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ارسطو گوران اوریمی1، عبداهلل  علی اسماعیلی2*، سیده  زهرا  حسینی درونکالیی3

چکیده

 زمینه و هدف: در یادگیری معکوس، مدرسان مکان را از آموزش مستقیم و در محیط یادگیری با گروه بزرگ تغییر داده، 

هدف از پژوهش حاضر، مدلسازی فرایند یادگیری معکوس در آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران بود.
  روش بررسی: طرح تحقیق نیز از نوع آمیخته اکتشافی است. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و 
اعضاء کمیته آموزش و توانمندسازی دانشگاه های علوم پزشکی )مازندران، تهران، بابل( و در بخش کمی؛ کارکنان معاونت 
توسعه مدیریت و منابع، واحد بهداشتی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران بوده؛ در بخش کیفی با استفاده از روش 
نمونه  گیری گلوله برفی با 12 نفر از خبرگان، مصاحبه عمیق انجام گرفته و در بخش کمی، برای سنجش مدل، پرسشنامه با 
روش طبقه  ای نسبی چند مرحله  ای در بین 310 تن از نمونه  ها توزیع گردید. روایی پرسشنامه با روش صوری و محتوایی و 
 SPSS پایایی با روش آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. داده  ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با نرم افزارهای

و  Smart PLS تحلیل گردید.
  یافته ها: نتایج نشان داد که فرایند یادگیری معکوس دارای 12 بُعد به شرح انگیزه یادگیری، عوامل فردی، عوامل 
و  اقدامات تسهیلی، موانع و چالش  های سازمانی، موانع  یادگیری معکوس،  استقرار  فرهنگ سازمانی، عوامل ساختاری، 
چالش  های غیرسازمانی، بسترسازی و برنامه ریزی، آگاهی بخشی، کیفیت آموزش و کیفیت یادگیری بوده   است. نتایج بخش 

کمی نشان داد که تمامی ابعاد مدل پارادایمی پژوهش، مورد تأیید واقع شدند.
  نتیجه گیری:به مسؤلین دانشگاه علوم پزشکی مازندران توصیه می  شود؛ برای فراهم   آوردن شرایط الزم برای استقرار 

یادگیری معکوس، تمهیدات الزم را با توجه به نتایج تحقیق حاضر، بیندیشند.

   كلمات كلیدی: آموزش، یادگیری معکوس، دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

Aras144@gmail.com  1. دکتری مدیریت آموزشی،رییس گروه تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Shahramae@yahoo.com 2*. نویسنده مسئول. استادیارگروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، بابل، ایران

3. استادیارگروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسالمی، بابل، ایران

تابستان 14۰1، دوره ۳1، شماره 2، صفحه 142 تا 158
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مقدمه
تغییر  برای  راه  هایی  دنبال  به  آموزگاران  که  سال  هاست 
دادن شیوه  های سنتی تدریس هستند. اینکه چگونه با استفاده 
از فن آوری جدید و مدرن روش  های آموزشی را دگرگون کنند. 
مفهومی که از آن به عنوان )کالس معکوس( یاد می  شود)1(. 
دنیای آموزش و پرورش امروز، نقطه توجه خود را از تدریس، 
به یادگیری معطوف کرده است. این رویکرد، یادگیری را محور 
و پایه همه برنامه ها، سیاست ها و خط مشی های آموزشی قرار 
می دهد)2(. فناوری اطالعات و ارتباطات که به طور فزاینده ای 
را  آموزش  مطلوبی  نحو  به  می تواند  است،  گسترش  حال  در 
دگرگون  را  آن  روش های  و  راهبردها  داده،  قرار  تأثیر  تحت 
سازد)3(. یکی از مهمترین چالش های آموزش و پرورش قرن 
آمادگی  از  فراگیرانی است که  تربیت  و یکم، چگونگی  بیست 
پیچیدگی  های  و  تغییر  با جامعه در حال  رویارویی  برای  الزم 
فناوری  عصر  در  باشند)4(.  برخوردار  اطالعات  انفجار  عصر 
و  بازاندیشی  به  ملزم  آموزشی،  نظام های  ارتباط،  و  اطالعات 
بازسازی برنامه درسی برای تسلط بر سواد رایانه ای1 و تجدید 
حیات و غنی سازی محیط یادگیری هستند)5(. بطور کلی باید 
باید  یادگیری  و  تدریس  فرایند  کیفیت  بهبود  برای  که  گفت 

شیوه هایی برگزیده شوند که انگیزش تحصیلی یادگیرندگان را 
تحریک کند، آنها را در به دست آوردن توانمندی های حرفه ای 
یاری دهد)6(. کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش 
نحوی که  به  را مقدور ساخته است  یادگیری  از  نوع جدیدی 
یادگیری در محیط  های غیر از محیط کالس درس امکان  پذیر 
به  از مکان بزرگ  است. یادگیری وارونه2 غیر فضای آموزشی 
ارائه محتوای درسی خارج از کالس  فضای یادگیری فردی و 
است. کسب اطالعات جدید و آموزش در منزل و تکالیف درسی 
معکوس؛  یادگیری  مدل  در  می  شود)7(.  انجام  دانشگاه  در 

Computer literacy 1
Flipped Classroom 2

با  یادگیری  محیط  در  و  مستقیم  آموزش  از  را  مکان  معلمان 
گروه بزرگ تغییر داده و به فضای یادگیری فردی با کمک یکی 
می دهند.  انتقال  آموزشی،  تکنولوژیکی های  و  ابزار  چندین  از 
از  کاری خود  با ضبط سخنرانی های  را  آموزشی  مواد  معلمان 
روی صفحه نمایش رایانه خود و یا با فیلم گرفتن از آموزششان 
و یا درس های تصویری که از اینترنت و سایت های مانند تد3 
به  آموزش  مربیان  از  بسیاری  می کنند.  تهیه  آکادمی4  خان  و 
روش معکوس را در کالس درس خود با استفاده از موادی که 
و  فیلم ها  مانند  کرده اند،  شروع  باشد،  دسترس  در  راحتی  به 
ابزارهای تکنولوژیکی آماده شده که امکان دسترسی به آنها برای 
یادگیرندگان در هر زمان و هر مکان که مناسب بدانند؛ وجود 
دارد. حتی در بیمارستان، در خانه، در سالن مطالعه و در اتوبوس 
و غیره، در اینصورت آنها می توانند چندبار مطالب را مشاهده 
در  سازد)8(.  تواناتر  و  آماده  درس  کالس  در  را  آنها  تا  کنند 
کالس درس معکوس؛ معلم از قبل بر اساس محتوای آموزشی؛ 
منابع شنیداری و دیداری از قبیل صوت و فیلم را تهیه می کند. 
این منابع در اختیار یادگیرندگان قرار می گیرد و آنها در منزل و 
خارج از کالس منابع آموزشی را می بینند. در کالس درس؛ معلم 
بر اساس منابع آموزشی که قبال دانش  پژوهان در منزل دیده اند؛ 
عمق  جهت  یادگیرندگان  و  می کند  طرح  یادگیری  تکالیف 
بخشیدن به یادگیری خود در کالس تمرین می  کنند. در واقع 
به خاطر فرایند برعکس که در چنین کالس هایی رخ می دهد، 
عنوان کالس معکوس به آنها اطالق می شود)9(. در کالس  های 
معکوس استفاده از فیلم، انیمیشن، رایانه و نرم  افزارهای آموزشی 
مرسوم بوده و این ابزارها در رسیدن به اهداف آموزش معکوس 
مؤثر هستند. امروزه بسیاری از برنامه  های آموزش رایانه ای در 
استفاده قرار می  گیرند.  قالبی مرسوم به چندرسانه  ای  ها مورد 
چندرسانه  ای چند حس را  آموزش با کمک رایانه با قابلیت 

Ted 3
Khan academy 4

ارسطو گوران اوریمی و همکاران
۹۹
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هم زمان در فرایند تجربه به  کار می  گیرد. از این شیوه می  توان 
برای افراد متفاوت با ویژگی  های مختلف، فرصت  های یادگیری 
ایجاد کرد)10(. بنظر می  رسد که بکارگیری شیوه  های نوین در 
آموزش  های ضمن خدمت کارکنان، در زیرمجموعه  های وزارت 
را بسمت  پزشکی کشور  علوم  دانشگاه  های  بهداشت، می  تواند 
رویکرد سازمان یادگیرنده سوق بدهد، چیزی که نیاز روز این 
دانشگاه  ها می  باشد. پژوهشگر با بررسی جوانب مختلف در پی 
آموزش  های  در  معکوس«  »یادگیری  رویکرد  تبیین  چگونگی 
کارکنان است. البته باتوجه به فقدان وجود مدل  های کاربردی 
در خصوص تبیین فرایند یادگیری معکوس و توجه نه چندان 
زیاد به این موضوع برای استقرار و پیاده  سازی آن در محیط  های 
آموزشی، بنظر می  رسد استفاده از رویکرد کیفی و مصاحبه با 
در  را  محقق  پژوهش،  موضوع  خصوص  در  باتجربه  خبرگان 
رسیدن به اهداف خود که تبیین فرایند یادگیری معکوس در 
آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران است، یاری رساند. با این 
اوصاف، تحقیق حاضر به دنبال شناسایی متغیرهای تبیین کننده 
»یادگیری معکوس« و ارائه ی یک الگوی کاربردی، قابل اجرا 
و جدید در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به طور 
خاص؛ دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1399 می  باشد.

روش   بررسی
روش تحقیق ترکیبی و طرح تحقیق نیز از نوع طرح تحقیق 
آمیخته اکتشافی )کیفی – کمی( است. جامعه آماری پژوهش، 
دانشگاهی  خبرگان  از  گروهی  شامل  شامل  کیفی  بخش  در 
علوم  دانشگاه های  دیگر  و  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  در 
پزشکی )در شهرهای تهران، بابل و ...( و اعضاء کمیته آموزش 
و توانمندسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انتخاب شدند و 
مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. این انتخاب و انجام مصاحبه، 
تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و پس از آن متوقف شد. 
خصوصیات مورد نظر برای خبره بودن افراد، شامل موارد زیر 

بود: اشراف کامل به شرایط دانشگاه علوم پزشکی، اشراف کامل 
به مبحث یادگیری و رویکرد سازمان یادگیرنده و اشراف کامل 
به رویکرد یادگیری معکوس. به منظور نمونه گیری در بخش 
کیفی، از روش نمونه  گیری »گلوله برفی« تا رسیدن به اشباع 
نظری، استفاده گردید. در این بخش، 12 نفر انتخاب گردیدند.

1. کارکنان  آماری پژوهش، در بخش کمی شامل  جامعه 
واحد توسعه مدیریت و منابع دانشگاه )433 نفر(، 2. کارکنان 
آموزشی  واحد  کارکنان   .3 و  نفر(   405( بهداشتی  واحد 
به صورت  کمی،  بخش  در  نمونه  گیری  روش  بود.  نفر(   355(
نمونه  گیری طبقه  ای نسبی چند مرحله  ای خواهد بود، بطوریکه 
خواهندبود.  طبقه  یک  بیانگر  انتخابی،  واحد  سه  از  یک  هر 
پزشکی،  علوم  دانشگاه  گستردگی  به  باتوجه  بعد  مرحله  در 
از مراکز، بیمارستان و مکان هایی مشابه بطور تصادفی  بعضی 
طبقه  هر  در  تصادفی  صورت  به  پرسشنامه  پخش  و  انتخاب 
نمونه  های  تعداد  تعیین  بود.  طبقه  آن  جمعیت  نسبت  به  و 
تحقیق هم با استفاده از با فرمول کوکران و به تعداد 310 نفر 
تعیین گردید. روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی بوده  است:

مصاحبه  با  پژوهش،  مدل  شناسایی  برای  کیفی:  بخش  الف- 
 )GT( 1عمیق از خبرگان و بکارگیری تکنیک نظریه داده بنیاد
 .)MAXqda2018( مکس.کیو.دی.ای  نرم  افزار  محیط  در 
شناسایی  مدل  کمی  سازی  و  آزمودن  برای  کمی:  بخش  ب- 
معادالت  بکارگیری  و  آماری  نمونه  های  از  نظرسنجی  با  شده، 
 .Smart PLS افزار  نرم  محیط  در   )SEM( سارختاری 

یافته  ها
پژوهش  سؤاالت  اصلی  محور  پژوهش،  کیفی  بخش  در 
ابعاد،  خصوص  در  متأثر  عوامل  اکتشاف  و  کاوش  به  مربوط 
یادگیری  فرایند  تبیین  به  مربوط  شاخص  های  و  مؤلفه  ها 
بود.  اصلی  مفهوم  اصلی  عنوان  به  آموزش  در  معکوس 

Grounded Theory 1
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جدول 1. مولفه  ها و شاخص  های مدل پارادایمی

 مولفه)کدگزاری محوری(  شاخص)کدگزاری باز( 
 یادگیری انگیزه نیاز به تسهیل یادگیری

 یادگیری معکوسوجود انعطاف پذیری باالی روش 
 ایجاد سیستم ایجاد انگیزش در فراگیران به فراگیری آموزش در منزل 

 هدایت فراگیران به سمت پژوهش
 های یادگیری جذاب خلق موقعیت

 نگرش و آشنایی مدیران با مدل یادگیری
 فردی  عوامل فراهم سازی توانمندی های مدیریتی از طریق پذیریش اساتید شایسته 

 شرایط شغلی فراگیران
 میزان سواد کامپیوتری فراگیران

 ایجاد باور و اعتماد سازی به مدل یادگیری معکوس
 میل و رغبت فراگیران به آموختن

 وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی
 وجود استعداد و توانایی فردی فراگیران

 سازمانی فرهنگ عوامل کارکنانبرگزاری کارگاه های توانمندسازی هیات علمی و 
 تغییر نگرش کارکنان جهت افزایش انگیزش 

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

 استفاده از پادکست های آموزشی 
 رسانی جنبه های مثبت و منفی فرهنگ سازی با شناسایی و اطالع 

 تشویق فراگیران به پذیرش مسئولیت یادگیری معکوس
 ساختاری عوامل آموزش های مورد نیاز کارکنان در بخش های مختلف 

 تنوع کیفیت فیلم های آموزشی جهت مطابقت با نیاز فراگیران
 امکان سنجی الزم برای تمام رشته های شغلی 

 مقررات الزمتدوین قوانین و 
 داشتن طرح درس و برنامه ریزی بر اساس مدل یادگیری معکوس 

 نیاز به حمایت همه جانبه از مدیران ارشد تا فراگیران
 کارآمدی زیرساخت های مورد نیاز 

 تجهیزات و امکانات آموزشی 
 موقعیت و محیط یادگیری

 معکوس یادگیری  استقرار حمایت مادی و معنوی پذیرش یادگیری معکوس به عنوان رویکرد مستقل و 
 استفاده از مواد آموزشی و طرح درس جدید و بروز رسانی شده 
 تبدیل آموزش سخنرانی محور )استاد محور ( به فراگیر محور

 استخدام نیروی انسانی کافی و متخصص 
 ایجاد فضا و بستر و امکانات الزم برای یادگیری

 امکان یادگیری معکوس در محل کارمهیا ساختن 
 تسهیلی  اقدامات برگزاری کارگاه و آموزش به کارکنان جهت یادگیری با روش مذکور
 ایجاد نگرش های فرهنگی و مدیریتی جهت آگاهی کارکنان از مزایا

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

 تجربیات سایر دانشگاه هااستفاده از 
 اجرای تدریجی و استفاده از روش های سنتی در اوایل روند

 تعمیم پس از اجرا در یک جامعه کوچکتر از دانشگاه 
 آزاد گذاشتن فراگیر برای یادگیری مطالب با روش های مختلف 
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 مولفه)کدگزاری محوری(  شاخص)کدگزاری باز( 
 سازمانی  های  چالش و موانع عدم انگیزش کارکنان جهت یادگیری و افزایش معلومات

 عدم مشورت مدرسین در مورد چگونگی تغییر و بهبود شیوه تدریس 
 مشکل بودن امکان تعامل و هماهنگی بین تمام بخش های دانشگاه 

 مقاومت در تغییر روش آموزشی سنتی به روش جدید 
 عدم حمایت مدیران سطوح باالتر برای اجرای طرح

 طراحی و تهیه محتواعدم وجود نیروی انسانی کافی برای  
 عدم دسترسی به منابع مالی کافی 

 عدم وجود بستر و امکانات مناسب و کافی
 عدم توانایی کافی اساتید در زمینه تدریس با روش یادگیری معکوس 

 های  چالش و موانع عدم آگاهی خانواده ها و همراهی نکردن با فراگیران
 معایب روشعدم شناخت مزایا و  غیرسازمانی 

 عدم رغبت اکثر کارمندان به استفاده از زمان ساعات کار غیراداری
 هزینه بر بودن امکانات فنی موردنیاز در خارج از اداره

 نیاز به زمان بیشتر به خاطر تکالیف درسی اضافی
 خصوص برای افراد سن باالترعدم وجود انگیزه کافی به

 آموزش در فراگیرانمقاومت در برابر تغییر سبک 
 ی فقدان آمادگی در زمینه تهیه و تولید فایلهای ویدئویی و چندرسانه ا

 ریزی  برنامه و بسترسازی  حمایت مدیران باالدستی از استقرار روش مذکور
 فراهم سازی و افزایش کیفیت امکانات و زیرساخت های آموزش مجازی

 رویکردهای تدریس نوین اختصاص و تامین منابع کافی برای 
 برابری فرصت های یادگیری برای همه افراد 

 ایجاد بستر مناسب آموزش برای کارکنان و مدیران
 برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی برای طراحی و پیاده سازی

 بخشی آگاهی تقویت حس مشارکت از طریق فراگیر محور نمودن آن 
 گونه تدریس اتفاق نظر مدرسین بر انجام این 

 یکردافزایش آگاهی اساتید و فراگیران نسبت به اثربخشی و کارآمدی این رو
 اطالع رسانی مناسب در مورد روش یادگیری معکوس و مزایای آن

 توجه به افزایش سطح آگاهی و توانمندی های مدیران
 آموزش  کیفیت عدم رفع اشکال در زمان یادگیری توسط استاد

 بودن فرآیند آموزش و عدم پوشش تمام مطالب تا پایان ترم طوالنی 
 مناسب نبودن برای برخی از رشته های شغلی و افت کیفیت آنها

 تقویت فعالیت های گروهی مشارکتی و تبادل تجارب
 اجرای کالس با روش های مختلف توسط مدرس
 درسی رایج داشتن فراگیران فعال به علت نداشتن ازدحام کالس های 

 امکان ارزیابی بهتر فراگیران ازطریق مشاهده فعالیتشان توسط اساتید
 نجویی در وقت و وجود فرصت بیشتر برای مطالعه درهر زمان و مکا صرفه 

 های متنوع برای فراگیرانها بدلیل وجود برنامه کاهش تداخل کالس
 یادگیری کیفیت مطالب وجود امکان عدم دسترسی برخی فراگیران به 
 یادگیری اشتباه موضوع و ادامه فرآیند

 امکان مرور مستمر و چندباره دروس توسط فراگیران
 خودارزیابی فراگیران همزمان با فعال بودن در یادگیری 
 آرامش و تمرکز بیشتر و دوری از تنش و استرس کاری

 تقویت مهارت های تفکر و تفکر پژوهش محور
 تقویت قوه کنجکاوی،خالقیت و نوآوری

 مسئولیت پذیری در یادگیری
 درک بهتر و گیرایی باالتر با مطالعه محتوا از پیش
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برای نیل به این موضوع، در مرحله اول، مقوله های اصلی 
و مؤلفه های فرعی بر اساس کدگذاری باز و محوری داده های 
حاصل از مصاحبه های عمیق و اکتشافی با خبرگان کلیدی و 
انجام پاالیش کدهای مفهومی ارائه می گردد. بر این اساس برای 
انجام کدگذاری باز و محوری در مرحله اول، داده ها در سطح 
قرار  موردبررسی  مصاحبه ها  از  یک  هر  برای  عبارت  و  جمله 
گرفت و کدهای مفهومی از رونوشت مصاحبه ها استخراج شدند. 
در مرحله ی بعدی با انجام پاالیش و عمل کاهش، این مؤلفه ها 
مستمر  بررسی  با  و  سازمان دهی  فرعی  مقوله های  قالب  در 
نام گذاری شدند. به منظور اطمینان از سازمان دهی مناسب هر 
یک از مفاهیم و مقوالت، مجدداً رونوشت مصاحبه ها وارسی شد؛ 
و با مرور این مقوله ها به منظور رسیدن به اشباع منطقی برای 

مقوله های اصلی و مقوله های فرعی صورت گرفت. کدگذاری باز 
و محوری، زمانی متوقف گردید که یک طبقه بندی معنا  دار پس 
از چندین بررسی درباره رونوشت مصاحبه ها حاصل شد. به طور 
کد  گذاری  مرحله  در  پژوهش  کیفی  داده های  تحلیل  از  کلی 
231، کد مفهومی اولیه حاصل شد. پس از بررسی و مطابقت این 
کدها و حذف کدهای تکراری، کدهای مشترک احصاء گردید.

است.  باز  کدگذاری  مرحله  این  در  کار  ابتدایی ترین 
شده  ضبط  واحدهای  از  مشترک  مفاهیم  اساس  این  بر 
ذیل،  جدول  شد.  شمارش  مشترک  کدهای  و  شد  احصاء 
می دهد. نشان  را  پارادایمی  مدل  شاخص  های  و  مؤلفه  ها 

مدل نهایی حاصل از تحلیل کیفی بصورت زیر نمایش داده 
میزان  بوده  اند. در  50 سال  از  بیشتر  می  شود:)20/65 درصد( 

 

شکل 1. مدلسازی فرایند یادگیری معکوس در آموزش دانشگاه علوم پزشکی

در بخش کیفی پژوهش، در بررسی توصیفی آزمودنی  های تحقیق، 
136 نفر مرد )43/87 درصد( و 174 نفر زن ) 56/13 درصد(  و 70 نفر 
مجرد )22/58 درصد( و 240 نفر متاهل )77/42 درصد( بوده  اند. در 

رده  های سنی آزمودنی  ها، 58 نفر کمتر از 30 سال )18/71 درصد(، 81 
نفر بین 31 تا 40 سال )26/13 درصد(، 107 نفر 41 تا 50 سال ) 34/52 
درصد( و 64 نفر )20/65 درصد( بیشتر از 50 سال بوده  اند. در میزان
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نفر   158 درصد(،   29/35( کارشناسی  نفر   91 تحصیالت، 
درصد(   19/68( نفر   61 و  درصد(   50/97( ارشد  کارشناسی 
از 5 سال  دکتری بودند. در سابقه خدمت هم، 32 نفر کمتر 
تا 10 سال )17/74 درصد(،  )10/32 درصد(، 54 نفر بین 6 
90 نفر بین 11 تا 15 سال )29/03 درصد(، 83 نفر )26/77 
درصد( 16 تا 20 سال و 51 نفر )16/45 درصد( بیشتر از 20 

سال داشته  اند.
در آمار استنباطی، ابتدا روایی صوری پرسشنامه حاصل از 
مرحله کیفی، طی نظرسنجی از چندین خبره و انجام اصالحات 

 CVI و CVR مورد نظر آنها تائید گردید و بر اساس محاسبه
برای هریک از گویه  ها، روایی محتوایی پرسشنامه، مورد تایید 
و سازمانی  دانشگاهی  از خبرگان  نفره متشکل   20 گروه  یک 
از  برای هر یک   CVI و CVR قرار گرفت، بطوریکه محدوده
گویه  ها بترتیب بین  0/5 تا 1/0 و 0/9 تا 1/0 بدست آمد. برای 
سنجش مدل، پرسشنامه حاصل از مرحله کیفی بعد از تائید 
تن   310 بین  در  نسبی  طبقه  ای  نمونه  گیری  روش  با  پایایی، 
و  اکتشافی  عاملی  تحلیل  روش  با  داده  ها  و  توزیع  نمونه  ها  از 
تأییدی با نرم افزارهای SPSS و Smart PLS تحلیل گردید.

جدول 2. روایی همگرا و پایایی تركیبی در برازش مدل یادگیری معکوس در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

ضریب پایایی   های مدل مولفه 
 آلفای کرونباخ 

ضریب پایایی  
 ( CRترکیبی ) 

میانگین واریانس  
 (AVEاستخراجی ) 

 0/ 635 0/ 896 0/ 854 بخشیآگاهی
 0/ 652 0/ 903 0/ 866 استقرار یادگیری معکوس 

 0/ 666 0/ 922 0/ 898 اقدامات تسهیلی 
 0/ 610 0/ 886 0/ 839 انگیزه یادگیری 
 0/ 771 0/ 944 0/ 925 ریزیبسترسازی و برنامه 

 0/ 628 0/ 931 0/ 915 عوامل ساختاری 
 0/ 677 0/ 926 0/ 904 عوامل فردی 

 0/ 714 0/ 926 0/ 899 عوامل فرهنگ سازمانی
 0/ 615 0/ 905 0/ 874 موانع و چالش های سازمانی 

 0/ 632 0/ 923 0/ 902 موانع و چالش های غیرسازمانی 
 0/ 628 0/ 931 0/ 915 کیفیت آموزش 
 0/ 613 0/ 917 0/ 895 کیفیت یادگیری 

 

نظر  مورد  داده  های  تعداد  که  مسئله  این  تشخیص  برای 
عاملی  تحلیل  برای  متغیرها(  بین  رابطه  و  نمونه  ها  اندازه   (
کایزر  تناسب  آزمون  شاخص  از  خیر؟  یا  هستند  مناسب 
تناسب  آزمون  گردید.  استفاده  بارتلت2  آزمون  و  مایر1   –
نمونه  گیری است که کوچک  از کفایت  مایر شاخصی  کایزر– 
مقدار   بررسی می  کند.  را  متغیرها  بین  بودن هبستگی جزئی 
)KMO)Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling Adequacy 1

Bartlets Test of sphericity 2

KMO)کفایت نمونه برداري( برابر 0/888 و سطح معناداري 

بنابراین،  آمد.  بدست   0/0009 برابر  بارتلت  کرویت  آزمون 
پایه  بر  عاملي  تحلیل  اجراي  برداري،  نمونه  کفایت  بر  عالوه 
ماتریس همبستگي مورد مطالعه نیز قابل توجیه خواهد بود. 
طبق نتایج عوامل استخراج شده و درصد واریانس تبیین شده 
مدل پژوهش، ارزش  هاي ویژه 12 عامل مورد تحقیق؛ بزرگتر 
از 1که مجموعاً تقریبا 56 درصد از تغییرات کل را بعهده دارند، 
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ارزش   ،19/68 با  برابر  اول  عامل  ویژه  ارزش  آن  ها  میان  در 
عامل   ،3/95 با  برابر  سوم  عامل   ،5/39 با  برابر  دوم  عامل  ویژه 
چهارم 3/30، عامل پنجم3/05، عامل ششم 2/84، عامل هفتم 
 ،1/85 دهم  عامل   ،2/10 نهم  عامل   ،2/22 هشتم  عامل   ،2/30

جدول  است.  بوده   1/63 دوازدهم  عامل  و   1/68 یازدهم  عامل 
می  دهد. نشان  را  معکوس  یادگیری  مدل  برازش  نتایج   ،)2(

مرتبه  تأییدی  عاملی  تحلیل  از  پژوهش  مدل  بررسی  برای 
دوم استفاده شده که نتایج در جدول 3 به شرح ذیل آمده است: 

جدول ۳. تحلیل عاملی مرتبه دوم ابعاد تبیین  كننده مدل پارادایمی پژوهش

 نتيجه  t p--valueآماره  ضرايب مسير  مسير ميان متغيرها
 دار است. معنی 0/ 0009 10/ 267 0/ 387 راهبرد   <-استقرار یادگیری معکوس 

 است. دار معنی 0/ 0009 18/ 767 0/ 658 استقرار یادگیری معکوس   <-انگیزه یادگیری 
 دار است. معنی 0/ 0009 9/ 775 0/ 440 پیامد   <-راهبرد 

 دار است. معنی 0/ 0009 9/ 608 0/ 353 راهبرد  <-شرایط زمینه ای 
 دار است. معنی 0/ 0009 6/ 988 0/ 278 راهبرد  <- شرایط مداخله ای  
 دار است. معنی 0/ 0009 7/ 957 0/ 170 پیامد <- راهبرد    <-استقرار یادگیری معکوس 

  <-راهبرد  <-استقرار یادگیری معکوس    <-انگیزه یادگیری 
 پیامد

 دار است. معنی 0/ 0009 7/ 099 0/ 112

 دار است. معنی 0/ 0009 7/ 096 0/ 155 پیامد  <-راهبرد   <-شرایط زمینه ای 
 دار است. معنی 0/ 0009 4/ 957 0/ 122 پیامد   <-راهبرد  <- شرایط مداخله ای  

 دار است. معنی 0/ 0009 6/ 605 0/ 349 آموزش کیفیت  <-بخشی آگاهی
 دار است. معنی 0/ 0009 5/ 047 0/ 300 کیفیت یادگیری <-بخشی آگاهی

 دار است. معنی 0/ 024 2/ 269 0/ 142 بخشیآگاهی  <-استقرار یادگیری معکوس 
 دار است. معنی 0/ 0009 5/ 235 0/ 323 ریزی بسترسازی و برنامه  <-استقرار یادگیری معکوس 

 دار است. معنی 0/ 0009 4/ 161 0/ 248 بخشیآگاهی <-اقدامات تسهیلی 
 دار است. معنی 0/ 006 2/ 752 0/ 158 ریزی بسترسازی و برنامه  <-اقدامات تسهیلی 
 دار است. معنی 0/ 0009 20/ 148 0/ 669 استقرار یادگیری معکوس   <-انگیزه یادگیری 

 دار است. معنی 0/ 0009 3/ 824 0/ 225 کیفیت آموزش  <-ریزی بسترسازی و برنامه 
 دار است. معنی 0/ 030 2/ 179 0/ 159 کیفیت یادگیری <-ریزی بسترسازی و برنامه 

 دار است. معنی 0/ 001 3/ 337 0/ 196 بخشیآگاهی <-عوامل ساختاری  
 دار است. معنی 0/ 0009 3/ 996 0/ 248 ریزی بسترسازی و برنامه  <-عوامل ساختاری  

 دار است. معنی 0/ 006 2/ 756 0/ 140 بخشیآگاهی <-عوامل فردی 
 دار است. معنی 0/ 003 3/ 024 0/ 152 ریزیبسترسازی و برنامه  <-عوامل فردی 

 دار نیست.معنی 0/ 247 1/ 159 0/ 060 بخشیآگاهی  <-عوامل فرهنگ سازمانی 
 دار نیست.معنی 0/ 433 0/ 784 0/ 043 ریزی بسترسازی و برنامه <-عوامل فرهنگ سازمانی 

 دار است. معنی 0/ 0009 3/ 712 0/ 221 بخشیآگاهی <-موانع و چالش های سازمانی  
 دار نیست.معنی 0/ 281 1/ 080 -0/ 071 ریزی بسترسازی و برنامه <-موانع و چالش های سازمانی  

 دار نیست.معنی 0/ 429 0/ 791 0/ 047 بخشیآگاهی <-موانع و چالش های غیرسازمانی 
 دار است. معنی 0/ 012 2/ 518 0/ 140 ریزی بسترسازی و برنامه  <-موانع و چالش های غیرسازمانی 
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شکل 2. مدل فرایند استقرار یادگیری معکوس در حالت ضرایب استاندارد
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شکل ۳. مدل فرایند یادگیری معکوس در حالت معنی  داری ضرایب
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بحث
یادگیری  فرایند  مدل  سازی  هدف  با  حاضر  پژوهش 
مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  آموزش  در  معکوس 
عنوان  به  بعد   12 آمده،  بدست  نتایج  بنابر  شد.  انجام 
گرفتند  قرار  شناسایي  مورد  معکوس  یادگیري  مدل  ابعاد 
معکوس،  یادگیري  استقرار  آگاهي  بخشي،  از:  عبارتند  که 
برنامه  ریزي،  و  بسترسازي  یادگیري،  انگیزه  تسهیلي،  اقدامات 
سازماني،  فرهنگ  عوامل  فردي،  عوامل  ساختاري،  عوامل 
کیفیت  و  آموزش  کیفیت  غیرسازماني،  چالش  هاي  و  موانع 
بود.  برخوردار  مناسبي  برازش  از  حاصل  مدل  یادگیري. 
طبق نتایج مدل پارادایمی، بعد انگیزه یادگیری تبیین کننده 
استقرار یادگیري معکوس و بعد کیفیت یادگیری تحت تأثیر 
بسترسازي و برنامه  ریزي بوده است. در این راستا، نتایج پژوهش 
مرادی )11( نشان داد که رویکرد یادگیری معکوس می تواند 
باعث بهبود تعامل مدرس و فراگیر، تسهیل یادگیری عمیق از 
طریق فعالیت های یادگیری در کالس درس و پرورش درگیری 
فراگیران شود. نتیجه پژوهش حاضر در خصوص تبیین  کنندگی 
بعدهای ذکرشده، با پژوهش مرادی همخوانی دارد. نتایج پژوهش 
حاضر نشان داد که یادگیری معکوس می تواند روش های سنتی 

برای  بسیار  مزایای  داشتن  ضمن  و  کند  دگرگون  را  تدریس 
از  را  متعددی  نقش های  و  وظایف  یادگیری  یاددهی-  جریان 
مدرس طلب می  کند که همراستا با پژوهش سادات مهریزی 
و کارآموز )12( مي  باشد. در مطالعه حاضر، بعد عوامل فردی 
توانست منجر به بسترسازي و برنامه  ریزي بهتر براي یادگیري 
همکاران  و  عزیزخانی  پژوهش  با  همراستا  که  شود  معکوس 
)13( مي  باشد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اجرای روش 
یادگیری معکوس در یادگیری و انگیزش فراگیران تاثیر مثبت 
دارد. از سوي دیگر، تاثیر یادگیری معکوس بر همه مؤلفه های 
انتقادی( مثبت و  تفکر تاملی )عادی، فهمیدن، تاملی و تفکر 
 .)14-16( با مطالعات مشابه همخواني دارد  معنادار است که 

     بنابر پژوهش حاضر، بعد آگاهی بخشی تأثیر معناداري 
و  داشت  یادگیري  کیفیت  بر  نتیجه  در  و  آموزش  کیفیت  بر 
یادگیري  بهبود  و  دانشجویان  افزایش عملکرد تحصیلی  باعث 
نتایج    .)18  ،17( دارد  همخواني  قبلي  مطالعات  با  که  شد 
مطالعه حاضر نشان داد که انگیزه یادگیري بر استقرار یادگیري 
و محبی  زاهدی  راستا،  این  در  دارد.  معناداري  تأثیر  معکوس 
رفتن  باالتر  موجب  انگیزه  افزایش  که  دریافتند   )19( بهمنی 
اثرگذاری آموزش معکوس بر پویایی کالس و یادگیری عمیق 
تر دانش آموزان نسبت به روش های سنتی شده است. طبق 
جنبه  های  بر  معکوس  تدریس  روش   ،)20( دیناروند  پژوهش 
تحصیلی و روان  شناختی دانش آموزان مقطع متوسطه تاثیری 
»کیفیت  بعد  در  حاضر  پژوهش  نتیجه  است.  داشته  مثبت 
با پژوهش دیناروند همخوانی دارد. تحقیق شفیعی  آموزش«، 
و شهبازی )21(، نشان داد که یادگیری معکوس تحت تاثیری 
درونی(؛  و  بیرونی  های  )انگیزه  علی  شرایط  جمله  از  عواملی 
و  مستقل  اکتشافی،  )مشارکتی،  یادگیری  فرآیند  راهبردهای 
عمیق (؛ زمینه )مدیریت زمان، مواد آموزشی و طرح درس ( و 
شرایط مداخله گر )عوامل فردی، آموزشی، سازمانی و فرهنگی 
پیامدهای )فردی  بهبود  به  منجر  نهایت  در  که  دارد  قرار   )
چالش  های  و  »موانع  بُعد  می  شود.  دانشجویان  تحصیلی(  و 
در  پژوهش  نتیجه  بوده،  مداخله  ای  شرایط  ابعاد  از  سازمانی« 
بعدهای انگیزه و کیفیت یادگیری و موانع سازمانی، با پژوهش 
شفیعی و شهبازی همخوانی دارد. براساس تحقیق جوشقان  نژاد 
و باقری )22(، میانگین انگیزش تحصیلی دانشجویان در کالس 
های معکوس نسبت به کالس سنتی افزایش یافته بود. نتیجه 
پژوهش در بُعد »انگیزه یادگیری«، با پژوهش جوشقان  نژاد و 
باقری همخوانی دارد. پژوهش مبصرملکی و کیان )23(، نشان 
داد که شیوه تدریس معکوس در یادگیری دانش  آموزان نسبت 
نتیجه  تدریس سنتی)توضیحی( مؤثرتر بوده است.  به روش 
مبصرملکی  پژوهش  با  یادگیری«،  »کیفیت  بعد  در  پژوهش 
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حاکی   ،)24( توالبی  قهرمانی  دارد. تحقیق  همخوانی  کیان  و 
یادگیری  میزان  بر  معکوس  شیوه  به  آموزش  که  بوده  آن  از 
تاثیر معنادار دارد. نتیجه پژوهش در بُعد »کیفیت یادگیری«  
تحقیق  طبق  دارد.  همخوانی  توالبی  قهرمانی  پژوهش  با 
معظمی  گودرزی )25(، روش تدریس کالس معکوس در افزایش 
یادگیری کلی، عمیق و سطحی دانش  آموزان موثر بوده و نسبت 
بُعد  نتیجه پژوهش در  به روش تدریس سنتی موفق  تر است. 
»کیفیت یادگیری«، با پژوهش معظمی  گودرزی همخوانی دارد. 
پژوهش فاضل  اشرفی و سینا )26(، نشانگر آن بوده که رویکرد 
کالس معکوس بر یادگیری و انگیزش درس ریاضی نسبت به 
روش توضیحی موثرتر واقع شده  است. نتیجه پژوهش حاضر در 
ُبعدهای »انگیزه و کیفیت یادگیری«، با پژوهش فاضل  اشرفی 
 ،)27( دهواری  و  جعفرخانی  تحقیق  دارد.  همخوانی  سینا  و 
نشان داد که استفاده از روش آموزش معکوس موجب افزایش 
بهبود  و  درونی  تحصیلی  انگیزش  بهبود  و  تحصیلی  پیشرفت 
انگیزش تحصیلی بیرونی در دانش  آموزان در درس کار و فناوری 
گردید. نتیجه حاصل از پژوهش حاضر، با پژوهش جعفرخانی 
و دهواری در بعدهای » انگیزه یادگیری« و » کیفیت آموزش« 
همخوانی دارد. تحقیق علوی، کیوان  پناه و فضلعلی )28(، نشان 
داد که میزان مشغولیت معلم  ها در کالس معکوس در مقایسه 
با کالس سخنراني محور یا کالس سنتي بیشتر بود و نگرش 
 « بعد  معلم  ها به مدل توسعة حرفه اي معکوس مثبت بود. 
بوده،  )استراتژی(  راهبرد  ابعاد  از  برنامه  ریزی«  و  بسترسازی 
نتیجه حاصل از پژوهش در خصوص بعد ذکرشده، با پژوهش 
علوی، کیوان  پناه و فضلعلی همخوانی دارد. طبق نتایج تحقیق 
)29(،  یادگیری تحت تاثیری عواملی از  و همکاران  کاویانی 
جمله شرایط علّی )انگیزه های بیرونی و درونی(؛ راهبردهای 
فرایند یادگیری)مشارکتی، اکتشافی، مستقل و عمیق(؛ زمینه 
)مدیریت زمان، مواد آموزشی و طرح درس( و شرایط مداخله  گر 
)عوامل فردی، آموزشی، سازمانی و فرهنگی( قرار دارد که در 

نهایت منجر به بهبود پیامدهای )فردی و تحصیلی( دانشجویان 
می  شود. نتیجه پژوهش در بعدهای انگیزه و کیفیت یادگیری 
و موانع سازمانی، با پژوهش کاویانی و همکاران همخوانی دارد. 
در تحقیق کیاحسینی و دوستی )30(، فرضیه پژوهش مبنی 
بر اینکه روش تدریس کالس معکوس نسبت به روش تدریس 
متداول تفصیل بیشتری بر یادگیری دانش آموزان دارد، تأیید 
گردید. نتیجه پژوهش در بُعد »کیفیت یادگیری«، با پژوهش 
کیاحسینی و دوستی همخوانی دارد. طبق تحقیق ون آلتن و 
همکاران )31(، نتایج بر بهبود کیفیت یادگیری تاکید نمودند. 
ون  پژوهش  با  یادگیری«،  »کیفیت  بعد  در  پژوهش  نتیجه 
نشان   ،)32( تحقیقی  نتایج  دارد.  همخوانی  همکاران  و  آلتن 
از  سخنرانی  های  مانند  معکوس،  طرح  اجزای  تطبیق  که  داد 
است  ممکن  کالس،  در  جلسات  ساختار  و  شده  ضبط  پیش 
دهد.  افزایش  دوره  این  در  را  آموزان  دانش  یادگیری  تجربه 
نتیجه پژوهش در بعد »کیفیت یادگیری«، با پژوهش آویدی 
که  داد  نشان   ،)33( تحقیق  نتایج  دارد.  همخوانی  پاینتر  و 
به طور معني داري در  نهایي  امتحان  عملکرد دانشجویان در 
گروه کالس معکوس باالتر بود. نتیجه پژوهش در بعد »کیفیت 
یادگیری«، با پژوهش گاه و اونگ همخوانی دارد. تحقیق آساکا 
تسهیلی  اقدامات  که  داشته  آن  از  نشان   ،)34( و همکاران  
روند یادگیری معکوس را بهتر کرده است. نتیجه پژوهش در 
بعد »اقدامات تسهیلی«، با پژوهش آساکا، شینوزاکی و یوشیدا 
رویکرد  که  داد  نشان  تحقیق )35(،  نتایج  دارد.  همخوانی 
هدایت یادگیری معکوس نه تنها به نفع دانشجویان در ارتقاء 
یادگیری،  انگیزه  بهبود  باعث  بلکه  بوده،  خود  پروژه  عملکرد 
گرایش تفکر انتقادی و خود کارآیی گروهی شده است. نتیجه 
نتیجه پژوهش چانگ  با  یادگیری«،  بعد »کیفیت  پژوهش در 
یادگیری   ،)36( نتایج پژوهش  و هوانگ همخوانی دارد. طبق 
تحت  معناداری  بطور  را  فراگیران  عملکرد  و  انگیزه  معکوس، 
و  »انگیزه  بعدهای  در   پژوهش  نتیجه  است.  داده  قرار  تاثیر 
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کیفیت یادگیری«، با نتیجه پژوهش زین  الدین همخوانی دارد.

نتیجه گیری
یادگیری  فرایند  تبیین  بوده که  از آن  نهایی حاکی  نتایج 
معکوس در آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران دارای دوازده 
توانمندی  های  فراهم  سازی  نتایج،  به  باتوجه  بوده  است.  بعد 
مدیریتی از طریق پذیرش اساتید شایسته و آشنا به یادگیری 
معکوس برای آموزش، حمایت همه جانبه مدیران ارشد، میانی 
و عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی برای استقرار و اجرای یادگیری 
معکوس، پذیرش یادگیری معکوس از سوی مدیران عالی دانشگاه 

علوم پزشکی به عنوان رویکرد مستقل و حمایت مادی و معنوی 
افزایش  و  فراهم  سازی  یادگیری معکوس،  اجرای  و  استقرار  از 
کیفیت امکانات و زیرساخت  های آموزش مجازی تا اجرای روش 
در  مناسب  رسانی  اطالع  بیشتر،  سرعت  با  معکوس  یادگیری 
آن  مزایای  و  معکوس  یادگیری  روش  مورد  در  جامعه  سطح 
نسبت به روش  های سنتی یادگیری و تدریس پیشنهاد گردید. 
پژوهش،  کمی  و  کیفی  مرحله ی  از  حاصله  نتایج  به  توجه  با 
دانشگاه  آموزش  در  معکوس  یادگیری  فرایند  نهایی  مدل 
ارائه   گردید: شماره4،  شکل  شرح  به  مازندران،  پزشکی  علوم 

شکل 4. مدل پارادایمی پژوهش  
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Reverse Learning Process Modeling in Education of 

Mazandaran University of Medical Sciences

Arastoo Gooran Orimi1, Abdullah  Ali esmaeli*2 , Seyed Zahra Hosseini Daroun-Kolai3

Abstract
Background and objective: In reverse learning; Instructors changed the place from direct teaching in a 

large group learning environment. The aim of the present study was to model the reverse learning process 
in education of Mazandaran University of Medical Sciences.

Methods and Materials: The research design is also of exploratory mixed type. The statistical population 
in the qualitative section includes academic experts and members of the Education and Empowerment 
Committee of Medical Universities (Mazandaran, Tehran, Babol, etc.) and in the quantitative section 
includes Employees of the Department of Management and Resources Development, Health and Education 
Branch of Mazandaran University of Medical Sciences; In the qualitative section, in-depth interviews 
were conducted with 12 experts using the snowball sampling method, and in the quantitative section, a 
questionnaire was used to measure the model using the multi-stage relative stratified method among 310 
samples. The face and content validity of the questionnaire and the reliability was confirmed by Cronbach’s 
alpha method. Data were analyzed by exploratory and confirmatory factor analysis with SPSS and Smart 
PLS software.

Results: The results showed that the reverse learning process has 12 dimensions in terms of learning 
motivation, individual factors, organizational culture factors, structural factors, the establishment of reverse 
learning, facilitation measures, organizational barriers and challenges, non-organizational barriers and 
challenges, bedding and planning, awareness, quality of education and quality of learning. The results of 
the quantitative section showed that all dimensions of the research paradigm model were confirmed.

Conclusion: It is recommended to the officials of Mazandaran University of Medical Sciences to provide 
the necessary conditions for the establishment of reverse learning, make the necessary arrangements 
according to the results of the present study.
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