایـن مطالعـه نمرههـای متوسـط امتحانـی در
دانشـجویان گروه کالس درس معکوس در مقایسـه با دو گروه سـخنرانی سـنتی و سـخنرانی سـنتی به همراه
بهکارگیـری ویدئـو باالتـر بـود؛ درحالیکـه رضایـت دانشـجویان گـروه کالس درس معکـوس در مقایسـه بـا دو
گـروه دیگـر سـطح پایینتـری داشـت.
ب :مطالعات تجربی مربوط به راهبرد کالس درس معکوس در حیطه مهندسی
کانالوپولـوس 4و همـکاران ( )2017بـرای درس «طراحـی ماشـین» در رشـته مهندسـی مکانیـک روش
کالس درس معکـوس را بـه کار گرفتنـد .دانشـجویان در پایـان دوره آموزشـی عنـوان داشـتند کـه پیامـد ایـن
شـیوه تدریـس ارتقـای اطمینـان بـه خـود ،بهبـود مشـارکت فعـال فرا گیـر در یادگیـری ،پیـدا کـردن حـس
مسـئولیت بـرای ایجـاد آمادگـی در خـود پیـشاز حضـور در کالس درس ،مشـارکت فعـال در حـل کـردن
مسـئلههای مطر حشـده در کالس درس و فراهـم شـدن فرصـت کار گروهـی بـود.
کرونجتـو و رلنـدر )2016( 5بـا اسـتفاده از مصاحبههـای گروهـی ،تجربیـات دانشـجویان رشـته مهندسـی
را کـه درسهـای مکانیـک جامـد ،فیزیـک ،محاسـبات تکمتغیـری و چندمتغیـری را بـه شـیوه کالس درس
معکـوس آمـوزش دیـده بودنـد ،مـورد بررسـی قـرار دادنـد .مضمونهـای حاصـل از مصاحبـه بـا دانشـجویان
حا کـی از آن بـود کـه دانشـجویان دیـد مثبتـی نسـبت بـه ایـن شـیوه تدریـس داشـته و آن را کمککننـده در
یادگیـری معرفـی کردنـد.
3- Missildine

2- Koo
5- Cronhjort & Weurlander

1- Smallhorn
4- Kanelopoulos
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بیتیـه و ناجـا )2016( 1ادرا ک دانشـجویان مهندسـی را از اجـرای کالس درس معکـوس بررسـی کردنـد.
دانشـجویان کالس درس معکوس نسـبت به دانشـجویان کالس درس سـخنرانی ،در آزمونکهای 2کالسی،
میانتـرم و پایانتـرم نمرههـای باالتـری کسـب کـرده بودنـد؛ امـا اختلاف موجـود معنـادار نبـود .دانشـجویان
شـیوه کالس درس معکـوس را عامـل مؤثـر در بهبـود خودتنظیمـی یادگیـری ،حـل کـردن مسـئله ،تفکـر
انتقـادی ،مهارتهـای کار گروهـی و اطمینـان بـه خـود درک کـرده بودنـد.
جلدس 3و همکاران ( )2015گروهی از دانشجویان سال اول رشته مهندسی را برای واحد درس مطلب
نتـرم ایـن دانشـجویان بـا
بـه شـیوه کالس درس معکـوس تحـت آمـوزش قـرار دادنـد .نمـره آزمونکهـا و پایا 
دانشـجویان تحـت آمـوزش معمـول (سـخنرانی) تفـاوت معنـاداری نداشـت و در گـروه کالس درس معکـوس
پایینتـر از گـروه تحـت آمـوزش معمـول بـود و علـت ایـن افـت نمـره بـر اسـاس نظریـه بنـدورا ،4بـه پاییـن بـودن
میـزان اطمینـان بـه خـود فرا گیـران در دسـتیابی بـه موفقیـت و نداشـتن انگیـزه کافـی نسـبت داده شـد.
همچنیـن مقاومـت دانشـجویان سـال اول بـرای تغییـر بهعنـوان عامـل تأثیرگـذار دیگـر بـر پیامـد معرفـی شـد.
لـی 5و همـکاران ( )2015تأثیـر اسـتفاده از کالس درس معکـوس را در درس «دینامیـک مهندسـی»
بررسـی کردنـد .دانشـجویان پـس از برگـزاری کالس درس معکـوس بیـان داشـتند که این شـیوه تدریس درک
محتـوای آموزشـی را آسـانتر میکنـد؛ ولـی از لحـاظ کمـک کـردن بـه یادگیـری تفاوتـی را بـا روش سـخنرانی
احسـاس نکـرده بودنـد و بـا برگـزاری تمـام کالسهـای درس بهصـورت کالس درس معکـوس مخالـف بودنـد.
میسـون 6و همـکاران ( )2013بـرای درس «سیسـتمهای کنتـرل دانشـجویان مهنـدس مکانیـک» شـیوه
کالس درس معکـوس را بـه کار بردنـد .دانشـجویان تحـت ایـن نـوع آمـوزش نسـبت بـه دانشـجویان تحـت
آمـوزش سـنتی ،سـاعتهای کمتـری را در طـی هفتـه بـرای یادگیـری محتـوا صـرف کـرده بودنـد .مثالهـا و
پروژههـای طراحیشـده در کالس درس معکـوس باعـث درک بهتـر مفاهیـم درسـی شـده بـود .همچنیـن
ویدئوهـای آمادهشـده جهـت مطالعـه پیـشاز کالس باعـث آمادگـی بهتـر آنهـا در عملکـرد مهندسـی میشـد
زیـرا دانشآموختـگان رشـته مهندسـی بایـد از مهـارت حـل مسـئله قوی برخوردار باشـند تا بتوانند مسـائل را
بهخوبـی حـل کننـد .همچنیـن بایـد از دانـش فنی قوی و توانایـی خودراهبری در یادگیری برخوردار باشـند.
لـذا کالس درس معکـوس میتوانـد نقـش کلیـدی در آموزش مهندسـی داشـته باشـد و با تأمیـن فرصتهای
مطالعـه و تشـویق بـه یادگیـری ،آنهـا را بـه سـمت خودیادگیـری مسـتقل سـوق میدهـد.
ج :مطالعات تجربی مربوط به راهبرد کالس درس معکوس در سایر علوم
خیرآبـادی ( )1396در تحقیقـی بـه بررسـی «تأثیـر راهبـرد کالس درس معکـوس بـر یادگیـری بخـش گرامـر
درس زبـان انگلیسـی پایـه دهـم تحصیلـی» پرداختـه اسـت .نتایـج نشـان میدهـد کـه افزایـش رضایتمندی،
1- Baytiyeh & Naja

 -2برابرنهاد فارسی واژه «کوئیز» ،مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی
5- Le

4- Bandura

3- Jeldes
6- Mason
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افزایـش انگیـزه دانشآمـوزان و بهینهسـازی فراینـد تدریـس از نظـر مدیریت زمان و پرهیـز از روندهای تکراری
و فرسـاینده از اثـرات بهکارگیـری کالس درس معکـوس بـوده اسـت.
کاویانی و همکاران ( )1396تحقیقی کیفی با هدف شناسـایی فرایند یادگیری در کالس درس معکوس
انجام دادند .یافتهها نشـان داد محور اصلی فرایند یادگیری دانشـجویان در کالس درس معکوس یادگیری
ّ
فعـال اسـت کـه ایـن یادگیـری تحـت تأثیـر عواملـی از جملـه شـرایط علـی (انگیزههـای بیرونـی و درونـی)،
راهبردهـای فراینـد یادگیـری (مشـارکتی ،ا کتشـافی ،مسـتقل و عمیـق) ،زمینه (مدیریت زمان ،مواد آموزشـی
و طـرح درس) و شـرایط مداخلهگـر (عوامـل فـردی ،آموزشـی ،سـازمانی و فرهنگـی) قـرار دارد کـه در نهایـت بـه
بهبـود پیامدهـای (فـردی و تحصیلـی) دانشـجویان منجـر میشـود.
باقـری و جوشـقاننژاد ( )1395بـه بررسـی «تأثیـر آمـوزش به روش معکوس بر آمادگـی یادگیری خودراهبر
و یادگیری دانشجویان در درس مقدمات کامپیوتر» پرداختهاند .نتایج حا کی از آن بود که آمادگی یادگیری
خودراهبـری در گروههـای آمـوزش معکـوس مبتنـی بـر فعالیتهـای گروهی و انفرادی نسـبت بـه گروه کنترل
افزایـش داشـته اسـت .بـا ایـن حـال اختالف معنـاداری در زیرمقیاسهای خودراهبری مشـاهده نشـد و تنها
در زیرمقیـاس خودمدیریتـی اختلاف معنـادار بـود .در رابطـه بـا متغیـر یادگیـری نیـز علیرغم کسـب میانگین
باالتـر گروههـای آزمایـش تفـاوت معنـاداری مشـاهده نشـد .تنهـا در زیرمقیـاس یادگیـری عملـی ،تفاوتهـا
معنـادار بـود و گروههـای آمـوزش معکـوس بهتر عمـل کردند.
آسـتین یوتیم و فولدنس )2018( 1مطالعهای کیفی را برای تبیین تجربیات دانشـجویان رشـته ریاضی از
کالس درس معکـوس انجـام دادنـد .مضامیـن استخراجشـده از تجـارب دانشـجویان از کالس درس معکوس
شـامل برقـراری ارتبـاط بـا دوسـتان ،شناختهشـدن فـرد ،کاهـش اضطـراب ،ارتبـاط بـا اسـتاد ،یادگیـری از
دوسـتان ،محیـط یادگیـری فیزیکـی و اسـتفاده از ویدئوهایـی بـرای یادگیـری محتـوای جدید بـود و زمانی که
فرا گیـران بـه کالس درس معکـوس برگزارشـده فکـر میکردنـدُ ،بعـد عاطفـی آنها در هنگام مشـارکت در کالس
درس معکـوس بهطـور چشـمگیری درگیـر شـده بـود.
پترسـون )2016 ( 2روش تدریـس کالس درس معکـوس را بـرای درس آمـار دانشـجویان بـه کار گرفـت.
نتایـج حا کـی از آن بـود کـه در آزمـون پایانتـرم دانشـجویان شـرکتکننده در کالس درس معکـوس نسـبت به
دانشـجویان شـرکتکننده در کالس درس سـنتی (سـخنرانی) نمرههـای باال تـری کسـب کردنـد.
د :مطالعات مربوط به وضعیت آموزش مهندسی در ایران
مهـدی ( )1393مطالعـهای را بـا روششناسـی ترکیبـی مطالعـه اسـنادی ،روش حـل مسـئله گروهـی
طوفـان فکـری معکـوس و پیمایـش محـدود ،نحـوه اعمـال و اثـرات منابـع قـدرت از سـوی اسـتادان آمـوزش
مهندسـی در سـه دانشـگاه صنعتـی شـهر تهـران ،بررسـی و تحلیـل کـرد .بـر اسـاس ایـن پژوهـش ،اسـتادان
2- Peterson

1- Steen-Utheim & Foldnes
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جامعـه مـورد مطالعـه از منابـع قـدرت نهـادی ،شـناختی و عاطفـی بهصـورت همزمـان و بـا ترکیـب بهینـه
بـرای رهبـری فراینـد یادگیـری اسـتفاده نمیکردنـد .اعمـال همزمـان ،متعـادل و بهینـه منابـع قدرت از سـوی
اسـتادان ،عامـل کلیـدی در ایجـاد شـوق و انگیـزه یادگیـری ،بـروز خالقیـت و نـوآوری ،تولیـد فرهنگـی ،ایفـای
نقـش رهبـری یادگیـری و انتقـال مولـد دانـش معرفـی شـد.
احسـان ( )1387مطالعـهای را بـا هـدف تجدیـد سـاختار در آمـوزش مهندسـی بـرق در کشـور انجـام داد.
در ایـن مطالعـه کارگروهـی در دانشـکده مهندسـی بـرق دانشـگاه صنعتـی شـریف مأموریـت یافـت تـا براسـاس
معیارهـای نویـن و پویـا در آمـوزش مهندسـی بـرق بـرای یـک تجدیـد سـاختار جامـع در آمـوزش کارشناسـی
مهندسـی بـرق برنامهریـزی الزم را بـه عمـل آورد .بدیـن ترتیـب ،هـدف و رسـالت دانشـکده مهندسـی بـرق،
هـدف دوره کارشناسـی مهندسـی بـرق ،خطـوط کلی برنامهریزی جدید بازبینی شـد کـه بخش خطوط کلی
برنامهریـزی جدیـد مبتنـی بـر  20اصـل بـود و اصـل  9بهوضـوح بـه ایجـاد انگیـزه در دانشـجویان بـا اسـتفاده
از روش تدریـس معکـوس اشـاره داشـت .نتیجـه نهایـی ایـن مطالعـه بیـان کـرد کـه ایـن برنامهریـزی بایـد در
محتـوا و نظـام آموزشـی دانشـکده بـرق احیـا گـردد تـا دانشـجویان را بـر اسـاس نیازهـای کشـور طـوری تربیـت
کنـد کـه مهندسـی خلاق و کارآفریـن بـه جامعـه تحویـل دهـد.
6.6روش تحقیق
ایـن مطالعـه نیمهتجربـی دوگروهـی بـا هـدف بررسـی تأثیـر آمـوزش بـه روش کالس درس معکـوس بـر میـزان
یادگیـری و رضایتمنـدی دانشـجویان رشـته مهندسـی بـرق در درس الکترومغناطیـس در نیمسـال اول
تحصیلـی سـال  96انجـام شـد .جامعـه پژوهـش دانشـجویان تـرم سـوم رشـته مهندسـی بـرق دانشـگاه آزاد
اسلامی واحـد مهریـز بودنـد .کـه واحـد درسـی الکترومغناطیـس را اخـذ کـرده بودنـد .نمونههـای پژوهـش
شـامل 40نفـر بودنـد کـه بهطـور تصادفـی در دو گـروه آزمـون و کنتـرل تقسـیم شـدند .مـدرس مربـوط بـه
درس الکترومغناطیـس فقـط یـک نفـر بـوده اسـت کـه در هـر دو گـروه آزمـون و کنتـرل مسـئولیت تدریـس را
بـر عهـده داشـت .پیـشاز انجـام نمونهگیـری تصادفـی ،مـدرس در رابطـه بـا هـدف مطالعـه و نحـوه انجـام آن
بـه دانشـجویان اطالعـات موردنیـاز را ارائـه کـرد .انجـام ایـن کار علیرغـم آنکـه میتوانسـت بـر نحـوه فعالیـت
دانشـجویان در طـی تـرم تحصیلـی اثرگـذار باشـد امـا بهعلـت رعایـت مالحظـات اخالقـی در انجـام پژوهـش و
جلـب رضایـت شـرکتکنندگان جهـت همـکاری در مطالعـه بـا رضایـت آ گاهانـه ،مـدرس اطالعـات الزم درباره
فراینـد تحقیـق را در اختیـار نمونههـای موردمطالعـه قـرار داد.
در گـروه کنتـرل محتـوای آموزشـی توسـط مـدرس براسـاس روش معمـول تدریس یعنی سـخنرانی و ارائه
تکلیـف دانشـجو قـرار میگرفـت در گـروه آزمـون جهـت آشـنایی دانشـجویان بـا روش کالس درس معکـوس،
مـدرس طـی یـک جلسـه اهـداف مطالعـه و نحـوه اجـرای آمـوزش بـه روش کالس درس معکـوس را روشـن
میکنـد .بیـش از یـک جلسـه غیبـت در کالس درس ،معیـار خـروج از مطالعه در نظر گرفته شـد .مدرس برای
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تدریـس بـه روش کالس درس معکـوس ،محتـوای آموزشـی مربـوط بـه هـر جلسـه را بهصـورت الکترونیکـی بـا
اسـتفاده از نرمافـزار اسـتوریالین 1تهیـه کـرده و در فضـای مجـازی بـرای دسترسـی دانشـجویان بارگـذاری
کـرد .بـه ایـن صـورت کـه گروهـی مجـازی متشـکل از مـدرس و دانشـجویان در شـبکه اجتماعـی شـکل گرفـت
تـا دانشـجویان از ایـن طریـق بـه محتـوای آموزشـی پیـشاز هر کالس دسترسـی داشـته باشـند ،مطالعه کنند
و پرسـشها و مشـکالت فنـی در حیـن اجـرای برنامـه را بپرسـند .فرا گیـران بـا مطالعـه طـرح درس متوجـه
میشـدند کـه پیـشاز هـر کالس بایـد کـدام محتـوای الکترونیکـی و چـه صفحاتـی از کتـاب مرجـع را مطالعـه
کننـد .بـه ایـن ترتیـب دانشـجویان بـا کسـب آمادگـی و اطالعـات کافـی در کالس درس حاضـر میشـدند.
مـدرس پرسـشهای مبتنـی بـر محتـوای آموزشـی را در اختیـار دانشـجویان قـرار مـیداد و از آنهـا میخواسـت
بـا تشـکیل گروههـای  3تـا  4نفـره و بحـث و گفتوگـو مسـئله ارائهشـده را حـل کننـد و  15دقیقـه زمـان بـه
ایـن کار اختصـاص داده میشـد .سـپس مـدرس از دانشـجویان میخواسـت پاسـخهای خـود را بیـان کنند و
دربـاره چرایـی آن توضیـح دهنـد .بـه ایـن صـورت تمامـی گروههـا در رابطـه با راهحل مسـئله بحـث و گفتوگو
یکـرد .قابـل
کردنـد و مـدرس بهعنـوان راهنمـا بـا ارائـه توضیحـات کوتـاه ،ابهامـات دانشـجویان را برطـرف م 
ذکـر اسـت کـه درس الکترومغناطیـس بـه ارزش  3واحـد در طـی  16هفتـه (هر هفته  3سـاعت) برگزار میشـد.
7.7ابزار جمعآوری اطالعات
بـرای ارزیابـی میـزان یادگیـری دانشـجویان در هـر دو گـروه ،پـس از اتمـام  8جلسـه کالس آموزشـی ،آزمـون
میانتـرم و پـس از اتمـام تـرم (برگـزاری  16جلسـه کالس) ،آزمـون پایانتـرم بـا پرسـشهای یکسـان درس
نتـرم
الکترومغناطیـس کـه توسـط مـدرس درس طراحـی شـده بـود ،بـرای هـر دو گـروه برگـزار شـد .آزمـون میا 
و پایانتـرم هـر یـک شـامل  10پرسـش تشـریحی (مسـئلههای مشـابه بـا مسـئلههای حلشـده توسـط
دانشـجویان در کالس درس) بـود کـه هـر پرسـش  2نمـره داشـت .در مجمـوع در هـر آزمـون ،نمـره دانشـجو از
 20نمـره محاسـبه و اعلام شـد .جهـت اطمینـان از اعتبـار و روایـی صـوری و محتوایـی ،آزمـون توسـط مدرس
و دو تـن از متخصصـان مربـوط مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و تأییـد شـد.
جهـت ارزیابـی میـزان رضایـت از روش تدریـس در هـر دو گـروه ،پـس از اتمـام  16جلسـه کالس آموزشـی
در پایانتـرم از پرسـشنامه محققسـاخته اسـتفاده شـد .ایـن پرسـشنامه شـامل  15گویـه بـود کـه مبتنـی بر
ً
ً
مقیـاس پنجگزینـهای طیـف لیکـرت (کاملا موافقـم ،موافقـم ،نظـری ندارم ،مخالفـم ،کامال مخالفـم) با طیف
امتیـاز  15تـا  75بـود .بـه ایـن صـورت کـه امتیـاز  15تـا  35نشـاندهنده رضایـت کـم 35 ،تـا  55نشـاندهنده
رضایـت متوسـط ،و  55تـا  75نشـاندهنده رضایـت زیـاد اسـت.
روایـی پرسـشنامه مذکـور بـه شـیوه اعتبـار محتـوا از طریـق دریافـت نظـرات  10نفـر از اسـتادان گـروه بـرق
1- Articulate storyline
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دانشـگاه آزاد بررسـی شـد و پایایی آن به شـیوه تعیین ضریب کودر  -ریچاردسـون بررسـی و  0/82محاسـبه و
تأییـد شـد .جهـت تحلیـل دادههـای جمعآوریشـده از آمـار توصیفـی بـرای تعییـن میانگین ،انحـراف معیار،
فراوانـی مطلـق و نسـبی اسـتفاده شـد و بـرای آزمـون تفـاوت میـان متغیرهـای اصلـی در بیـن دو گـروه مـورد
مطالعـه (کالس درس معکـوس،

کالس درس سـنتی) از نرمافـزار آمـاری SPSSویرایـش  18و آزمـون آمـاری T

دو گروه مسـتقل اسـتفاده شـد.
 8.8نتایج تحقیق
در راسـتای پاسـخ به اهداف معینشـده نتایج نشـان داد که در بررسـی میزان یادگیری دانشـجویان در درس
نتـرم دو گـروه موردمطالعـه با اسـتفاده از آزمون آماری
الکترومغناطیـس ،میانگیـن و انحـراف معیـار نمـره میا 
 Tمسـتقل ،اختلاف آمـاری معنـاداری ندارنـد؛ علیرغـم آنکـه نمرههـای دانشـجویان شـرکتکننده در کالس
درس سـنتی کمـی باالتـر از نمـرهای دانشـجویان شـرکتکننده در کالس درس معکـوس بـود ( .جدول )1
نتـرم دو گـروه موردمطالعـه بـا اسـتفاده از آزمـون
امـا در مقایسـه میانگیـن و انحـراف معیـار نمـرات پایا 
آمـاری  Tمسـتقل ،اختلاف آمـاری معنـاداری وجـود داشـت .لـذا بـه نظـر میرسـد روش تدریـس کالس درس
معکـوس توانسـته اسـت تأثیـر مثبتـی بـر میـزان یادگیـری دانشـجویان شـرکتکننده در ایـن کالس بگـذارد
(جـدول .)2
جدول  :1مقایسه میانگین و انحراف از معیار نمره میانترم دانشجویان موردمطالعه در درس الکترومغناطیس

میانگین و انحراف معیار نمره میانترم گروه آزمون

میانگین و انحراف معیار نمره میانترم گروه کنترل

P

11/65±3/43

12/82±2/45

<0/05

جدول  :2مقایسه میانگین و انحراف از معیار نمره پایانترم دانشجویان موردمطالعه در درس الکترومغناطیس

میانگین و انحراف معیار نمره پایانترم گروه آزمون

میانگین و انحراف معیار نمره پایانترم گروه کنترل

P

13/14±3/60

11/43±4/05

>0/05

نتایـج بررسـی میـزان رضایـت دانشـجویان از روش تدریـس در جـدول  3نشـان میدهـد کـه میانگیـن
و انحـراف از معیـار میـزان رضایـت دو گـروه موردمطالعـه بـا اسـتفاده از آزمـون آمـاری  Tمسـتقل ،اختلاف
آمـاری معنـاداری دارنـد .در بررسـی تکتـک گویههـای مربـوط بـه رضایـت از روش تدریـس ،میانگیـن نمـره
دانشـجویان شـرکتکننده در کالس درس معکـوس بیشـتر از دانشـجویان شـرکت کننـده در کالس درس
معمـول بـود (جـدول .)4
جدول  :3مقایسه میانگین و انحراف از معیار میزان رضایت از روش تدریس

میانگین و انحراف معیار میزان رضایت گروه آزمون میانگین و انحراف معیار میزان رضایت گروه کنترل
37/23±19/45

26/64±12/08

P

>0/03
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جدول  :4مقایسه میانگین و انحراف از معیار گویههای مرتبط با رضایت از روش تدریس در دو گروه مورد مطالعه

گروه کنترل

گروه آزمون
ردیف

گویهها

میانگین پاسخ
بر اساس
معیار لیکرت

انحراف معیار
استاندارد

میانگین پاسخ
بر اساس معیار
لیکرت

انحراف معیار
استاندارد

1

نیازهای یادگیریام را برآورده کرد

3/5

1/3

2/8

0/71

2

مهارت حل مسئلهام را تقویت کرد

4/1

1/2

2/6

0/82

3

در من انگیزه درونی برای یادگیری
ایجاد کرد

3/7

0/8

2/8

0/35

4

در من نگرش مثبت نسبت به آموزش
و یادگیری ایجاد کرد

3/1

0/52

2/2

0/26

5

فرصت یادگیری در هر زمان و مکانی
را برای من ایجاد کرد

4/2

1/2

2/1

0/28

6

عالقهمندی به یادگیری عمیق در من
ایجاد کرد

3/3

0/56

2/3

0/33

7

توانایی مدیریت یادگیری در من
ایجاد کرد

3/1

0/7

2/5

0/24

8

حس مسئولیت در قبال یادگیری در
من ایجاد کرد

3/3

2/1

2/6

0/6

9

فرصت تعامل و بحث با همکالسیها
در من ایجاد کرد

3/5

1/2

2/4

0/35

10

فرصت تعامل و بحث با استاد را
ایجاد کرد

3/5

0/73

2/2

0/24

11

فرصت ابراز وجود در کالس را ایجاد
کرد

3/6

0/62

2/3

0/21

12

فرصت کار گروهی در کالس را ایجاد
کرد

4/1

0/3

1/8

0/19

13

دسترسی مداوم به محتوای درسی
را ایجاد کرد

3/5

1/2

1/5

0/17

14

فرصت مشارکت فعال در یادگیری را
ایجاد کرد

3/4

0/95

1/9

0/25

15

تأثیر مثبتی بر نمرههای واحد درسی
من گذاشت

3/9

0/65

2/8

0/46

9.9بحث و نتیجهگیری
ایـن پژوهـش بـا هـدف بررسـی تأثیـر روش آموزشـی کالس درس معکـوس بـر میـزان یادگیـری و رضایـت
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دانشـجویان رشـته مهندسـی بـرق انجـام پذیرفـت .یافتههای این پژوهش نشـان داد کـه در آزمون میانترم
درس الکترومغناطیـس بیـن دو گـروه موردمطالعـه تفاوتـی وجـود نداشـت ولـی دانشـجویان شـرکتکننده در
کالس درس سـنتی کمـی نمرههایشـان باالتـر از دانشـجویان شـرکتکننده در کالس درس معکـوس بـود .امـا
در آزمـون پایانتـرم دانشـجویان کالس درس معکـوس نمرههـای باال تـری را نسـبت بـه دانشـجویان کالس
درس سـنتی کسـب کردنـد .بـه نظـر میرسـد بـر اسـاس مطالعـه شـوبن و همـکاران ( )2015در شـروع کالس
درس معکوس دانشـجویان مقطع کارشناسـی تمایل چندانی به این شـیوه نشـان نمیدهند و آن را روشـی
وقتگیـر میداننـد .همچنیـن عـادت کـردن دانشـجویان بـه روش تدریـس سـنتی باعـث میشـود تـا چنـد
هفتـه حالـت سـردرگمی و بالتکلیفـی داشـته باشـند و سـازگاری بـا ایـن روش مشـکل اسـت و تماشـا کـردن
فیلمهـای تهیهشـده از محتـوای آموزشـی هـر جلسـه در اوایـل شـروع کالس درس معکـوس برایشـان مفهـوم
نیسـت؛ بهخصـوص زمانـی کـه تعـداد مفاهیـم آموزشـی زیـاد باشـد ،درک کـردن آنهـا مشـکل خواهـد شـد و
فرا گیـر بهسـختی تشـخیص خواهـد داد کـه مفاهیـم آموختـه شـده را در چـه معادلـه و چـه زمانـی بایـد بـه کار
بگیـرد ( .)Mason et al., 2013لـذا دانشـجویان بـرای کسـب مهـارت در بهرهگیـری از ایـن شـیوه نیـاز بـه زمـان
دارنـد و حداقـل  4هفتـه زمـان نیـاز اسـت تـا آنهـا بتواننـد خـود را بـا ایـن شـیوه وفـق دهنـد ،در طـی این مدت
یـاد خواهنـد گرفـت کـه چگونه با اسـتفاده از این شـیوه میتوانند یادگیری خـود را بهبود دهند و برای حضور
در کالس آمـاده شـوند ( .)Steif & Dollár, 2009همچنیـن همسـو بـا ایـن یافتههـا بیتیـه و ناجـا ( )2017در
مقایسـه نمره آزمونکهای دانشـجویان رشـته مهندسـی در درس دینامیک ،در دو گروه کالس درس سـنتی
و معکـوس بـه ایـن نتیجـه رسـیده بودنـد کـه در طـی هفتههـای اول برگـزاری کالسهـا و انجـام آزمونکهـا،
دانشـجویان کالس درس معکوس در سـه آزمونک اول نمره کمتری را نسـبت به دانشـجویان کالس سـنتی
کسـب کردند .اما با گذشـت زمان ،در دانشـجویان کالس درس معکوس مهارت تفکر انتقادی و قدرت حل
مسئله تقویت شد و در آزمونهای بعدی نسبت به دانشجویان کالس درس سنتی نمرههای باالتری را به
دست آوردند(*) .بر اساس نظریه بندورا میتوان گفت ،وقت و تالشی که فرد در یک موقعیت جدید صرف
میکند ،بستگی زیادی به انگیزه فرد و اطمینان به خود برای کسب موفقیت دارد (.)Bandura et al., 1996
بهطوریکـه احسـاس ضعـف در خودکارآمـدی میتوانـد بـر عملکـرد فرا گیـر تأثیرگـذار باشـد؛ بهویـژه در
دورههـای آموزشـی کـه بهصـورت کالس معکـوس برگـزار میشـوند ،فرا گیـران از همـان ابتـدای شـروع دوره
حـس میکننـد بـرای یادگیـری محتـوا ،تنهـا رهـا شـدهاند و تحـت نظـارت نیسـتند ( .)Jeldes et al., 2015لـذا
بـا ایـن توضیحـات ضـروری بـه نظـر میرسـد کـه در شـروع دورههـای آموزشـی کالس درس معکـوس بهویـژه
در طـی چنـد هفتـه اولتـرم ،دانشـجویان تحـت نظـارت بیشـتر اسـتادان دوره بـوده و نظـارت بـر عملکـرد آن
جهـت خودیادگیـری ملموستـر باشـد تـا به سـازگاری فرا گیران با شـرایط جدیـد یادگیری و مدیریـت یادگیری
کمـک کنـد.
در رابطه با رضایت فرا گیران از شـیوه تدریس ،میزان رضایت دانشـجویان شـرکتکننده در کالس درس
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معکـوس بیشـتر از میـزان رضایـت دانشـجویان شـرکتکننده در کالس درس سـنتی بـود .همسـو بـا ایـن یافته
هـو و لـی ( ،)2017زو و یـو ،)2016( 1انفیلـد ،)2013( 2نانکلـرس ورودریگـز ،)2016( 3لیـن و چـن ( )2016عنـوان
کردنـد کـه کالس درس معکـوس باعـث افزایـش رضایـت دانشـجویان میشـود .امـا یافتههـای مطالعـات
میسـالدین و همـکاران ( )2013و افالهرتـی و فیلیپـس ( ،)2015فـرری و ا کانـر ( ،)2013ونـگ 4و همـکاران
( ،)2014حا کـی از نارضایتـی دانشـجویان از کالس درس معکـوس بـوده اسـت.
در تبییـن تفـاوت موجـود مطالعـات مختلـف کـه رضایـت دانشـجویان را از کالس درس معکـوس ارزیابـی
کردهانـد ،میتـوان چندیـن عامـل را مؤثـر معرفـی کـرد .یکـی از مهمتریـن عوامـل تعیینکننـده رضایـت
دانشـجویان سـبکهای یادگیری آنها اسـت ( .)Sarchami & Hossaini, 2004بهطوریکه فرا گیران با سـبک
جذبکننـده تمایـل زیـادی بـه کالس درس معکـوس داشـته و در آن فعالانـد؛ زیـرا عالقهمنـد بـه خوانـدن،
نوشـتن ،سـخنرانی ،یادگیـری مشـارکتی و تعاملات اجتماعـی هسـتند .در نقطـه مقابـل فرا گیـران سـبک وا گرا
کـه بهعنـوان افـراد تخیلـی شـناخته میشـوند ،و فرا گیـران سـبک همگـرا رضایـت کمـی از شـیوه کالس درس
معکـوس دارنـد .فرا گیـران بـا سـبک همگـرا تمایلـی بـه انجـام مطالعات گروهـی و ارتباط در سـطح بـاال ندارند؛
بنابرایـن شـرکت کـردن در کالس درس معکـوس برایشـان رضایتبخـش نیسـت ( .)Kim, 2018دیگـر عامـل
مؤثـر بـر رضایـت فرا گیـران نداشـتن آمادگـی بـرای مواجهـه بـا یـک شـیوه تدریـس جدیـد اسـت؛ بهطوریکـه
یکـه در کالس درس
فرا گیـران عـادت داشـتهاند سـر کالسهـای درس بـدون آمادگـی حضـور پیـدا کننـد درحال 
معکـوس نیـاز بـه آمادگـی قبلـی وجـود دارد .لـذا حـس میکننـد کار زیـادی بـر آنهـا تحمیـل شـده و الزم اسـت
زمـان زیادتـری را صـرف مطالعـه کننـد ( )Michaelson, 2008و در نهایـت ،بـا کالس معکـوس حـس راحتـی
نداشـته باشـند یـا حـس غرقشـدگی در میـان محتـوای ارائهشـده را تجربـه خواهنـد کـرد ).(Strayer, 2012
درمجمـوع ،باتوجهبـه نتایـج حاصـل از مطالعـه و وجـود تفـاوت معنـادار بیـن نمـره آزمـون پایانتـرم
دانشـجویان دو گـروه ،فرضیـه تحقیـق رد نشـد و بـه نظـر میرسـد کـه روش تدریـس کالس درس معکـوس
بهعنـوان شـیوهای نـو بـرای اسـتفاده در درسهـای مختلـف رشـتههای مختلـف دانشـگاهی قابلیـت اجـرا
دارد.
اما با تمرکز بر اینکه در بیشـتر دانشـگاههای کشـور و اغلب رشـتهها بهویژه رشـتههای مهندسـی ،شـیوه
درسـی مورداسـتفاده سـخنرانی و حـل مسـئله اسـت و دانشـجویان بـه ایـن شـیوه عـادت کردهانـد و جهـت
تغییـر شـیوه تدریـس و بهرهگیـری از شـیوههای نـو از جملـه کالس درس معکـوس ،نیـاز بـه ایجـاد آمادگـی در
دانشـجویان اسـت و در اوایـل برگـزاری ایـن شـیوه ضـروری اسـت که نظارت بیشـتر بر عملکـرد فرا گیران وجود
داشـته باشـد و چارچوبهـای راهنمـای عملکـرد بـرای آنهـا طراحـی شـود و در اختیارشـان گذاشـته شـود تـا
حـس سـردرگمی و بیهدفـی پیـدا نکننـد .همچنیـن مدرسـان نیـز بایـد بـا سـبکهای مختلف یادگیری آشـنا
3- Nanclares and Rodríguez

2- Enfield

1- Zu & Zhu
4- Wong
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باشـند و کالس درس معکـوس را بـا بهرهگیـری از دیگـر شـیوههای تدریس و ایجـاد روشهای تدریس تلفیقی
بـه گونـهای طراحـی کننـد و بـه اجـرا گذارنـد تـا بتوانند تمامـی فرا گیران با سـبکهای مختلف پوشـش دهند
و رضایـت آنهـا را فراهـم کننـد .ایـن موضـوع بایـد مـد نظـر باشـد کـه دانشـجویان رشـتههای مهندسـی از تفکر
انتقـادی و قـدرت حـل مسـئله باالیـی برخـوردار باشـند تـا پـساز فراغـت از تحصیـل و ورود بـه محیـط کار
بتواننـد اثربخشـی و کفایـت کاری از خـود نشـان دهنـد و ایـن امـر محقـق نخواهـد شـد مگـر بهکمک مدرسـان
دوران تحصیـل دانشـگاهی کـه زمینـه را بـرای رشـد مهارتهـای حـل مسـئله ،مدیریـت خودیادگیـری و
یادگیـری عمیـق فراهـم آورده و آن را تقویـت کننـد.
مراجع

zاحسـان ،مهـدی ( .)1387تجدیـد سـاختار در آمـوزش مهندسـی بـرق در کشـور .فصلنامـه آموزش مهندسـی ایران،
.1-27 ،)38(10
zباقـری ،محسـن و جوشـقاننژاد ،فاطمـه ( .)1395تأثیـر آمـوزش بـه روش معکـوس بـر آمادگـی یادگیـری خـود راهبـر و
یادگیـری دانشـجویان در درس مقدمـات کامپیوتـر .فنـاوری برنامـه درسـی.49-61،)1(1 ،
zخیرآبـادی ،رضـا ( .)1396تأثیـر راهبـرد کالس معکـوس بـر یادگیـری بخـش گرامـر درس زبـان انگلیسـی پایـه دهـم
یهـای آموزشـی.141-162 ،)16(4 ،
تحصیلـی .فصلنامـه نوآور 
zسـلطانیان ،علیرضا و بشـیریان ،سـعید و براتی ،مجید ( .)1394مقایسـه تأثیر آموزش فعال ترکیبی و روش کالسـیک
در یادگیری درس آمار .مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی.33-42 ،)18(8 ،
zزندوانیـان ،احمـد ( .)1388ضـرورت تأسـیس رشـته فلسـفه آمـوزش بزرگسـاالن بهعنـوان حوزهای میانرشـتهای در
مقطـع کارشناسـی ارشـد در زیرمجموعـه علـوم تربیتـی .فصلنامـه مطالعـات میانرشـتهای در علـوم انسـانی،)1(2 ،
.88-117
zشـعبانی ،حسـن ( .)1383مهارتهـای آموزشـی و پرورشـی .تهـران :سـازمان چـاپ و انتشـارات وزارت فرهنـگ و
ارشـاد اسلامی.
zکاویانـی ،الـف ،حسـن؛ لیاقـتدار ،محمدجـواد؛ زمانـی ،بیبیعشـرت و عابدینـی ،یاسـمین ( .)1396چارچـوب نظری
کالس معکـوس :ترسـیم اشـارههایی بـرای یادگیـری فرا گیرمحـور .پژوهشـنامه مبانی تعلیـم و تربیـت.59-78 ،)2(7 ،
zکاویانـی ،ب ،حسـن؛ لیاقـتدار ،محمدجـواد؛ زمانـی ،بیبیعشـرت و عابدینـی ،یاسـمین ( .)1396فراینـد یادگیـری
در کالس معکـوس :بازنمایـی از برنامـه درسـی تجربهشـده در آمـوزش عالـی .دو فصلنامـه مطالعـات برنامـه درسـی
آمـوزش عالـی.179-214 ،)15(8 ،
zجعفرآقایـی ،فاطمـه؛ دهقـانزاده ،شـادی و خـردادی آسـتانه ،حمیـد ( .)1396تجربـه دانشـجویان پرسـتاری از
بهکارگیـری مـدل آموزشـی کالس درس معکـوس .پژوهـش در آمـوزش علـوم پزشـکی.)1(9 ،
zفخـاری ،الهـام سـیفی ,نسـیم ،نجفـی ،محمـد و علیوکیلـی ،محمـد ( .)1396بهکارگیـری روش تدریـس کالس
وارونـه ( )flip classroomجهـت ارتقـا دانـش و رضایتمنـدی دانشـجویان دندانپزشـکی در دروس پریکلینیـک
بیماریهـای لثـه وکـودکان .طـب و تزکیـه.213-218 ،)3(26 ،
zمحمدخانی ،مسعود ( .)1385یادگیری ترکیبی .ماهنامه تدبیر.35-40 ،)17(17 ،
zمهـدی ،رضـا ( .)1393تحلیـل کاربـرد و تأثیـر منابـع قـدرت در موقعیتهـای یادگیـری آمـوزش عالـی مهندسـی.
فصلنامـه آمـوزش مهندسـی ایـران.61-83 ،)63(16 ،

67 تیدحا اضردمحم
z	Albert, M. and Beatty, B. J. (2014). Flipping the classroom applications to curriculum redesign for
an introduction to management course: Impact on grades. Journal of Education for Business, 89(8),
419-424.
z	Andrews, T. M.; Leonard, M. J.; Colgrove, C. A. and Kalinowski, S. T. (2011). Active learning not
associated with student learning in a random sample of college biology courses. CBE-Life Sciences
Education, 10(4), 394-405.
z	Bandura, A.; Barbaranelli, C.; Caprara, G. V. and Pastorelli, C. (1996). Multifaceted impact of self
efficacy beliefs on academic functioning. Child Development, 67(3), 1206-1222.
z	Baytiyeh, H. and Naja, M. K. (2017). Students’ perceptions of the flipped classroom model in an engineering course: a case study. European Journal of Engineering Education, 42(6), 1048-1061.
z	Chaplin, S. (2009). Assessment of the impact of case studies on student learning gains in an introductory biology course. Journal of College Science Teaching, 39(1), 72-79.
z	Cronhjort, M. and Weurlander, M. (2016). Student perspectives on flipped classrooms in engineering
education. In 12th International CDIO Conference, Turku University of Applied Sciences, Turku, Finland, June 12-16, 2016 (pp. 1041-1050). CDIO.
z	Enfield, J. (2013). Looking at the impact of the flipped classroom model of instruction on undergraduate multimedia students at CSUN. TechTrends, 57, 14-27.
z	Estes, M. D.; Ingram, R. and Liu, J. C. (2014). A review of flipped classroom research, practice, and
technologies. International HETL Review, 4(6), 221-244.
z	Evseeva, A. and Solozhenko, A. (2015). Use of flipped classroom technology in language learning.
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 206(2015), 205-209.
z	Fawley, N. (2014). Flipped classroom, Turning the tables on traditional library instruction. [Cited
2018Sep 16]. Available from: http://americanlibrariesmagazine.org/2014/10/07/flipped-classrooms/
z	Ferreri, S. P. and O’Connor, S. K. (2013). Redesign of a large lecture course into a small-group learning
course. American Journal of Pharmaceutical Education, 77(1), 13.
z	Forrest III, S. P. and Peterson, T. O. (2006). It’s called andragogy. Academy of Management Learning
and Education, 5(1), 113-122.
z	Galway, L. P.; Corbett, K. K.; Takaro, T. K.; Tairyan, K. and Frank, E. (2014).A novel integration of
online and flipped classroom instructional models in public health higher education. BMC Medical
Education, 14(1), 181.
z	Gleason, B. L.; Peeters, M. J.; Resman-Targoff, B. H.; Karr, S.; McBane, S.; Kelley, K., Thomas, T.;
Denetclaw, T. H. (2011). An active-learning strategies primer for achieving ability-based educational
outcomes. American journal of pharmaceutical education, 75(9), 186.
z	Hurtubise, L.; Hall, E.; Sheridan, L. and Han, H. (2015). The flipped classroom in medical education:
engaging students to build competency. Journal of Medical Education and Curricular Development,
2015(2), 35-43.
z	Jeldes, I. A.; McCord, R. E.; Long, W. R. and Bennett, R. M. (2015). Work-in-Progress: Flipped Classroom approach for first year engineering students. In Seventh Annual (FYEE) First Year Engineering
Experience Conference.
z	Kanelopoulos, J.; Papanikolaou, K. A. and Zalimidis, P. (2017). Flipping the classroom to increase
students’ engagement and interaction in a mechanical engineering course on machine design. International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), 7(4), 19-34.
z	Kim, J. Y. (2018). A study of students’ perspectives on a flipped learning model and associations among
personality, learning styles and satisfaction. Innovations in Education and Teaching International,
55(3), 314-324.
z	Kim, M. K.; Kim, S. M.; Khera, O. and Getman, J. (2014). The experience of three flipped classrooms
in an urban university: An exploration of design principles. The Internet and Higher Education, 22,
37-50.

سیردت هویش زا تیاضر و یریگدای نازیم رب سوکعم سرد سالک ریثأت... 68
z	Knowles, M. S., Holton III, E. F. and Swanson, R. A. (2012). The adult learner. Routledge.
z	Koo, C. L.; Demps, E. L.; Farris, C.; Bowman, J. D.; Panahi, L. and Boyle, P. (2016). Impact of flipped
classroom design on student performance and perceptions in a pharmacotherapy course. American journal of Pharmaceutical Education, 80(2), 33.
z	Le, X.; Ma, G. G. and Duva, A. W. (2015). Testing the Flipped classroom approach in engineering
dynamics class. In Proceedings of the 2015 ASEE Annual Conference, Seattle, WA (Vol. 9).
z	Lee, B. R. and Huh, M. K. (2017). Flipped classroom pedagogy enhances student satisfaction and
validated motivated strategies in genetics classrooms. European Journal of Research and Reflection in
Educational Sciences, Vol, 5(4).
z	Lee, J.; Beatty, S.; Feng, P.; Hoffman, N. and McDermott, B. (2015). Traditional instruction reformed
with flipped classroom techniques.
z	Lin, P. C. and Chen, H. M. (2016). The effects of flipped classroom on learning effectiveness: Using
learning satisfaction as the mediator. World Transactions on Engineering and Technology Education,
14(2), 231-244.
z	Little, C. (2015). The flipped classroom in further education: literature review and case study. Research
in Post-Compulsory Education, 20(3), 265-279.
z	Mason, G. S.; Shuman, T. R. and Cook, K. E. (2013). Comparing the effectiveness of an inverted
classroom to a traditional classroom in an upper-division engineering course. IEEE Transactions on
Education, 56(4), 430-435.
z	Michaelson, L. (2008). First-day questions for the learner-centered classroom. The National Teaching
& LearningForum, 17, 1-2.
z	Missildine, K.; Fountain, R.; Summers, L. and Gosselin, K. (2013). Flipping the classroom to improve
student performance and satisfaction. Journal of Nursing Education, 52(10), 597-599.
z	Moffett, J. and Mill, A. C. (2014). Evaluation of the flipped classroom approach in a veterinary professional skills course. Advances in Medical Education and Practice, 5, 415.
z	Nanclares, N. H. and Rodríguez, M. P. (2016). Students’ Satisfaction with a blended instructional
design: The potential of” Flipped classroom” in higher education. Journal of Interactive Media in
Education, 2016(1).
z	Newman, A. (2003). Measuring succession web-based distance learning. ECAR Research Study. 2003;
Vol 4 (online) Available at www.educause.edu/ccar.
z	O’Dowd, D. K. and Aguilar-Roca, N. (2009). Garage demos: using physical models to illustrate dynamic aspects of microscopic biological processes. CBE—Life Sciences Education, 8(2), 118-122.
z	O’Flaherty, J. and Phillips, C. (2015). The use of flipped classrooms inhigher education: A scoping
review. The Internet and HigherEducation. Volume 25, April 2015, Pages 85–95.
z	Ozuah, P. O. (2016). First, there was pedagogy and then came andragogy. Einstein Journal of Biology
and Medicine, 21(2), 83-87.
z	Pelgrum, W. J. (2001). Obstacles to the integration of ICT in education: results from a worldwide educational assessment. Computers & Education, 37(2), 163-178.
z	Peterson, D. J. (2016). The flipped classroom improves student achievement and course satisfaction in
a statistics course: A quasi-experimental study. Teaching of Psychology, 43(1), 10-15.
z	Rahman, A. A.; Aris, B.; Mohamed, H. and Zaid, N. M. (2014, December). The influences of Flipped
Classroom: A meta analysis. In engineering education (ICEED), 2014 IEEE 6th Conference on (pp.
24-28). IEEE.
z	Roach, T. (2014). Student perceptions toward flipped learning: New methods to increase interaction and
active learning in economics. International Review of Economics Education, 17, 74-84.
z	Safavi, S.; Bavaghar, M. and Ghafari, H. (2007). E-content criteria and standards from E-learning
perspective.
z	Sarchami, R. and Hossaini, S. M. (2004). Relationship of learning styles with educational progress of

69 تیدحا اضردمحم
nursing students in Qazvin.
z	Schwartz, T. A. (2014). Flipping the statistics classroom in nursing education. Journal of Nursing Education, 53(4), 199-206.
z	Seung-Won, Y. and Lim, D. H. (2007). Strategic blending: A conceptual framework toimprove learning
and performance. International Journal on ELearning, 6(3), 475.
z	Slavin, R. E. and Davis, N. (2006). Educational psychology: Theory and practice. Educational Psychology (Online)
z	Smallhorn, M. (2017). The flipped classroom: A learning model to increase student engagement not
academic achievement. Student Success, 8(2), 43-53.
z	Steen-Utheim, A. T. and Foldnes, N. (2018). A qualitative investigation of student engagement in a
flipped classroom. Teaching in Higher Education, 23(3), 307-324.
z	Steif, P. S. and Dollár, A. (2009). Web-based statics course: Study of usage patterns and learning gains.
Journal of Engineering Education, 98(4), 321-333.
z	Strayer, J. F. (2012). How learning in an inverted classroom influences cooperation, innovation and task
orientation. Learning Environments Research, 15, 171-193.
z	Taylor, B. and Kroth, M. (2009). Andragogy’s transition into the future: Meta-analysis of andragogy
and its search for a measurable instrument. Journal of Adult Education, 38(1), 1-11.
z	Tinnerman, L. S. (2006). A comparative study between traditional and distance education instructional environments involving two graduate level learning disabilities classes. International Journal of
Instructional Technology and Distance Learning, 3(4), 31-42.
z	Tucker, C. R. (2012). Blended learning in grades 4–12: Leveraging the power of technology to create
student-centered classrooms. Corwin Press.
z	Wong, T. H.; Ip, E. J.; Lopes, I. and Rajagopalan, V. (2014). Pharmacy students’ performance and
perceptions in a flipped teaching pilot on cardiac arrhythmias. American Journal of Pharmaceutical
Education, 78(10), 185.
z	Yu, Z. and Zhu, Q. (2016). Comparison of Satisfaction in EFL Flipped and Traditional Classrooms.

 اسـتادیار و عضـو هیـأت علمـی تمـام وقـت گـروه:محمدرضـا احدیـتWW
مهندسـی بـرق دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد مهریـزو عالیـق پژوهشـی ایشـان
 مخابـرات بیسـیم چنـد،در حـوزه شـبکههای مخابـرات خـط قـدرت
،کدینـگ، مدوالسـیون چنـد حامل، تئـوری تخمیـن،ورودی چنـد خروجـی
، آموزش بر خط مهندسـی، ایمنـی در مقابـل بـرق گرفتگـی،الکترومغناطیـس
.شـیوههای نویـن یادگیـری و یـاد دهـی در آمـوزش مهندسـی اسـت

