Journal of Educational Sciences (JEDUS)
Spring & Summer, 2022, 29(1), 203-220
DOI: 10.22055/edus.2022.38558.3295

Rcceived: 01 Nov 2021
Accepted: 19 Jun 2022

Orginal Article

The Study of Students Satisfaction with a Flipped Learning
Approach (FTA) During COVID-19 from Pedagogical Flexibility
(Integration, Method & Evaluation)
Maryam Pourjamshidi
Hossin Zangane
Introduction
One of the areas particularly influenced by Coronavirus is educational
systems that operate differently in different societies. In our country (Iran),
since the outbreak of Corona, as in many countries, schools and universities
have been closed, and for learners not to stay out of education, instructional
activities and learning processes were done online by information and
communication technologies named distance education. The situation of
distance education in Iran is somewhat different although, some Iranian
universities have been providing E-learning for about a decade and half, not
for the whole system of education, but at high education and school level.
This difference is especially significant in the Coronavirus period from
several perspectives: first) acceptance is forced and not voluntary, second)
lack of ready-made educational packages in terms of content, third) low
readiness of teachers and professors in terms of method of teaching and
evaluation strategies in distance education, fourth) low familiarity of learners
with the necessary skills for distance education and acceptance of the main
responsibility of the learning processes in the educational system, fifth) poor
communication platforms and reduced online interactions, especially in rural
areas, sixth) inappropriately providing and supporting services by
universities and schools. One of the approaches for instructors to solve them
and be effective in distance learning is the FTA. Therefore, by considering
the importance of the learners' performance and satisfaction as an internal
factor that affects motivation, and plays an important mediating role in the
learning process, and also the lack of research on the pedagogy used in the
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flipped teaching, the study was done on e-learning Corona period and aims
to study students' satisfaction with the FTA in terms of pedagogical
flexibility (with emphasis on media, teaching methods, and evaluation
strategies).

Method
The research method was mixed with the explanatory plan being done in
the quantitative part by the survey, and in the qualitative part by the case
study. The statistical population in the survey included 30 students of
educational sciences of Bu Ali Sina University in the academic year 2020,
the sample size was equal to the population and the case study included 15
interested participants who were taught with this approach. A semistructured interview strategy and researcher-made questionnaire were used
to collect data, the validity of which was confirmed by experts, and its
reliability was confirmed by Cronbach's alpha (0.89).

Results
The study's findings showed students' satisfaction in terms of flexibility
of matching media with content, the flexibility of FTA offline and online,
and evaluation strategies.

Discussion
Based on the results of the findings of the study, the FTA due to its
flexibility in terms of media matching with content, teaching methods, and
evaluation leads to students' satisfaction with distance learning and
combining different dimensions of pedagogy. In the FTA, students'
satisfaction with distance learning can be increased.

Keywords: Flipped Teaching, Pedagogical Flexibility, Media Matching With
Content, Online-Offline Teaching, Evaluation Strategies.
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چکیده
این پژوهشدرراستای بررسی رضایت دانشجویان دررویکرد یادگیری وارونهازمنظرانعطاف
پداگوژیکی آن از لحاظ رسانه ،روش تدریس آنالین-آفالین و ارزشیابی در یادگیری الکترونیکی
صورتگرفت.روشانجامپژوهشازنوعآمیخته باطرحهمسوسازی دادههای کمی وکیفی بودکه
دربخشکمی باروشپیمایشی ودربخشکیفی بامطالعهی موردی انجامشد.جامعهی آماری در
پیمایش شامل  03دانشجوی علوم تربیتی دانشگاه بوعلیسینا در سال تحصیلی  9011بود که حجم
نمونهبرابرباجامعهودرمطالعهیموردیشامل91مشارکت کنندهبودکهبااینرویکردآموزشدیده
بودند .از راهبرد مصاحبه نیمهساختارمند و پرسشنامه محققساخته برای جمعآوری دادهها استفاده
گردید کهروایی آنازنظرمتخصصانوپایایی آنازطریقآلفایکرونباخ()3/91تایید شد.یافتههای
حاصلازپژوهشبیانگر رضایت دانشجویان ازلحاظانعطافتطابق رسانه بامحتوا،انعطافرویکرد
یادگیری وارونهدرتدریسهای آفالین وآنالین وهمچنین شیوهی ارزشیابی دریادگیری الکترونیکی
بود.برمبنای نتایج حاصلازیافتههای این پژوهش،میتوانگفترویکرد یادگیری وارونهبهدلیل
انعطافپذیری آن از منظر تطابق رسانه با محتوا ،روش تدریس ،و ارزشیابی موجب رضایت
یادگیرندگان ازآموزشهای ازراهدورمیشودوباتلفیق ابعادمختلفپداگوژی دررویکرد یادگیری
وارونهمیتوانرضایتدانشجویانازآموزشهایراهدورراافزایشداد.

واژههای کلیدی :یادگیریوارونه،انعطافپداگوژیکی،تطابقرسانه،تدریسآنالین-آفالین،ارزشیابی .
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مقدمه
انتشارویروس کرونادرجامعهانسانی بسیاری ازابعادزندگی انسانی راتحتشعاعخود
قراردادوباعثشکلگیری سبک خاصی اززندگی شد کهبررسی آنبدونشک خارجاز
حوصلهمقالهحاضراست،امایکی ازحوزههایتحتتأثیر کرونا،نظامهایآموزشی بودکهدر
جوامع مختلفبهشکلهای متفاوتی عمل کردند.در کشورمااززماندرگیری کرونا همانند
خیلی از کشورها ،مدارس و کالسهای درس حضوری تعطیل و به منظور عقب نماندن
یادگیرندگانازتحصیل،فعالیتهایآموزشیوفرآیندیادگیریبهصورتازراهدوربهکارخود
ادامهداد .
ازمنظر تاریخی اولین نسلآموزشازراهدور بارسانههای چاپی شروعو با ظهوررادیو و
تلویزیون درقرنبیستم ،واردنسلدومشد .نسلسومآموزشازراهدورباظهوررایانههای
شخصی و آموزش مبتنی بر آنها به صورت خودآموز شکل گرفت و در این نسل ،محتواها
یتر و یادگیری فعالتر شد؛ اما انزوای یادگیرندگان همچنان باقی بود .در ادامه با ظهور
تعامل 
فناوریهای شبکه و یادگیریهای الکترونیکی ،نسل چهارم آموزش از راه دور روی کار آمد
( .)Keegan, 1996آموزشازراهدورعالوهبرتکاملنسلی آنازمنظرفناوری ازلحاظرشد
نظریه که خاص خودباشدتوسطنظریهپردازانی همچون ) Garrison and Baynton (1987با
نظریه کنترل Wedemeyer (1981) ،با نظریهی استقالل یادگیرنده Moore (1972) ،با نظریۀ
خودمختاری یادگیرنده (که بعدها به تبادل از راه دور تغییر یافت) Peters (1988) ،با نظریه
صنعتیسازیتدریس،همچنیننظری هیتعامل) Holmberg (1995وبسیاریازنظریههایبعدی
کهدررابطهبایادگیریالکترونیکیمتجلیشدندوخاصنظامهایآموزشازراهدوربودندهم
تاحدزیادی رشدکرد.بااین وجود ،وضعیت آموزشازراهدوردرایران تا حدی متفاوت
است .این تفاوتبویژه درنسلچهارمآموزشازراهدوردردورانکروناازچندمنظرقابل
توجهاست:اول)پذیرشازرویاجباربودهنهاختیار،دوم)عدموجودبستههایآموزشیآماده
ازمنظرمحتوایی ،سوم)عدمآمادگی مدرسان،مربیان ومعلمان ازلحاظ شیوههای تدریس و
ارزشیابی در آموزش از راه دور ،چهارم) عدم آشنایی یادگیرندگان با مهارتهای الزم برای
آموزشازراهدوروپذیرشمسئولیتاصلییادگیریدرایننظامآموزشی،پنجم)بسترارتباطی
ضعیف و کاهش تعامالت آنالین ،بویژه در روستاها ،ششم) ارائه خدمات ضعیف دانشگاه یا
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مدرسهبهصورتالکترونیکیوپشتیانی ضعیفآنها بود.البتهبایدگفتبرخیازنارساییهادر
زمینه بهرهگیریازیادگیری الکترونیکی طی دوسالگذشته ( )9033-9019همازنظر فنی و هم
از نظر پداگوژی وضعیت بهتری پیدا کرده است.زیرا آنبهتنهاشکلیادگیری درکشورتبدیل
شدومسئوالنومتولیانمجبورشدندبستروزیرساختراتاجایممکنفراهمکردهوتوسعه
دهند.معلمانومدرساننیزطیفرایندیادگیریالکترونیکیباتجربهترشدند.بااینوجودبهنظر
میرسد ،این نوع از یادگیریها هنوز در دستیابی به کیفیت مطلوب فاصله دارد،زیرا معلمان و
مدرساندرآموزشازراهدوربویژه ازمنظرپداگوژیک وشیوههای تدریس بامشکلروبرو
هستند .ازسویدیگربرخینتایجپژوهشهایانجامشدهحاکی ازرضایتپاییندانشجویاناز
یادگیری الکترونیکی طی دوره کرونا است .به طور مثال

;)Ramos-Morcillo et al. (2020

;)Sharma et al. (2021); Abbasi et al. (2020); Alqahtani and Rajkhan (2020دریافتندکه
هرچنداینعدمرضایتمیتواند

دانشجویانازآموزشهایمجازیدورهکرونارضایتندارند.
بهدالیلمتعددباشد،امایکیازآنهابهشیوهآموزشوتدریسبرمیگردد.طبقپژوهشهای
انجامشدهنیزمشخصشدهپداگوژیوبهعبارتیآموزشوعواملمربوطبهآنجزءمؤلفههای
مهم موفقیت دورههای آموزش الکترونیکی است (

Mohamadichemardani & Rahmani,

 .)2019بهطورمثال ( Farsi et al. )2021درپژوهشخوددریافتند اکثردانشجویانازآموزش
مجازیطیدورهکرونارضایتندارند،همچنینمتغیرروشتدریسبهعنوانیکیازمتغیرهای
قویپیشبینیکنندهرضایتدانشجویانازآموزشازراهدورنشان دادهشد .بنابراینبهنظر
میرسدیکیازرویکردهاییکهمیتوانددرحلمواردگفتهشدهراهگشاباشدودرآموزشهای

ازراهدورمبتنیبررایانهوشبکه مؤثرواقعشود،رویکرد یادگیریوارونهاست Bergmann.و
 Samsکه ازپیشگاماناینروشهستندآنرا برای اجرایمؤثریادگیریآنالین پیشنهاددادند
( .)Bergmann & Sams, 2012کاربرد اینروش دریادگیری الکترونیکی نیز بیانگر تأثیرآنبر
عملکردوموفقیتتحصیلییادگیرندگاناست (

Şenel Tekin et al., 2020; Chen Hsieh et

.)al., 2017; Khanifar et al., 2021; Khazaie & Mashhadi, 2021

یکیازدالیلتوجهروزافزونبهرویکرد یادگیری وارونه،علیرغمضعفهایآن(مثلهر
رویکرددیگری)،میتواندبخاطرانعطافپذیریباالیآنازمنظرهایمختلفهمچونرسانه،
روشتدریس،اختیاروکنترلیادگیریوهمچنینروشارزشیابیباشد()Hwang et al., 2019
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که از این لحاظ خود را از سایر رویکردها و راهبردها متمایز ساخته و مورد توجه مربیان و
معلمانومحققانقرارگرفتهاست.پژوهشهایصورتگرفتهدررابطهبایادگیری وارونه از
سال 2392بهبعدکهازجملهآنهامیتوانبه 

Fischer Ross et al. (2017); O’flaherty and

;)Phillips (2015); Pierce and Fox (2012); Howe (2016); Huang et al. (2019
) Khoshnoodifar et al. (2019); Han et al. (2020اشاره نمودنیزگویایهمینموضوعاست.

لذاچنانچهبپذیریمرویکردیادگیریوارونهدرآموزشهایازراهدورمبتنیبرشبکهنقشمهمی
ایفامیکند،اتخاذرویکردیادگیریمناسبازاهمیتشایانیبرخوردارمیشود ( Kaviani et al.,

 .)2018ایناهمیتاز منظرکسب رضایتیادگیرنده بهعنوانیکعاملدرونیتأثیرگذار بر
انگیزشکهنقشواسطمهمیبریادگیریایفامیکند نیزدوچندانمیشود.نظر به اندكبودن
پژوهشهادرخصوصتوجهبهپداگوژیمورداستفادهدریادگیریالکترونیکی،اینپژوهشبا
هدفبررسی رضایت دانشجویان دررویکرد یادگیری وارونهاز منظرانعطافپداگوژیکی (با
تأکید بررسانه،روشتدریس وارزشیابی)دریادگیری الکترونیکی طی دورهکرونا انجامشد.
سؤالهای اساسی این پژوهش عبارتند از :میزان رضایت دانشجویان از لحاظ تطابق رسانه با
محتوادررویکردیادگیریوارونهچگونهاست؟میزان رضایت دانشجویان ازلحاظتدریسهای
آنالین براساس رویکرد یادگیری وارونه چگونه است؟ میزان رضایت دانشجویان از لحاظ
تدریسهایآفالینبراساسرویکردیادگیریوارونهچگونهاست؟میزانرضایتدانشجویان از
لحاظشیوهیارزشیابیبراساسرویکردیادگیریوارونهچگونهاست؟ 


روش
روشپژوهشحاضرازنوعآمیخته باطرحتبیینی انجامشدکهدربخشکمی ازروش
پیمایشی با استفاده از پرسشنامه و در بخش کیفی از مطالعه موردی با بهرهگیری از راهبرد
مصاحبهنیمهساختاریافتهاستفادهگردید.دلیلاستفادهازطرحتبیینیبهایندلیلبودکهچراییو
دالیل نتایج حاصلازپیمایش مشخصشود؛زیرا سؤاالتدراین پژوهشمشخصبودندو
هدف کسب دادههای غنی کیفی برای تبیین آنها بود .جامعه آماری در پیمایش  03نفر از
دانشجویانرشتهعلومتربیتی دانشگاهبوعلیسینادرسالتحصیلی9011ونمونهبرابرباجامعه
بودودرقسمتکیفی،مشارکتکنندگانشامل91دانشجوکهبهشکلهدفمندمبتنی برمالك
انتخابشدند.مالكهاشامل:شناخت دانشجویانازرسانه،روشتدریس وارزشیابی وعدم
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غیبت بیش از دو جلسه در کالسهای آنالین بود .برای گردآوری دادهها در بخش کمی از
پرسشنامهمحققساختهاستفادهگردیدکه برای روایی ازنظر  1نفراز متخصصان حوزهیعلوم
تربیتیشامل 9نفرازرشتهبرنامهریزیدرسیو 0نفرازرشتهتکنولوژیآموزشیرواشدو
برایپایاییآنازضریبآلفایکرونباخاستفادهگردیدکهنتایجآندرجدولشماره9نشانداده
شدهاست .

جدول.9بررسیپایاییپرسشنامهTable 1. Examining the reliability of the questionnaire

ابعاد

Dimensions

تطابقرسانهبامحتوا
تدریسهایآنالین
تدریسهایآفالین
شیوهیارزشیابی
کل 

تعداد گویه ها

آلفای کرانباخ

Number of items
5

Cronbach's Alpha
0.868

3

0.885

7

0.791

6

0.854

21

0.898



مقادیرآلفایکرانباخپرسشنامهوابعادآندردامنه(3/119تا)3/919بدستآمدکهباتوجه
بهمالكحداقل()3/13بیانگرپایاییمناسبپرسشنامهوابعادآناست .
برای تجزیه وتحلیل دادههای کمی ازآمارتوصیفی واستباطی (آزمونتی تکنمونه)با
استفادهازSPSSنسخه21انجامشد.تحلیلدادههایکیفینیزطیمراحلزیرصورتگرفت :
الف)توصیف:ابتدادادههافارغ از هر گونه تحلیل وتفسیر عین آنچهکهبود،صرفاًبهطور
خالصه گزارش شدند .ب) کدگذاری :از دادههای توصیفی ،کدهای باز استخراج گردید .ج)
مقولهبندی:کدهایبازاستخراجیبراساسمنطقنظریوارتباطآنهابایکدیگربهصورتمقوله
درآمدند.د)همسوسازی:مقوالتاستخراجینهایتاًبراساسیافتههایکمیدرپاسخبهسؤاالت
پژوهش،ازمنظرهمسوسازیباآنهایاعدمآن،موردتبیینقرارگرفتند .


یافتهها
باتوجهبهنتایجحاصلازتحلیلتوصیفیدادهها،میانگینوانحرافاستانداردمیزانرضایت
دانشجویان در رویکرد یادگیریوارونهازمنظرمتغیرتطابق رسانهبامحتوابهترتیب 0/13و
3/110؛از منظرتدریسهای آنالین بهترتیب  0/11و3/908؛از منظرتدریسهایآفالینبه
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ترتیب0/93و3/130وازمنظرشیوهیارزشیابی0/19و3/199گزارششد.
دادههاازآزمونهای کلموگروف-اسمیرونوف وشاپیرو-
جهتبررسی نرمالبودنتوزیع  
ویلکاستفادهشد .


جدول.2بررسیوضعیتنرمالبودنتوزیعمتغیرها 
Table 2. Checking the status of normal distribution of variables
آزمونکلموگروف-اسمیرونوفKolmogorov-Smirnov Test

ردیف 
 Row
1

2
3

4
ردیف 
 Row
1

2
3

4

شاخص 
 Parameters

معنیداری 

درجهآزادی 

متغیر 
 Variable
0.114
نرمال
تطابقرسانهبامحتوا
0.062
30
0.165
نرمال
تدریسهایآنالین

0.161
30
0.137
نرمال
تدریسهایآفالین

0.079
30
0.151
نرمال
شیوهیارزشیابی
آزمونشاپیرو-ویلکShapiro-Wilk Test
نتیجه 
معنیداری 

درجهآزادی 
شاخص 
متغیر 
Findings
sig
DF
 Parameters
 Variable
0.483
30
0.968
نرمال
تطابقرسانهبامحتوا
0.083
30
0.931
نرمال
تدریسهایآنالین

0.092
30
0.940
نرمال
تدریسهایآفالین

0.103

30
0.942
نرمال
شیوهیارزشیابی
DF
30

sig
0.200

نتیجه 

Findings



،دادههایمتغیرهایپژوهشدارایتوزیعنرمالاست .
باتوجهبهنتایججدولشماره 2
دادهها (جدول)0دررابطهباسوالاول ،میتوان گفت
براساسنتایج حاصلازتحلیل  
وضعیترضایتدانشجویانازلحاظتطابقرسانهبامحتوادررویکردیادگیریوارونهدرسطح
مطلوباست .


جدول.0آزمونتیتکنمونهایمیزانرضایتدانشجویانازلحاظتطابقرسانهبامحتوا 
Table 3. Sample t-test of students' satisfaction in terms of media integration with content

فروانی 
N

تطابقرسانه 
بامحتوا 



 30


خطایاستانداردمیانگین

میانگین  انحرافاستاندارد
 MS
 Mean
 0.794
 3.50
آزمونتیتکنمونه(استانداردمقدار)0متوسط 

Mean Standard Error
 0.145

Sample t-test (standard value 3) Medium

T

 df

 Sig.

 3.447

 29

 0.002

تفاوتمیانگینها 
 Mean Difference
 0.50
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دادهها (جدول)0دررابطهباسوالدوم،میتوانگفت
براساسنتایج حاصلازتحلیل  
سهای آنالین دررویکرد یادگیری وارونهدرسطح
وضعیت رضایت دانشجویان ازلحاظتدری 
مطلوباست .


جدول.0آزمونتیتکنمونهمیزانرضایتدانشجویانازلحاظتدریسهایآنالین 
Table 4. T-test of the sample of students' satisfaction in terms of teaching online

فروانی 
N
30

تدریسهای
آنالین 
T

میانگین 
 Mean
3.77

انحرافاستاندارد
 MS

خطایاستانداردمیانگین
 Mean Standard Error

0.836

0.152

آزمونتیتکنمونه(استانداردمقدار)0متوسط 
 Sample t-test (standard value 3) Medium
تفاوتمیانگینها 
 df
 Sig.
29

5.092

0.000

 Mean Difference
0.77



دادهها (جدول)1دررابطهباسؤالسوم ،نشاندادمیانگین میزان رضایت
نتایجتحلیل  
معنیدار
سهایآفالین دررویکرد یادگیری وارونهدرسطح  3/31
دانشجویان ازلحاظتدری 
است .


سهایآفالین 
جدول.1آزمونتیتکنمونهمیزانرضایتدانشجویانازلحاظتدری 
Table 5. Sample t-test of students' satisfaction in terms of offline teaching

فروانی 
N

تدریسهای 

آفالین

30

میانگین 
Mean
4.10

انحرافاستاندارد

خطایاستانداردمیانگین

0.504

0.092

MS

Mean Standard Error

آزمونتیتکنمونه(استانداردمقدار)0متوسط 

Sample t-test (standard value 3) Medium

T

df

Sig.

تفاوت میانگین ها

12.05

29

0.001

1.10



لذاباعنایتبهتفاوتمیانگینها(نمونهبامتوسط)میتوانگفتوضعیترضایتدانشجویاناز
سهایآفالیندررویکردیادگیریوارونهدرسطحمطلوباست .
لحاظتدری 
دادهها (جدول )8دررابطهباسؤالچهارمنیزنشانمیدهد وضعیت رضایت
نتایج تحلیل  
دانشجویانازلحاظشیوهارزشیابیدررویکردیادگیریوارونهدرسطحمطلوباست .
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جدول.8آزمونتیتکنمونهمیزانرضایتدانشجویانازلحاظشیوهیارزشیابی 
Table 6. Sample t-test of students' satisfaction in terms of evaluation strategy

فروانی 
N
شیوه 
ارزشیابی

 30

میانگین 
 Mean
 3.71

انحرافاستاندارد
 MS
 0.911

خطایاستانداردمیانگین
 Mean Standard Error
 0.166

آزمونتیتکنمونه(استانداردمقدار)0متوسط 

T
 4.30

Sample t-test (standard value 3) Medium
 Sig.
 df

تفاوتمیانگینها 


 29

 0.001

 0.71



یافتههای حاصلازمطالعهموردی باراهبردگردآوری مصاحبه نیمهساختاریافته درجهت
مشخصشدنچرایی رضایت دانشجویان ازانعطافرویکرد یادگیری وارونه (جدول )7از
منظرتطابق محتوابارسانهدر98پاراگرافخالصهتوصیفی 1،کدبازونهایتا 0مقولهاصلی
بهدستآمد .
چراییرضایت دانشجویان ازانعطافرویکرد یادگیریوارونهازمنظرتطابقرسانهبامحتوا
شامل  92پاراگراف خالصهی توصیفی 9 ،کد باز و نهایتاً  0مقولهی اصلی شامل :همگرایی
براساسمقولههای اصلی

طبقهبندی شد.
رسانهها؛مکمل بودنرسانهها 
رسانهها؛ کاربردموقعیتی  
به دست آمده ،دالیل کلی رضایت دانشجویان از منظر تطابق محتوا با رسانه ،اول) به خاطر
همگرایی رسانهها بوده که طی یادگیری وارونهطولترماتفاقافتادهاست .درواقعرسانههای
متنی ،صوتی وتصویری بهدنبالدستیابی بههدفهای یادگیری مشخصی بودهاند و به صورت
همگرا در خدمت یاددهی-یادگیری قرار گرفتند .دوم) رضایت آنها به خاطر کاربرد موقعیتی
رسانههابودهاست.یعنیزمانیکهرسانهصوتمناسببودهازآناستفادهوزمانیکهعکسدر
یک موقعیت خاصآموزشی قابلیت بیشتری برای انتقالپیام داشته ازآنهااستفادهشدهاست.
سوم)تکمیل کنندگی رسانهها یا مکملبودنآنها بوده که هر یک ازرسانهها مکمل دیگری
واقعشدند.دراینزمینهیکیازمشارکتکنندگانمعتقدبود«...درابتداکهبهعکسنگاهمیکردیم
یهچیزایکلیروخوبدركمیکردیم،اماوقتیاستاداوناروطییهویستحلیلمیکردندمابهنکاتی

پیمیبردیمکهقبالًتوجهنکردهبودیموشایداگهویساستادنبود،اصالًبرایماروشننمیشد» .
چراییرضایتدانشجویانازانعطافرویکردیادگیریوارونهازمنظرتدریسهایآنالیندر
91پاراگرافخالصۀتوصیفی 90 ،کدبازونهایتاً0مقولهی اصلی شامل:درگیرسازیشناختی ،
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جدول.1یافتههایکیفیدربارهرضایتدانشجویانازانعطافرویکردیادگیریوارونه 

Table 7. Qualitative findings on students' satisfaction with the flexibility of the reverse
learning approach

مولفه

شیوهارزشیابی 

تدریسآفالین 

تدریسآنالین 

تطابقمحتوابارسانه 

Dimensions

نمونه توصیف

Sample description

کدهای باز

Open coding

مقولههای
اصلی

Main
categories

مواقعیکهاستادعکسهارااز طریقشبکه کاربردرسانهبرایتوضیحاتبیشتر؛
اجتماعیبهاشتراكمیذاشتوهمزماندر اشتراكگذاری عکس؛ اشتراك-
رابطهباآنعکسوتحلیل سوژهروطی گذاری صوت؛ اشتراكگذاریمتن؛
یک ویس ارائه میشد ما خیلی بیشتر یاد تحریک حواس؛ تطابق موقعیت
میگرفتیم و طول ترم به اونا دسترسی یادگیری با رسانه؛ پوشش موضوع
داشتیم و بهشون مراجعه میکردیم .چون ازراه کاربردمتنوعرسانهای؛ ادغام
توضیحات برای ما وجود داشت و بچهها رسانهبامحتوا 
همسؤاالتمختلفمیپرسیدند .
«خوبی کالسهای آنالین این بود که ایجاد چالش یادگیری؛ داربست
سواالت استاد مارو به چالش میکشید و شناختی/انگیزشی؛درگیریشناختی؛
باعث میشد تا ما بیشتر با درس درگیر رفع ابهامات؛کسب بازخوردهای
بشیم» .بعضی چیزایی که در هنگام گوش حمایتی و انگیزشی استاد؛ دستبابی
درگیرسازی
کردنویسها یا خوندنجزوهبرامونابهام به درك و مهارت بیشتر از طریق
شناختی،
ایجاد میکرد ،از طریق تدریس آنالین اونا بازخورد؛ انجام تکلیف با کمیت و
داربستهای
رفعمیشدوحتیانگیزهایجادمیشدبرای کیفیتبیشتر؛کالسآنالینبهعنوان
آموزشی،حس
فعالیت بیشتر« ».کالسهای آنالین چون محرك مطالعه؛درگیری مداوم طول
حضور 
قسمتزیادیازاونبهارزشیابیمیگذشت ،ترم با جزوه؛ رضایت از تعامالت؛
مامجبوربودیمکهمدامجزوهروبخونیمو حسحضور شناختی و عاطفی-
یه اجباری برای ما ایجاد کرده بود که اجتماعی؛ حس حضور تدریس؛
اشتراكگذاریایدههاونظرات 
همیشهبادرسدرگیرباشیم .».
«اون فایلهایی صوتی که استاد خودش کنترل یادگیرنده؛ توجه به تفاوت
توضیحدادهیودقبلازکالسآنالینتوی فردی؛دسترسی هرزمانی ومکانی؛
درسافزارمیگذاشتخیلیخوبوعالی مجاورت کلمات کنار تصاویر؛
بودمیتونستیمقبلکالسهرزمانبخوایم همزمانیصوتوتصویر؛برجسته -یادگیریباکمترین
گوش بدیم و مثل کالس آنالین نبود که سازی محتوا؛ استقالل یادگیرنده محدودیت،رعایت
اگه صدا ضعیف بشهیا اینترنت قطع بشه بواسطه دستورالعمل؛ فرصت تأمل؛ تفاوتهایفردی،
اون قسمت رو از دست بدیم« .»...بعد محرك سوال؛ تصویرسازی برای مجاورتزمانی
کالس آنالین بویژه روزهایی که استاد درك بیشتر؛ فعالیت به عنوان محتوا،تعامالت
ارزشیابی میکرد ،مابعدازکالسخودمون محرکی برای یادگیری؛ تعداد مثال آموزشی،طراحی
توی گروه بحث میکردیم که چه سوالی زیاد برای یادگیری بهتر؛ بخشبندی
اثربخشپیام 
پرسید ،شما چه جوابی دادی و چه تکلیفبراساساهدافیادگیری

جوابهای دیگهای میشد بدی ،چه نکاتی
مدنظراستادبود.
بهنظرمتکلیف آنقدرخوببودکهباعث وجود تکلیف گروهی؛ تکالیف
شدمابهطورعملی آموختهها رادردنیای پژوهشیزماندار؛زمانبندیتکالیف؛
واقعیبهکاربگیریم،حتیخیلیازچیزهایی وجود دستورالعمل برای تکلیف؛
کهمنازطریق کارعملی یاد گرفتمهنوز امکان انجام تکلیف به صورت
تکالیفمبتنیبر
همیادم موندهوحتی باعثشدهکهتوی حضوری و غیرحضوری؛ یادگیری
پروژه؛ارزیابی
دنیای زندگی هم بهش توجه کنم مثال از ارزشیابی؛ ماندگاری یادگیری
همتاباهمتا؛
درستکردنلباسازلحاظفرمورنگ یا ناشیازشیوهارزشیابی؛ 
توجه به سطوح یا حتی زمانی که در کاربردی شدن مباحث در زندگی انتقالیادگیری 
طبیعت هستملذتبیشتر می برمبهخاطر واقعی؛ یاگیری با کمک ارزیابی
توجهبهنقاطوخطوطورنگبندیآنها  همتا؛ یادگیری کاربردی با انجام
پروژههایاصیل
همگرایی
رسانهها؛ 
کاربردموقعیتی
رسانهها؛ 
مکملبودن
رسانهها 
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داربستهای آموزشی ،و حس حضور طبقهبندی شد .اول) درگیرسازی است که از نظر
دانشجویان،کالسهایآنالینباعثدرگیرسازیشناختیبیشترآنهاباموضوعشدهودربسیاری
از موارد ابهامات ناشی از فایلهای تدریس آفالین را رفع کرده است .به طور نمونه،
مشارکتکننده شماره یک دراین زمینه بیان داشت«...خوبی کالسآنالین این بودکهوقتمابه

پرسشوپاسخمیگذشت ،گاهی استادسؤاالتی میپرسید کهمامجبوربودیم دوبارهکلیپها روگوش

کنیم و با همگروهیها راجب اون بحث کنیم  .»...دوم) داربستهای آموزشی است که از نظر
دانشجویان بهآنهاکمکمیکرده تادركعمیقتری ازموضوعپیدا کنندونسبتبهیادگیری،
بیشتر ترغیب گردند،بویژه درزمان ارائهبازخوردهایفوریاستاددرکالس.سوم)انواعحس
حضوراست.درکالسهایآنالینبارویکردیادگیریوارونه،میزانبحثوگفتگوافزایشیافته
کهاین گفتگووتعامالتباعثعدمتعادلشناختی دردانشجویان شده،بهسؤاالتآنهاپاسخ
دادهمیشود ،واحساسمیکنند کهدرکالسواقعی هستندوازلحاظعاطفی هم احساسات
مشارکتکنندهی شمارهسه بیان داشت«...راستشمندر

بهتری راتجربهمیکنند.دراین زمینه 
کالسآنالین تازهمتوجهشدمکهدقیقاً منظوراستاد ازتونالیته رنگچیه ،البتهدرجزوهوویسها آمده
بود،اماوقتی بچهها به سؤال استاد پاسخ دادند و خودشان نکات تکمیلی راگفتنمنتازهفهمیدم که

منظورشونچیه.»..رویکردیادگیریوارونهازآنجاکهتأکیدبراستفادهیبهینهاززمانکالسدارد
وتدریس را بهقبلاز کالسموکولنموده،فرصتخوبی برای ارزیابی عملکردیادگیرندگان،
اصالح کژفهمیها ،عمیقتر کردن یادگیری و به چالش کشیدن آنها در کالس است .چهارم)
محركهای سائق یادگیری وحضور عاطفی وتدریس بود.مشارکتکننده شماره یک در این
زمینه بیانداشت...«،کالسآنالینازاینلحاظخوببودکهاستادمثبرخیازاساتیدکهمطالبرو
ازرویپاورتویکالسمیگنواگهدانشجوییتویکالسنباشهخیلیازنکاتراازدستمیدهنبودو
ازطرفیدیدنچهرهوشنیدنصدایاستادبهصورتزنده،خودشباعثمیشدکهآدماحساسکنهدر

کالسحضورداره .».بنابراین میتوان گفترضایت دانشجویان بخاطرانعطافرویکرد یادگیری
وارونهازلحاظتلفیق مباحثدررسانههای همزمانوناهمزماننیز هستکهبخشآموزشبه
قبلازکالسموکولشدهوقسمتارزیابی،اصالح،بازخورد،رفعابهاماتوبحثوگفتگوبه
داخل کالس آنالین منتقل میشود که یادگیرندگان با مشارکت خود حضوری فعال داشته و
همینباعثیادگیریوافزایشرضایتآنهاازکالسبودهاست .
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چراییرضایت دانشجویان ازانعطافرویکرد یادگیری وارونهازتدریسهایآفالین در98
پاراگراف خالصهی توصیفی 92 ،کد باز و نهایتاً  1مقولهی اصلی شامل :یادگیری با کمترین
محدودیت ،رعایت تفاوتهای فردی ،مجاورت زمانی محتوا ،تعامالت آموزشی ،و طراحی
اثربخشپیامطبقهبندیشد.اول)یادگیریباکمترینمحدودیتازنظردانشجویانمهمبودهوبه
آنهااجازهدادهتاازکلیپهادرهرزمانومکانیاستفادهکنند.مشارکتکنندهشمارهیدومعتقد
بودکه«...کلیپهایصوتیبهنظرمخیلیخوببود،حتیمندرپیادهرویهمبهآنهاگوشمیکردمو

اگهنیاز بودآنرامتوقفومابقی راشبادامهمیدادم  .»...دوم)مالحظاتآموزشی بودکهازنظر
دانشجویان ،تدریسهای آفالین با رویکرد یادگیری وارونه این انعطاف را داشت که به
تفاوتهای فردی یادگیرنده بیشتر توجهشودوآنهابراساسسرعتیادگیریخودحرکتکنند

که در رویکرد یادگیری وارونه تأکید بر تدریس خود-آموز در پیش از کالس است .سوم)
مجاورت زمانی محتوا هم از جمله دالیل رضایت دانشجویان بود که در تدریسهای آفالین
توضیحات مبسوطصوتی درکنارنکاتکلیدی مبحثبهصورتمتندراسالیدها قرارگرفته
بودوبراییادگیرندهمشخصمیگردیدکهبحثاصلیرویچهمحوریاست.چهارموپنجم)
ایجاد تعامالتآموزشیوطراحی اثربخشپیامچهازلحاظصوتی،چهتصویری وچهمتنی از
جملهدالیلدیگردانشجویاندررضایتآنهاازتدریسهایآفالینبودکهدرکلیپهابهخوبی
توجهشدهوباعثجلبتوجهبیشتریادگیرندهطیفرآیندیادگیریمیشدوحتیازنظربرخی
دانشجویانکالسحضوریبرای آنهابهشکلیشبیهسازیشدهبود.دراینزمینهمشارکتکننده
شمارهدواظهارداشت«:تنصدایاستادگاهیجوریباالوپایینمیشد،مکثمیکردیاحتیبالحن

صمیمی میگفت کهمنفکرمیکردم االنسرکالسهستم.»...پیشنهاد فعالیت برای تعمیق یادگیری
ازجملهدالیل دیگر مشارکتکنندگان از چرایی رضایت آنهاازکالسهای آفالین دررویکرد
یادگیریوارونهبودهاست .
بنابراین رویکرد یادگیری وارونهازاین منظربرای مشارکتکنندگان پژوهش قابل تأمل بوده
کهآموزشرابهقبل اززمانکالسبرده ودر اختیاریادگیرندهقراردادهتاآنهابراساسسرعت
یادگیری وتفاوتهای فردی خودازآنبهرهببرندوآمادگی بیشتری برای کالسهای آنالین
کسبکنندکهاینمواردخودباعثاحساسرضایتدرآنهاشدهاست .
دالیلکلیرضایتدانشجویانازلحاظانعطافرویکردیادگیریوارونهازمنظرارزشیابیدر 
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شمارهی )0

(دورهی ششم ،سال  ،92بهار و تابستان ،0010


90پاراگرافخالصۀتوصیفی؛ 93کدبازو 0مقولهاصلیبهدستآمد.انجامتکلیف وپروژه
عملی بهعنوانبخشی ازارزشیابی (مقولهاول)بودهکهبهیادگیرندگان کمکمیکرده تاآنها
حین انجام فعالیتها برای ارزشیابی ،یاد بگیرند و بیاموزند که این یادگیری از پایداری و
ماندگاری بیشتری نسبت به مباحثی داشته که با شیوههای متداول ارزشیابی شدهاند .همچنین
ارزشیابیبهصورتهمتاباهمتاباعثبازخوردبیشتردرخصوصانجامکاروتالشبرایارائه
بهترکارشده(مقولهدوم) و حتی دانشجویان قادربهانتقالیادگیری (مقولهسوم)درزندگی
واقعیبودهاندکهدراینزمینهمشارکتکنندهیشماره یکمعتقدبود«...منحتیدرچیدمانخونه
همبهاونچیزاییکهدرایندرسازهنرهایتجسمییادگرفتمفکرمیکنمیاحتیرنگبندیلباسهام

 .»...یکی دیگر از دالیل رضایت دانشجویان که هر سه مشارکتکننده بدان اشاره داشتند،
دستورالعملی بود که نحوهی ارزشیابی و انجام پروژه را مشخص میکرد و به یادگیرندگان
استقاللواطمینان بیشتر طی فرآیند انجاموظایف میداد.مثالً مشارکتکننده شماره یک معتقد
بود «..دستورالعمل تا حدی بهمااستقاللبیشتری دادوباخواندنآنوتکمیل فرمهای خود-ارزشیابی
بهماحتیبرایانجامبهترپروژه،ایدهمیداد.اینکهبخشیازنمرهبههمتا-ارزشیابیوقسمتیهمخود-
ارزشیابیاختصاصیافتهبودبهنظرمخیلیخوببود،چونبهماهمتوجهشدهبود» .


بحث و نتیجهگیری
بهطورخالصهیافتههایحاصلازاینپژوهش همدرقسمتکمیوهمدربخشکیفی
بیانگررضایتدانشجویانازانعطافرویکرد یادگیریوارونهازمنظرادغامبامحتوا،تدریس
آفالین ،تدریس آنالین و شیوهی ارزشیابی بود .یافتههای این پژوهش از منظر تأثیر رویکرد
یادگیری وارونه بر رضایتمندی با یافتههای

Khoshnoodifar et al. (2019); Kaviani et al.

) (2018); Murillo-Zamorano et al. (2019همسو است .در صورتی که بهبود راهبردهای
فراشناختی دانشجویان از طریق رویکرد یادگیری وارونه را منجر به رضایت بدانیم ،یافتههای
پژوهشحاضربایافتههایپژوهشهای) Yilmaz and Baydas (2017ویافتههای(Lee)2018
که در پژوهش خود دریافتند یادگیری وارونه تأثیر مثبت بر فرآیند یاددهی-یادگیری از منظر
انتقالبهدموکراسی،لذتازیاددهی-یادگیریوبهبوداعتمادبهنفسدارد،نیزهمسومیباشد.
نتایج آنها بیانگر این بود که یادگیرندگانی که ویدئوهای قبل از کالس را گوش کرده و در 
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کالسهایآنالینفعالبودندبهبازدههایباالترینسبتبهدیگراندستیافتند .
بنابراین بر اساس یافتههای حاصل از این پژوهش ،انعطاف از منظر رسانه موجب خلق
موقعیتهاییادگیریجذابازطریقتطابقمناسبرسانهبامحتوایآموزشیمیشود.ازمنظر
روشتدریسنیزامکانکنترلومسئولیتیادگیریرادراختیاریادگیرندهقرارمیدهدوموجب
بهبود تعامالت ،احساسات و فرآیندهای شناختی-عاطفی -اجتماعی یادگیرندگان از طریق
احساسلذتازیادگیریوایجادحستعلقبدانمیگردد.همچنینازمنظرارزشیابیازجهت
اینکهیادگیرندگانازارزشیابییادبگیرندتاازآموختههایآنانصرفاًارزشیابیشود،نهایت
بهرهبرداری به عمل میآید .بنابراین هر چه رویکرد تلفیق و درهم تنیدگی مؤلفههای رویکرد
یادگیری وارونه بیشتر باشد و مدرس به عنوان طراح آموزش از انعطاف ،قابلیت و پتانسیل
رویکردیادگیریوارونهازلحاظابعادمختلفآنبهخوبیآگاهباشدوبتواندارزشیابیراازابتدا
تا انتها به خوبی با آن پیوند بزند بویژه در بستر فضای مجازی که یادگیرندگان دسترسی به
ابزارهای مختلفی برای توانمند شدن و بهبود عملکرد خویش دارند ،میزان یادگیری ،احساس
مالکیتدریادگیری،لذتبردنازیادگیریافزایشخواهدیافتکهاینخودمنجربهرضایت
بیشترآنهاازفرآیندیاددهی-یادگیریخواهدشد .باتوجهبهنتایجاینپژوهشپیشنهادمیشود
که مدرسان از رویکرد یادگیری وارونه در راستای ایجاد رضایتمندی دانشجویان از یادگیری
الکترونیکیاستفادهنمایند.همچنیندرراستای دستیابیبهسطوحباالیتلفیقفناوریکهتأکید
برادغامپداگوژیبافناوریدارد،دانشگاههامیتواننداینرویکردرادربرنامههایآموزشازراه
دورمبتنیبرشبکهلحاظکنندوازمدرسانخوددرکاربردآنحمایتوپشتیبانینمایند .این
پژوهشدرآموزشعالی وبررویدانشجویانکارشناسی انجامشد ،پیشنهادمیشوددراین
زمینه برروی مقاطعو دروسدیگر وازطریقروششناسیغیرازآنچهدراینجااستفادهشد
بررسیوباپژوهشحاضرمقایسهگردد .


سهم مشارکت نویسندگان :در پژوهشحاضر،تدوینطرح واجرایتحقیق ،فرآیندگردآوری دادهها،تحلیلو
نتیجهگیریازیافتههاتوسطنویسندهاولودوم بهطورمشتركانجامشد .
تفسیریافتهها،نگارشمتنمقالهو 
تضاد منافع :نویسندگاناذعاندارندکهدراینمقالههیچگونهتعارضمنافعیوجودندارد .
منابع مالی :پژوهشحاضرازهیچمؤ سسهونهادیحمایتمالیدریافتنکردهوکلیههزینههادرطولفرآیند
اجرایپژوهشبرعهدهپژوهشگرانبودهاست .
بدینوسیلهازکلیهمشارکتکنندگانبهویژهخانمشکیالمحمدیکهدرجمعآوریدادههامارا

تشکر و قدردانی:
یارینمودندتقدیروتشکربهعملمیآید .
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