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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 semi-

structured 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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وارونه از منظر انعطاف  یریادگی کردیدر رو انیدانشجو تیرضا یبررس

 ( در دوره كرونایابیارزش س،یتدر)رسانه، روش  یکیپداگوژ

 

 مریم پورجمشیدی

 حسین زنگنه

 چکیده
انعطافیریادگیکردیدرروانیدانشجوتیرضایبررسیپژوهشدرراستانیا ازمنظر وارونه

روشتدریکیپداگوژ رسانه، لحاظ از ارزشنیآفال-نیآنالسیآن یابیو یکیالکترونیادگیریدر
بودکهیفیوکیکمهایدادهیباطرحهمسوسازختهیصورتگرفت.روشانجامپژوهشازنوعآم

دریآماریانجامشد.جامعهیموردیبامطالعهیفیودربخشکیشیمایباروشپیکمدربخش
تربیدانشجو03شاملشیمایپ بوعلیتیعلوم سالتحصناسییدانشگاه حجم9011یلیدر که بود

دهیدآموزشکردیرونیبودکهبااکننده مشارکت91شاملیموردیمطالعهنمونهبرابرباجامعهودر
ن مصاحبه راهبرد از محققمهیبودند. پرسشنامه و براساختارمند استفادهدادهیآورجمعیساخته ها

هایافتهیشد.دیی(تا91/3کرونباخ)یآلفاقیآنازطرییایآنازنظرمتخصصانوپاییکهروادیگرد
کردیبامحتوا،انعطافروانهرستطابقازلحاظانعطافانیدانشجوتیرضاانگریحاصلازپژوهشب

یکیالکترونیادگیریدریابیارزشیوهیشنیوهمچننیوآنالنیآفالهایسیوارونهدرتدریریادگی
برمبنا منیاهایافتهیحاصلازجینتایبود. بهدلیادگیریکردیوانگفتروتیپژوهش، لیوارونه

یریپذانعطاف منظر از روتطابقآن محتوا، با ارزشس،یتدرشرسانه رضایابیو تیموجب
یریادگیکردیدررویابعادمختلفپداگوژقیشودوباتلفیازراهدورمیهاازآموزشرندگانیادگی

 داد.شیافزاراراهدوریهاازآموزشانیدانشجوتیتوانرضایوارونهم


.یابیارزش،آفالین-آنالینسیرسانه،تدرتطابق،یکیوارونه،انعطافپداگوژیریادگی: کلیدی  هایواژه
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 مقدمه
تحتشعاعخودیانسانیازابعادزندگیاریبسیکرونادرجامعهانسانروسیانتشارو را

وباعثشکل داد بررسیاززندگیسبکخاصیرگیقرار آنبدونشکخارجازیشدکه

بودکهدریآموزشهایظامکرونا،نریتحتتأثهایازحوزهیکیحوصلهمقالهحاضراست،اما

اززماندرگیمتفاوتهایجوامعمختلفبهشکل ما کشور در همانندیریعملکردند. کرونا

کالسیلیخ و مدارس کشورها، حضورهایاز نماندنلیتعطیدرس عقب منظور به و

بهصورتازراهدوربهکارخودیریادگیندیوفرآیآموزشهایتیفعالل،تحصیازیادگیرندگان

ادامهداد.

وویظهوررادابوشروعیچاپهایرسانهبانسلآموزشازراهدورنیاولیخیتاررازمنظ

ظهوررانسلسومشد.نسلدوموارد،ستمیدرقرنبونیزیتلو با دور هایانهیآموزشازراه

آموزشمبتنیشخص آنهایو صورتخودبر به اوگرفتشکلآموز محتواهانیدر نسل،

تریتعامل باقرندگانیادگیانزوایاماشد؛ترفعالیریادگیو ادامهبودیهمچنان در ظهور. با

هایشبکهفناوری هایالکترونیکییادگیریو نسلچهارم دور، راه آمدآموزشاز رویکار

(Keegan, 1996).ازلحاظرشدیآنازمنظرفناوریآموزشازراهدورعالوهبرتکاملنسل

باشدهینظر باGarrison and Baynton (1987)همچونپردازانیهینظرتوسطکهخاصخود

کنترلهینظر ،Wedemeyer (1981)یهینظربا نظرMoore (1972) رنده،یادگیاستقالل ۀیبا

که)رندهیادگییخودمختار از تبادل به یافتدورراهبعدها تغییر ،)Peters (1988) هینظربا

یبعدهایهیازنظریاریبسو Holmberg (1995)تعاملیهینظرنیهمچنس،یتدرسازییصنعت

همآموزشازراهدوربودندیهاشدندوخاصنظامیمتجلیکیالکترونیریادگیکهدررابطهبا

حدز ارشدکردیادیتا با وضعنی. اتیوجود، دوردر راه حدرانیآموزشاز متفاوتیتا

ازچندمنظرقابلژهیتفاوتبونیا.است درنسلچهارمآموزشازراهدوردردورانکرونا

آمادهیآموزشهایدوم(عدموجودبستهار،یاجباربودهنهاختیازرورشیتوجهاست:اول(پذ

منظرمحتوا آمادگ،ییاز عدم مربیسوم( لحاظشانیمدرسان، از وسیتدرهایوهیومعلمان

آشنایابیارزش عدم چهارم( دور، راه آموزشاز مهارترندگانیادگیییدر براهایبا یالزم

یپنجم(بسترارتباط،ینظامآموزشنیدرایریادگییاصلتیمسئولرشیآموزشازراهدوروپذ

کاهشتعامالتآنالفیضع اژهیبون،یو ششم( روستاها، فیخدماتضعرائهدر ایدانشگاه
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درهاگفتبرخیازنارساییدی.البتهبابودآنهافیضعیانیوپشتیکیمدرسهبهصورتالکترون

هموفنینظرازهم(9033-9019)گذشتهدوسالطیالکترونیکییادگیریازگیریبهرهزمینه

تبدیلدرکشوریادگیریآنبهتنهاشکلرازی.استکردهپیدابهتریوضعیتپداگوژینظراز

شدومسئوالنومتولیانمجبورشدندبستروزیرساختراتاجایممکنفراهمکردهوتوسعه

نظربهوجوداینبا.شدندترالکترونیکیباتجربهیادگیریدهند.معلمانومدرساننیزطیفرایند

ولمانمعرازی،داردفاصلهمطلوبکیفیتبهدستیابیدرهنوزهایادگیریازنوعاینرسد،می

دوربو منظرپداگوژژهیمدرساندرآموزشازراه مشکلروبروسیتدرهایوهیوشکیاز با

زازرضایتپاییندانشجویاناحاکیهایانجامشدهنتایجپژوهشازسویدیگربرخیهستند.

الکترونیکی کرونایادگیری دوره مثالطی طور به  ;Ramos-Morcillo et al. (2020)است.

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

تواندهرچنداینعدمرضایتمیرضایتندارند.هایمجازیدورهکرونادانشجویانازآموزش

بهدالیلمتعددباشد امایکیازآنها طبقپژوهشگرددبرمیشیوهآموزشوتدریسبه، های.

هایلفهؤانجامشدهنیزمشخصشدهپداگوژیوبهعبارتیآموزشوعواملمربوطبهآنجزءم

دوره موفقیت استمهم الکترونیکی آموزش  ,Mohamadichemardani & Rahmani)های

اکثردانشجویانازآموزشدریافتنددرپژوهشخود  .Farsi et al(2021)بهطورمثال(. 2019

همچنینمتغیرروشتدریسبهعنوانیکیازمتغیرهای،مجازیطیدورهکرونارضایتندارند

دورقویپیش بنابراینبهنظر.دادهشدنشانبینیکنندهرضایتدانشجویانازآموزشازراه

هایباشدودرآموزشراهگشاتوانددرحلمواردگفتهشدهکهمیرویکردهایییکیازرسدمی

 و Bergmannوارونهاست.یادگیریرویکردثرواقعشود،ؤم شبکهرایانهومبتنیبرازراهدور

Sams  دادندپیشنهادیادگیریآنالینثرؤاجرایمبرای ازپیشگاماناینروشهستندآنراکه

(Bergmann & Sams, 2012) .برثیرآنأتبیانگرنیزالکترونیکییادگیریدراینروشکاربرد

 Şenel Tekin et al., 2020; Chen Hsieh et)استموفقیتتحصیلییادگیرندگانعملکردو

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

علیرغمضعفیادگیریرویکردیکیازدالیلتوجهروزافزونبه هایآن)مثلهروارونه،

ریرویکرددیگ انعطافتواندمی(، پذیریباالیآنازمنظرهایمختلفهمچونرسانه،بخاطر

(Hwang et al., 2019)روشتدریس،اختیاروکنترلیادگیریوهمچنینروشارزشیابیباشد
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این از وکه مربیان توجه مورد و متمایزساخته راهبردها و رویکردها سایر از را لحاظخود

پژوهش ازوارونهیادگیریهایصورتگرفتهدررابطهبامعلمانومحققانقرارگرفتهاست.

 Fischer Ross et al. (2017); O’flaherty andهتوانببهبعدکهازجملهآنهامی2392سال

Phillips (2015); Pierce and Fox (2012); Howe (2016); Huang et al. (2019); 

Khoshnoodifar et al. (2019); Han et al. (2020)نمودنیزگویایهمینموضوعاستاشاره.

نقشمهمیمبتنیبرشبکهازراهدورهاییادگیریوارونهدرآموزشرویکردچنانچهبپذیریملذا

 ,.Kaviani et al) شودمیمناسبازاهمیتشایانیبرخورداریادگیریرویکرداتخاذ،کندمیایفا

منظر. (2018 برأبهعنوانیکعاملدرونیترضایتیادگیرندهکسبایناهمیتاز ثیرگذار

اندكبودنبهنظر.شودنیزدوچندانمیکندانگیزشکهنقشواسطمهمیبریادگیریایفامی

اینپژوهشبا،یادگیریالکترونیکیهادرخصوصتوجهبهپداگوژیمورداستفادهدرپژوهش

انعطافپداگوژیادگیریکردیدرروانیدانشجوتیرضایبررسهدف منظر از )بایکیوارونه

انجامشد.دورهکروناطییکیالکترونیادگیری(دریابیوارزشسیبررسانه،روشتدردیتأک

ازهایاساسیالؤس ماینپژوهشعبارتند لحاظانیدانشجوتیرضازانی: باتطابقاز رسانه

هایسیازلحاظتدرانیدانشجوتیرضازانیوارونهچگونهاست؟میادگیریکردیمحتوادررو

رونیآنال چیادگیریکردیبراساس مگونهوارونه لحاظانیدانشجوتیرضازانیاست؟ از

ازانیدانشجوتیرضازانیوارونهچگونهاست؟میادگیریکردیبراساسرونیآفالهایسیتدر

وارونهچگونهاست؟یادگیریکردیبراساسرویابیارزشیوهیلحاظش


 روش
طرحتبختهیازنوعآمحاضرپژوهشروش ازروشیانجامشدکهدربخشکمینییبا

بخشکیشیمایپ در و پرسشنامه از استفاده موردیفیبا مطالعه بهرهیاز راهبردیرگیبا از

وییکهچرابهایندلیلبودینییطرحتبدلیلاستفادهاز.دیاستفادهگردافتهیساختارمهیمصاحبهن

زشیمایحاصلازپجینتالیدال پژوهشمشخصبودندونیسؤاالتدرارایمشخصشود؛

داده کسب آمارنییتبیبرایفیکیغنیهاهدف جامعه بود. پیآنها از03شیمایدر نفر

نمونهبرابرباجامعهو9011درسالتحصیلینایسیدانشگاهبوعلیتیرشتهعلومتربانیدانشجو

برمالكیهدفمندمبتنشکلبهکهدانشجو91کنندگانشاملارکتمش،یفیبودودرقسمتک

هاشامل.مالكشدندانتخاب دانشجویانازرسانهشناخت: وعدمیابیارزشوسیروشتدر،
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در جلسه دو ازکمیبخشدرهادادهیگردآوریبرابود.هایآنالینکالسغیبتبیشاز

یعلومحوزهمتخصصاننفراز1ازنظرییروایبراهپرسشنامهمحققساختهاستفادهگردیدک

شدونفرازرشتهتکنولوژیآموزشی0ریزیدرسیونفرازرشتهبرنامه9تربیتیشامل روا

نشانداده9آندرجدولشمارهجیکهنتادیکرونباخاستفادهگردیآلفابیآنازضرییایپایبرا

شدهاست.


 Table 1. Examining the reliability of the questionnaireپرسشنامهییایپایبررس.9جدول

 ابعاد
Dimensions 

 تعداد گویه ها
Number of items 

 آلفای کرانباخ
Cronbach's Alpha 

 0.868 5 محتوابارسانهتطابق

 0.885 3 آنالینهایتدریس

 0.791 7 آفالینهایتدریس

 0.854 6 ارزشیابییشیوه

 0.898 21کل



کهباتوجهبدستآمد(919/3تا119/3کرانباخپرسشنامهوابعادآندردامنه)یآلفاریمقاد

مناسبپرسشنامهوابعادآناست.ییایپاانگری(ب13/3بهمالكحداقل)

آمارتوصیکمهایدادهلیوتحلهیتجزیبرا بای)آزمونتیواستباطیفیاز تکنمونه(

صورتگرفت:ریمراحلزیطنیزیفیکهایدادهلیانجامشد.تحل21نسخهSPSSاستفادهاز

آنچهکهبود،صرفاًبهطورنیعریوتفسلتحلیگونههرازفارغها:ابتدادادهفیالف(توص

کدگذارگزارشالصهخ ب( دادهیشدند. از استخراجگردیکدها،یفیتوصهای: ج(دیباز .

بهصورتمقولهگریکدیوارتباطآنهابایبراساسمنطقنظریبازاستخراجی:کدهابندیمقوله

درپاسخبهسؤاالتیکمهایافتهیبراساستاًینهای:مقوالتاستخراجیدرآمدند.د(همسوساز

قرارگرفتند.نییعدمآن،موردتبایباآنهایمنظرهمسوسازازپژوهش،


 هایافته
رضایتمیزاناستانداردانحرافومیانگین،هاباتوجهبهنتایجحاصلازتحلیلتوصیفیداده

ازمنظرمتغیریادگیرویکرددردانشجویان بهترتیبتطابقریوارونه محتوا با و13/0رسانه

منظرتدر110/3 از ترتنیآنالیهاسی؛ منظرتدریس908/3و11/0بیبه از  هایآفالینبه؛
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 گزارششد.199/3و19/0یابیارزشیوهیوازمنظرش130/3و93/0ترتیب

آزموندادهعینرمالبودنتوزیجهتبررس از -رویوشاپرونوفیاسم-کلموگروفهایها

.استفادهشدلکیو


.بررسیوضعیتنرمالبودنتوزیعمتغیرها2جدول
Table 2. Checking the status of normal distribution of variables 

 Kolmogorov-Smirnov Testاسمیرونوف-آزمونکلموگروف

ردیف
Row

متغیر
Variable

شاخص
Parameters

درجهآزادی
DF 

یدارمعنی
sig 

نتیجه
Findings 

 نرمال 0.200 30 0.114 محتوابارسانهتطابق 1

 نرمال 0.062 30 0.165 هایآنالینتدریس2

 نرمال 0.161 30 0.137 هایآفالینتدریس 3

 نرمال 0.079 30 0.151 ارزشیابییشیوه4

 Shapiro-Wilk Testویلک-آزمونشاپیرو

ردیف
Row

متغیر
Variable

شاخص
Parameters

درجهآزادی
DF 

یدارمعنی
sig 

نتیجه
Findings 

 نرمال 0.483 30 0.968 محتوابارسانهتطابق 1

 نرمال 0.083 30 0.931 هایآنالینتدریس2

 نرمال 0.092 30 0.940 هایآفالینتدریس 3

 نرمال 300.103 0.942 ارزشیابییشیوه4



نرمالاست.عیتوزیداراپژوهشیرهایمتغیها،داده2شمارهجدولجیباتوجهبهنتا

سوالاول0)جدولهادادهلیحاصلازتحلجینتابراساس دررابطهبا گفتتوانیم،(

لحاظتطابقرسانهبامحتوادررویکردیادگیریوارونهدرسطحازانیدانشجوتیرضاتیوضع

مطلوباست.


رسانهبامحتواتطابقازلحاظانیدانشجوتیرضاایمیزان.آزمونتیتکنمونه0جدول
Table 3. Sample t-test of students' satisfaction in terms of media integration with content 

رسانهتطابق
محتوابا

فروانی
N 

میانگین
Mean

 انحرافاستاندارد

MS
 استانداردمیانگینخطای

Mean Standard Error 
303.500.7940.145
(متوسط0نمونه)استانداردمقدارآزمونتیتک

Sample t-test (standard value 3) Medium 

TdfSig.تفاوتمیانگینها
Mean Difference

3.447290.0020.50
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توانگفتیم(دررابطهباسوالدوم،0)جدولهادادهلیحاصلازتحلجینتابراساس

وارونهدرسطحیریادگیکردیدررونیآنالیهاسیازلحاظتدرانیدانشجوتیرضاتیوضع

مطلوباست.


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

هایدریست
آنالین

فروانی
N

میانگین
Mean

 استانداردانحراف

MS
 خطایاستانداردمیانگین

Mean Standard Error
30 3.77 0.836 0.152 

(متوسط0آزمونتیتکنمونه)استانداردمقدار
Sample t-test (standard value 3) Medium

TdfSig.هاتفاوتمیانگین
Mean Difference

5.092 29 0.000 0.77 



1)جدولهادادهلیتحلنتایج سؤالسوم( با رابطه ،در تیرضازانیمنیانگیمنشانداد

دارمعنی31/3وارونهدرسطحیریادگیکردیدررونیآفالیهاسیازلحاظتدرانیدانشجو

.است


نیآفالیهاسیازلحاظتدرانیدانشجوتیرضازانیتکنمونهمیت.آزمون1جدول
Table 5. Sample t-test of students' satisfaction in terms of offline teaching 

هایتدریس
 آفالین

فروانی
N 

میانگین
Mean 

 استانداردانحراف

MS 
 خطایاستانداردمیانگین

Mean Standard Error 
30 4.10 0.504 0.092 

(متوسط0آزمونتیتکنمونه)استانداردمقدار
Sample t-test (standard value 3) Medium 

T df Sig. تفاوت میانگین ها 
12.05 29 0.001 1.10 



ازانیدانشجوتیرضاتیگفتوضعتوانی)نمونهبامتوسط(مهانیانگیبهتفاوتمتیلذاباعنا

وارونهدرسطحمطلوباست.یریادگیکردیدررونیآفالیهاسیلحاظتدر

تیرضاتیوضعدهدینشانمنیزدررابطهباسؤالچهارم(8)جدولهادادهلیتحلجینتا

وارونهدرسطحمطلوباست.یریادگیکردیدررویابیارزشوهیازلحاظشانیدانشجو
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یارزشیابیشیوهلحاظازدانشجویانرضایتمیزان.آزمونتیتکنمونه8جدول
Table 6. Sample t-test of students' satisfaction in terms of evaluation strategy 

شیوه
 ارزشیابی

فروانی
N

میانگین
Mean

 استانداردانحراف

MS
 خطایاستانداردمیانگین

Mean Standard Error
303.710.9110.166

(متوسط0تیتکنمونه)استانداردمقدارآزمون
Sample t-test (standard value 3) Medium 

TdfSig.هاتفاوتمیانگین
4.30290.0010.71



درجهتافتهساختاریمهینمصاحبهیباراهبردگردآوریحاصلازمطالعهموردهایافتهی

از(7)جدولوارونهیریادگیکردیازانعطافروانیدانشجوتیرضاراییمشخصشدنچ

مقولهاصلی0کدبازونهایتا1پاراگرافخالصهتوصیفی،98بارسانهدرمحتواتطابقمنظر

بهدستآمد.

تطابقرسانهبامحتواازمنظروارونهیریادگیکردیازانعطافروانیدانشجوتیرضاچرایی

 نها9،یفیتوصیهپاراگرافخالص92شامل و باز یاصلیهمقول0تاًیکد ییهمگراشامل:

یاصلهایبراساسمقوله.شدبندیطبقهاهبودنرسانهمکملها؛رسانهیتیموقعکاربردها؛رسانه

ب دستآمدهه انیدانشجوتیرضایکللیدال، منظر رسانه،تطابقاز با خاطر(اولمحتوا به

هایدرواقعرسانه.وارونهطولترماتفاقافتادهاستیریادگیطیکهبودههارسانهییهمگرا

صورتبهواندبودهیمشخصیریادگیهایبههدفیابیبهدنبالدستیریوتصویصوت،یمتن

گرفتندیریادگی-یاددهیخدمتدرهمگرا قرار دوم. موقعترضای( کاربرد خاطر به یتیآنها

کهعکسدریکهرسانهصوتمناسببودهازآناستفادهوزمانیزمانیعنیاست.بودههارسانه

است.هداشتامیانتقالپیبرایشتریبتیقابلیخاصآموزشتیموقعکی استفادهشده ازآنها

تکم یگردیمکملهاازرسانهکیهرکهبودههامکملبودنآنایهارسانهکنندگیلیسوم(

مکردییدرابتداکهبهعکسنگاهم»...بوددمعتقکنندگانازمشارکتیکینهیزمنیدرا.واقعشدند

یمابهنکاتکردندیملیتحلسیوهییاستاداوناروطیاماوقتم،کردییروخوبدركمیکلیزایچهی
.«شدیماروشننمیبرااستادنبود،اصالًسیاگهودیوشامیکهقبالًتوجهنکردهبودمبردیمییپ

درنیآنالهایسیتدرازمنظروارونهیریادگیکردیازانعطافروانیدانشجوتیرضاچرایی

شامل:درگیرسازیشناختی،یاصلیهمقول0تاًیکدبازونها90،یفیتوصۀپاراگرافخالص91
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وارونهیریادگیکردیازانعطافروانیدانشجوتیرضاهایکیفیدربارهیافته.1جدول
Table 7. Qualitative findings on students' satisfaction with the flexibility of the reverse 

learning approach 

 مولفه
Dimensions 

 نمونه توصیف
Sample description 

 کدهای باز
Open coding 

 هایمقوله
 اصلی 

Main 
categories 

تطابق


محتوابارسانه
شبکهقطریازراهاکهاستادعکسیمواقع

وهمزماندرذاشتیبهاشتراكمیاجتماع
آنعکسوتحل با یسوژهروطلیرابطه

مسیوکی خشدیارائه ادیشتریبیلیما
دسترسمگرفتییم اونا به ترم طول یو

ممیداشت مراجعه بهشون چون.مکردییو
بچهیبراحاتیتوض داشتو وجود هاما
.دندپرسیمیمختلفسؤاالتهم

رسانهبرایتوضیحاتبیشتر؛کاربرد
اشتراكگذاریاشتراك -عکس؛

صوت؛ متن؛گذاریشتراكاگذاری
 تحریک حواس؛ موقعیتتطابق

 رسانه؛ با پوششموضوعیادگیری
متنوعرسانهراهاز کاربرد ادغامای؛

رسانهبامحتوا

همگرایی
ها؛رسانه

کاربردموقعیتی
ها؛رسانه

مکملبودن
هارسانه

سآنالین
تدری



کهنیانیآنالیکالسهایخوب» بود
 چالشمسواالتاستاد به رو ودیکشیما

م بشدیباعث ما درگشتریتا درس ریبا
گوشییزایچیبعض.«میبش هنگام در که

خوندنجزوهبرامونابهامایهاسیکردنو
طر،کردیمجادیا اونانیآنالسیتدرقیاز

وحتیانگیزهایجادمیشدبرایرفعمیشد
بیشتر چوننیآنالهایکالس»«.فعالیت

گذشت،یمیابیازاونبهارزشیادیقسمتز
ومیکهمدامجزوهروبخونمیمامجبوربود

ایبرایاجبارهی کهجادیما بود کرده
.«.میباشریبادرسدرگشهیهم

جادیا داربست؛یریادگیچالش
؛یشناختیریدرگشناختی/انگیزشی؛

بازخورد؛ابهاماترفع هایکسب
انگیزشی و استادحمایتی دستبابی؛

بیشتر مهارت و درك قطریازبه
بازخورد فیتکلانجام؛ کمیتوبا

بهعنواننیکالسآنال؛شتریبتیفیک
مطالعهمحرك طولمداومیریدرگ؛

جزوه با ترم تعامالتتیرضا؛ ؛از
شناختحس یحضور -یعاطفو
تدرحسی؛اجتماع ؛سیحضور

اشتراكگذاریایدههاونظرات

درگیرسازی
شناختی،
هایداربست

آموزشی،حس
حضور

سآفالین
تدری



فایل» خودشاون استاد که صوتی هایی
تویقبلازکالسآنالینتوضیحدادهیود

گذاشتخیلیخوبوعالیافزارمیدرس
قبلکالسهرزمانبخوایمتونستیمبودمی

 کهگوشبدیم نبود مثلکالسآنالین و
اینترنتقطعبشه یا ضعیفبشه اگهصدا

 دست از رو قسمت »بدیماون بعد...«.
 آکالس استادییروزهاژهیبونالین که

مابعدازکالسخودمونکرد،یمیابیارزش
میتو بحث سوالمیکردیگروه چه یکه
جوابد،یپرس چه چهیدادیشما و

نکات،یبدشدیمیاگهیدیجوابها یچه
 .استادبودمدنظر

 رندهیادگیکنترل تفاوتتوجه؛ به
ی؛ومکانیهرزمانیدسترسی؛فرد

 تصاوکلماتمجاورت ؛ریکنار
-؛برجستهوتصویرصوتهمزمانی

محتوا سازی ؛ رندهیادگیاستقالل
دستورالعملبواسطه ؛فرصتتأمل؛

سوال محرك یبرایرسازیتصو؛
ب شتریدرك عنوانتیفعال؛ به
ریادگییبرایمحرک مثالتعدادی؛

یبندبخش؛بهتریریادگییبراادیز
 یریادگیبراساساهداففیتکل



یادگیریباکمترین
محدودیت،رعایت

فردی،هایتفاوت
زمانیمجاورت
تعامالتمحتوا،
طراحیآموزشی،

پیاماثربخش

شیوهارزشیابی


آنقدرخوببودکهباعثفیتکلبهنظرم
یایرادردنهاآموختهیشدمابهطورعمل

ییزهایازچیلیخیحتم،یریبهکاربگیواقع
گرفتمهنوزادییکارعملقیکهمنازطر

یباعثشدهکهتویموندهوحتادمیهم
مثالیزندگیایدن کنم توجه بهش هم

ایگدرستکردنلباسازلحاظفرمورن
 سطوح به دریزمانیحتایتوجه که

برمبهخاطریمشتریهستملذتبعتیطب
آنهایتوجهبهنقاطوخطوطورنگبند

 تکالیفتکلیفوجود گروهی؛
؛دار؛زمانبندیتکالیفپژوهشیزمان

 تکلیفدستورالعملوجود ؛برای
صورتامکان به تکلیف انجام

حضوری یادگیریو غیرحضوری؛
ارزشیابی یادگیری؛از ماندگاری

؛ناشیازشیوهارزشیابی
زندگی در مباحث شدن کاربردی

ارزیابیواقعی کمک با یاگیری ؛
انجام با کاربردی یادگیری همتا؛

 پروژههایاصیل

تکالیفمبتنیبر
پروژه؛ارزیابی
همتاباهمتا؛
انتقالیادگیری
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طبقهداربست حضور حس و آموزشی، درگشدبندیهای اول( یرسازی. نظراست از که

یاریآنهاباموضوعشدهودربسشتریبیشناختیرسازیباعثدرگنیآنالهایکالسان،یدانشجو

ناش ابهامات موارد فایاز کرنیآفالسیتدرهایلیاز رفع نمونه،استدهرا طور به .

بودکهوقتمابهنیانیکالسآنالیخوب»...داشتانیبنهیزمنیدرایکشمارهکنندهمشارکت

روگوشهاپیدوبارهکلمیکهمامجبوربوددپرسییمیاستادسؤاالتیگاهگذشت،یپرسشوپاسخم

همگروهمیکن با بحثکنهایو داربست...«.میراجباون نظرهکاستیشزآموهایدوم( از

،یریادگیکنندونسبتبهدایازموضوعپتریقیتادركعمکردهیبهآنهاکمکمانیدانشجو

استاددرکالس.سوم(انواعحسارائهبازخوردهایفوریدرزمانژهیگردند،بوبیترغشتریب

یافتهشیبحثوگفتگوافزازانیوارونه،میریادگیکردیبارونیآنالهایدرکالس.استحضور

االتآنهاپاسخؤ،بهسشدهانیدردانشجویتعامالتباعثعدمتعادلشناختگفتگوونیکها

احساساتهمیهستندوازلحاظعاطفیاقعکهدرکالسوکنندیاحساسموشود،یدادهم

راستشمندر»...داشتانیبشمارهسهیکنندهمشارکتنهیزمنی.دراکنندیراتجربهمیبهتر

آمدههاسیالبتهدرجزوهووه،یرنگچتهیازتونالاستادمنظورقاًیتازهمتوجهشدمکهدقنیکالسآنال
وقت اما فهمیلتکمینکاتخودشانودادندپاسخاستادسؤالبههابچهیبود، گفتنمنتازه کهدمیرا

اززمانکالسداردنهیبهیبراستفادهدیوارونهازآنجاکهتأکیریادگیکردیرو..«.هیمنظورشونچ

رندگان،یادگیعملکردیابیارزیبرایکالسموکولنموده،فرصتخوبازبهقبلراسیوتدر

ترقیعمها،یاصالحکژفهم چالشکشیریادگیکردن به کالسآنهادنیو چهارم(در است.

عاطفیریادگیسائقهایمحرك مشارکتسیوتدریوحضور نایدریکشمارهکنندهبود.

کهمطالبرودیازاساتیلحاظخوببودکهاستادمثبرخنیازانیکالسآنال»...داشت،انیبنهیزم

ودهنبودیازنکاتراازدستمیلیختویکالسنباشهییدانشجوهواگازرویپاورتویکالسمیگن
درهکهآدماحساسکنشدیاستادبهصورتزنده،خودشباعثمیصدادنیشنوچهرهدنیدیازطرف

یریادگیکردیرانعطافروطبخاانیدانشجوتیگفترضاتوانیمنیبنابرا.«.هکالسحضوردار

هستکهبخشآموزشبهزیهمزمانوناهمزماننهایمباحثدررسانهقیوارونهازلحاظتلف

د،رفعابهاماتوبحثوگفتگوبهراصالح،بازخو،یابیقسمتارزوقبلازکالسموکولشده

شودمنتقلمینیداخلکالسآنال حضوررندگانیادگیکه مشارکتخود ویبا داشته فعال

آنهاازکالسبودهاست.تیرضاشیوافزایریادگیباعثنیهم
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98درنیآفالهایسیوارونهازتدریریادگیکردیازانعطافروانیدانشجوتیرضاچرایی

نها92،یفیتوصیپاراگرافخالصه و باز کمترینیاصلیمقوله1تاًیکد یادگیریبا شامل:

تفاوت رعایت طراحیزمانیمجاورتفردی،هایمحدودیت، و آموزشی، تعامالت محتوا،

اول(یادگیریباکمترینمحدودیتازنظردانشجویانمهمبودهوبه.شدبندیاثربخشپیامطبقه

دومعتقدیشمارهکنندهتاستفادهکنند.مشارکیدرهرزمانومکانهاپیآنهااجازهدادهتاازکل

وکردمیهمبهآنهاگوشمرویادهیمندرپیخوببود،حتیلیبهنظرمخیصوتهایپیکل»...کهبود

بودکهازنظریدوم(مالحظاتآموزش...«.دادمیراشبادامهمیبودآنرامتوقفومابقازیاگهن

رونیآفالهایسیتدران،یدانشجو ایریادگیکردیبا بهنیوارونه که داشت را انعطاف

خودحرکتکنندیریادگیتوجهشودوآنهابراساسسرعتشتریبرندهیادگییفردهایتفاوت

رو در تأکیریادگیکردیکه تدردیوارونه پ-خودسیبر در سوم(شیآموز کالساست. از

دالیمجاورتزمان جمله از هم تدرانیدانشجوتیرضالیمحتوا در که نیآفالهایسیبود

قرارگرفتهدهایمبحثبهصورتمتندراسالیدیدرکنارنکاتکلیوتمبسوطصحاتیتوض

است.چهارموپنجم(یچهمحوریرویکهبحثاصلدگردییمشخصمرندهیادگییبودوبرا

ازیوچهمتنیریچهتصو،یچهازلحاظصوتامیاثربخشپیوطراحیتعامالتآموزشجادیا

یهابهخوبپیبودکهدرکلنیآفالهایسیازتدرنهاآتیدررضاانیدانشجوگریدلیدالجمله

یازنظربرخیوحتشدیمیریادگیندیفرآیطرندهیادگیشتریتوجهشدهوباعثجلبتوجهب

کنندهمشارکتنهیزمنیشدهبود.دراسازیهیشبیآنهابهشکلیبرایکالسحضورانیدانشجو

بالحنیحتایکردیمکثمشد،یمنییباالوپایجوریاستادگاهصدایتن»:داشتاظهاردوشماره

یریادگیقیتعمیبراتیفعالشنهادیپ...«.االنسرکالسهستمکردمیکهمنفکرمگفتیمیمیصم

ازکالستیرضاچراییازکنندگانمشارکتگریدلیازجملهدال کردیدررونیآفالهایآنها

وارونهبودهاست.یریادگی

بودهتأملقابلپژوهشکنندگانمشارکتیمنظربرانیوارونهازایریادگیکردیرونیبنابرا

قراردادهتاآنهابراساسسرعترندهیادگیاراختیدروبردهکالسزمانازقبلبهراآموزشکه

ببرندوآمادگیفردهایوتفاوتیریادگی نیآنالهایکالسیبرایشتریبیخودازآنبهره

درآنهاشدهاست.تیمواردخودباعثاحساسرضانیکنندکهاکسب

دریابیوارونهازمنظرارزشیریادگیکردیازلحاظانعطافروانیدانشجوتیرضایکللیدال
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وپروژهفی.انجامتکلدستآمدهمقولهاصلیب0کدبازو93پاراگرافخالصۀتوصیفی؛90

بهیابیازارزشیبهعنوانبخشیعمل که بوده آنهاکردهیکمکمرندگانیادگی)مقولهاول( تا

فعالنیح برندیبگادی،یابیارزشیبراهاتیانجام ااموزندیو پایریادگینیکه ویداریاز

مباحثیشتریبیماندگار شینسبتبه با که ارزشهایوهیداشته همچنینشدهیابیمتداول اند.

ارزشیابیبهصورتهمتاباهمتاباعثبازخوردبیشتردرخصوصانجامکاروتالشبرایارائه

 انتقالانیدانشجوحتیو)مقولهدوم(بهترکارشده به ی)مقولهسوم(درزندگیریادگیقادر

خونهدمانیدرچیتمنح»...بودمعتقدیک هارشمیکنندهمشارکتنهیزمنایدرکهاندبودهیواقع

هاملباسبندیرنگیحتایکنمیگرفتمفکرمادییتجسمیدرسازهنرهانیکهدراییزایهمبهاونچ

دالگریدیکی.«... انیدانشجوتیرضالیاز هر داشتند،اشارهبدانکنندهمشارکتسهکه

نحوهدستورالعملی که انیابیارزشیبود مشخصمجامو را کردیپروژه به رندگانیادگیو

معتقدیکشمارهکنندهمشارکت.مثالًدادیمفیانجاموظاندیفرآیطشتریبنانیاستقاللواطم

یابیارزش-خودهایفرملیدادوباخواندنآنوتکمیشتریبهمااستقاللبحدیتادستورالعمل..»بود

-همخودیوقسمتیابیارزش-ازنمرهبههمتایکهبخشنی.ادادیمدهیاانجامبهترپروژه،یبرایبهماحت
«.خوببود،چونبهماهمتوجهشدهبودیلیبودبهنظرمخافتهیاختصاصیابیارزش


 گیریبحث و نتیجه

همدرقسمتکمیوهمدربخشکیفی هایحاصلازاینپژوهشبهطورخالصهیافته

تدریسبیانگررضایتدانشجویانازانعطافرویکرد محتوا، با یادگیریوارونهازمنظرادغام

شیوه تدریسآنالینو تهایاینپژوهشیافته.یارزشیابیبودآفالین، منظر رویکردأاز ثیر

رضایتمندی بر یافتهیادگیریوارونه  .Khoshnoodifar et al. (2019); Kaviani et alیهابا

(2018); Murillo-Zamorano et al. (2019) همسو که صورتی در راهبردهایاست. بهبود

یافته رضایتبدانیم، به منجر را یادگیریوارونه طریقرویکرد از هایفراشناختیدانشجویان

Lee(2018های)یافتهوYilmaz and Baydas (2017) هایهایپژوهشپژوهشحاضربایافته

 پژوهشخود در یاددهیدریافتندکه فرآیند مثبتبر تأثیر منظر-یادگیریوارونه یادگیریاز

.باشدهمسومینیز،یادگیریوبهبوداعتمادبهنفسدارد-انتقالبهدموکراسی،لذتازیاددهی

درنتایج و گوشکرده کالسرا از قبل ویدئوهای که یادگیرندگانی که بود این بیانگر آنها
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هایباالترینسبتبهدیگراندستیافتند.دندبهبازدههایآنالینفعالبوکالس

بر پژوهش،اساسیافته بنابراین این از حاصل موجبخلقانعطافهای رسانه منظر از

شود.ازمنظرتطابقمناسبرسانهبامحتوایآموزشیمیهاییادگیریجذابازطریقموقعیت

موجبودهدرادراختیاریادگیرندهقرارمیکنترلومسئولیتیادگیریامکانروشتدریسنیز

شناختیبهبود فرآیندهای و احساسات -عاطفی-تعامالت، یادگیرندگان طریقاجتماعی از

ارزشیابیازجهتازمنظرهمچنینگردد.میاحساسلذتازیادگیریوایجادحستعلقبدان

ازآموخته نهایتاینکهیادگیرندگانازارزشیابییادبگیرندتا ارزشیابیشود، هایآنانصرفاً

عملبهره میبرداریبه بنابراینهرآید. درهمتنیدگیچه تلفیقو هایرویکردلفهؤمرویکرد

وارونه پتانسیلیادگیری قابلیتو انعطاف، آموزشاز طراح عنوان مدرسبه و باشد بیشتر

رویکردیادگیریوارونهازلحاظابعادمختلفآنبهخوبیآگاهباشدوبتواندارزشیابیراازابتدا

دسترسیبه یادگیرندگان فضایمجازیکه بستر در بویژه بزند پیوند آن با خوبی به انتها تا

احساسابزارهایمخت میزانیادگیری، خویشدارند، عملکرد بهبود لفیبرایتوانمندشدنو

مالکیتدریادگیری،لذتبردنازیادگیریافزایشخواهدیافتکهاینخودمنجربهرضایت

شودپژوهشپیشنهادمینتایجاینباتوجهبهیادگیریخواهدشد.-بیشترآنهاازفرآیندیاددهی

 درمدرسانکه وارونه یادگیری رویکرد یادگیری از از دانشجویان رضایتمندی ایجاد راستای

کیدأدستیابیبهسطوحباالیتلفیقفناوریکهتهمچنیندرراستای.استفادهنمایندالکترونیکی

هایآموزشازراهاینرویکردرادربرنامهتوانندمیدانشگاهها،پداگوژیبافناوریداردبرادغام

اینورمبتنیبرشبکهلحاظکنندوازمدرسانخوددرکاربردآنحمایتوپشتیبانینمایند.د

دراینشودپیشنهادمی،انجامشدوبررویدانشجویانکارشناسیپژوهشدرآموزشعالی

شناسیغیرازآنچهدراینجااستفادهشدوازطریقروشدروسدیگرمقاطعوبررویزمینه

گردد.باپژوهشحاضرمقایسهوبررسی


پژوهشحاضرسهم مشارکت نویسندگان: در تحلیلوهادادهفرآیندگردآوریتحقیق،واجرایتدوینطرح، ،
انجامشد.بهطورمشترك توسطنویسندهاولودومهاگیریازیافتهنتیجهونگارشمتنمقاله،هاتفسیریافته

نویسندگاناذعاندارندکهدراینمقالههیچگونهتعارضمنافعیوجودندارد.تضاد منافع:

هادرطولفرآیندسسهونهادیحمایتمالیدریافتنکردهوکلیههزینهؤپژوهشحاضرازهیچممنابع مالی:
اجرایپژوهشبرعهدهپژوهشگرانبودهاست.

هامارابهویژهخانمشکیالمحمدیکهدرجمعآوریدادهکنندگانبدینوسیلهازکلیهمشارکتتشکر و قدردانی:
آید.تقدیروتشکربهعملمییارینمودند
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