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 چکیده 

 مربیان، هایچالش و هاادراک ها،انگیزه مورد در محدودی بینش معکوس، درس هایدرباره کالس فعلی ادبیات هدف:

 کالس روش اتخاذ برای مدرسان هایانگیزه درک کیفی، مطالعه این از هدف. دهدمی ارائه عالی آموزش زمینه در ویژهبه

 آن با دولتی دانشگاه یک در کالس معکوس قالب در تدریس هنگام مربیان که است مسائلی و هاچالش و سدرسی معکو

 .شوندمی روبرو

 قبالا  که اساتید نفر از 13. است شده استفاده گرداوری اطالعات برای ساختاریافته نیمه مصاحبه از مطالعه این در روش:

 روش تحلیل مضمون از استفاده با هاداده. شدند مصاحبه کردند،می معکوس، تدریس کالس روش از استفاده با

 . شد استفاده همکار کمک از وتحلیل،تجزیه پایایی و اعتبار افزایش برای. گرفتند قرار موردبررسی و تحلیل

 را کارگیری روش تدریس معکوس در آموزش عالی ایرانبه با مرتبط چالش چندین پژوهش این هاییافته ها:یافته

( موانع 3( ضعف محتوای موردنیاز در کالس معکوس، 2ساختاری نظام آموزش عالی، و مدیریتی ( ضعف1 :داد نشان

 توانندمی بالقوه طوربه هایافته ( ضعف فناوری. این4فردی در ارتباط با دانش و نگرش و اطالعات دانشجویان و اساتید، 

 درس کالس روش از خود دانشجویان یادگیری نتیجه بهبود رایب خواهندمی که مدرسانی برای راهنمایی عنوانبه

 .شود استفاده کنند، معکوس استفاده
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 و بیان مسئله مقدمه

 هاینظام صحیح گیریبهره زندگی، عرصه در ارتباطات و اطالعات هایفناوری ورود سوم با در هزاره

 اکثر در ایحرفه هایچالش ترینعمده از یکی یادگیری و تدریس در هاآوریفن این آموزشیاز

 که است پرطرفدار آموزشی الگوی یک 1معکوس درس کالس (.,Parsa Moin 2020است ) هاجامعه

 به( مطالب ارائه ،مثالعنوانبه) شدمی انجام کالس در سنتی طوربه که هاییفعالیت آن در

 به بودند، تحت عنوان تکالیف عادی طوربه که هاییفعالیت و شده تبدیل خانه هاییتفعال

 جایبه مدرس معکوس، درس کالس در .(Akçayır et al, 2018) شوندمی تبدیل درسی هایفعالیت

 عهده بر را یادگیری فرایند مسئولیتفراگیر که  کندمی دانشجویان کمک به صرف اطالعات ارائه

 از که آنجا از .(Lai and Hwang, 2016دهند )میرواج  را محوریفراگیر  یادگیری در واقع و بگیرند

 مدرس ،شودنمی استفاده ،هاسخنرانی از استفاده با دانشجویان به دانش انتقال برای کالس زمان

 توسط پیشنهادی مشکالت حل بحث، مانند یادگیری هایفعالیت سایر طریق از است قادر

 معکوس کالس مفهوم امروزه،. شود درگیر دانشجویان با راهنمایی و مفید هایفعالیت ،دانشجویان

 و مدارس در و( غیره و انسانی علوم اجتماعی، علوم ریاضی،) مختلف هایرشته از بسیاری در

 جدید آموزشی الگوی یک عنوانبه .(Hao, 2016) است شده سازیپیاده جهان سراسر هایدانشگاه

 در تحقیقات. است کرده جلب خود به را بسیاری توجه اخیر هایسال در معکوس سکال محبوب،

 ،یطورکلبه. است یافته افزایش چشمگیری طوربه عالی آموزش زمینه در ژهیوبه معکوس کالس مورد

دارد  تمرکز معکوس درس یهاکالس هایچالش و مزایا بر عمده طوربه موضوع این مورد در ادبیات

(Ho et al, 2018.) 

 در .اندکرده بحث هاآن کارآیی توجیه برای معکوس درس هایکالس مزایای مورد در محققان    

در  نکالس معکوس بر یادگیری دانشجویا تأثیرخود به  پژوهش در نتایج Abdi(2020) مورداین 

چنین کالس مزایای  ترینمهم از دیگر یکی .(abdi, 2020است )مقایسه با رویکرد سنتی اشاره کرده 

 دانشجویان معکوس، درس کالس در. بخشد ارتقا را فعال یادگیری تواندمی که است این درسی

 دستیابی و اطالعات عمیق پردازش ،خودمحوریادگیری  معنادار، یادگیری هایفعالیت درگیر بیشتر

 جتماعی،ا تعامل برای بیشتر کالس زمان از (.Lai and Hwang, 2016هستند ) بیشتر یادگیری به

شود می عمیق یادگیری به منجر که شودمی استفاده مسئله حل و گروهی بحث همساالن، به کمک

(Maciejewski, 2016) کالس در فعال حضور که کردند ادعا ،خودمحوریادگیری  تئوری به استناد با 

 این از و کند برآورده را شایستگی و همبستگی استقالل، به دانشجویان نیاز است ممکن معکوس

درس  کالس مزایای از دیگر یکی پذیریانعطاف .بخشد بهبود را دانشجویان یادگیری و انگیزه طریق

 خودآموزشی هایفیلم از استفاده. گیردمی قرار موردبحث محققان توسط اغلب که است معکوس

                                                           
1. Flipped Classroom 
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 عقب مکث، با را سرعت، خودشان با و مکان هر و زمان هر در سازدمی قادر را ، دانشجویانگامبهگام

 مطالعه یک ( Karabulut-Ilgu, 2018) کنند روبرو ویدیویی، هایسخنرانی یا و بررسی برگرداندن،

 یادگیری عاطفی ابعاد که گرفت نتیجه معکوس، کالس یک در دانشجویان مشارکت مورد در کیفی

 امنیت احساس ،شدن شناخته رسمیت به همساالن، به تعهد قبیل از ابعادی. گرفت کمدست نباید را

-Steen) است شده برجسته دانشجویان یادگیری در کننده مساعدت عنوانبه بخصوص مربی رابطه و

Utheimand Foldnes, 2018.) یادگیری در معکوس تدریس پژوهش دیگری نشان داد که شیوه 

 ,Mobaser Maleki and Kianاست ) بوده مؤثرتر( توضیحی) یسنت تدریس روش به نسبت فراگیران

2018 .) 

 برخی مدل این اما است، یادگیری بهبود برای بسیاری مزایای معکوس دارای درس کالس اگرچه    

 سنتی کالس در مقایسه با معکوس کالس اثربخشی برخی مطالعات از. به همراه دارد نیز را موانع از

ی زیر پا بحث یادگیری گروه معکوس کالس در دهد کهمی نشان حتی یا ،کندمین پشتیبانی

 کالس رویکرد از استفاده چالش ترینبزرگ (.McClelland, 2013 Velegol, 2015شود )میگذاشته 

 دوره یک تبدیل. است شده ایجاد دانشجویان و اساتید برای که است سنگین کاری حجم درس،

 کندمی ایجاد را اساتید برای توجهیقابلکاری و حجم کاری  بار معکوس، دوره یک به سنتی

(Howitt and Pegrum, 2015.) طورهمان ( کهWanner and Palmer, 2015) کردند، خاطرنشان 

 زمان از بیشتر برابر شش تقریباا کالس معکوس دوره یک تهیه برای شده استفاده واقعی زمان

 مجبور مدرس معکوس، درس کالس رویکرد مؤثر اجرای برای. است سنتی دوره یک سازیآماده

 باید اساتید. کند طراحی مجدد ارزیابی و دستورالعمل محتوا، اهداف، ازجمله را درسی هبرنام تا است

 در اسالیدها حتی. کنند آماده را کالس درون هایفعالیت و کالس از قبل ویدئویی هایسخنرانی

 .باشند بهتر شکلی به آنالین فردی یادگیری در بتوانند تا اندشده طراحی مجدداا هاآن پاورپوینت

 به نیاز بازخورد ارائه و راهنمایی نظارت، طراحی، برای همچنین کالس درون هایفعالیت

 برای بیشتری تالش باید همچنین دانشجویان. دارد طرف مدرس از بیشتری گذاریسرمایه

 را آمادگی از توجهیقابل مقادیر باید کالس به ورود از قبل دانشجویان. دهند انجام یادگیرنده محور

 آموزشی، مطالب سایر بررسی کالس، از قبل ویدئویی هایسخنرانی مشاهده ازجمله کالس، یقطر از

 سنتی کالس در. برسانند پایان به کالس از خارج هایفعالیت تکمیل و آنالین هایآزمون تکمیل

نیاز  سخنرانی ارائه و همساالن با مشارکت و به بحث درسی خود، مشکالت حل برای دانشجویان

 و اضطراب در کار زیاد، شدن غرق احساس با همراه لذا روبرو شدن با حجم باالی اطالعات .دارند

 آنالین مطالب به یادگیری است ممکن هاآن. برای دانشجویان به همراه خواهد داشت ناامیدی

 روازاین و کنند مقاومت هاآن برابر در و شوند منصرف کالس درون هایفعالیت از نباشند، مندعالقه

 مهم هایچالش از دیگر یکی (.Karabulut‐Ilgu, 2018) باشند ناراضی معکوس کالس رویکرد از

 این اجرای و طراحی برای عملی و نظری چارچوب وجود عدم معکوس، درس هایکالس از استفاده
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 این از مربیان استفاده مانع و کندمی ایجاد را بزرگی مانع که ،(Karabulut‐Ilgu, 2018) است مدل

 .شودمی هاکالسنوع 

با جامعه آماری  ایمطالعههمچنین همه دانشجویان پذیرای این نوع یادگیری نیستند.     

، نشان داد که کارشناسی و کارشناسی ارشددانشجویان آموزش بهداشت در مقاطع تحصیلی 

، کسانی که کالس درس را شوندمیدانشجویان در پذیرش کالس معکوس به دو گروه تقسیم 

قبل از یادگیری را  هایجنبه، اما هستند طرفبیی عناصر و کسانی که اگرچه از نظر برخ پذیرندمی

 هایکالسنظرات و تجربیات اساتید در  همچنین (.McLean and et all, 2016کنند )نمی تأیید

که  ، یک مطالعه در استرالیا نشان دادحالبااینقرار گرفته است.  موردبررسیدرس معکوس کمتر 

درس معکوس  هایکالسسازمانی برای  حمایتعدمنگرانی اصلی اساتید آموزش عالی تعهد زمانی و 

، پیشنهاد شده است که تجربیات راستای این نگرانی در (.Wanner and Palmer, 2015) است

 ،قبیل زمان مناسب، طراحی آموزشی در کالس معکوس نیاز به منابع اضافی از پذیرانعطافیادگیری 

ادعا کردند که در  (Xu and Wang, 2009) (.Chen, 2003دارند ) پشتیبانی فنی و پشتیبانی اداری

اعضای آموزش مجازی مانند کالس درس معکوس، بار اضافی از نظر آموزشی متوجه  هایمحیط

اطالعات و فرستنده دانش  دهندهارائه عنوانبهسنتی استاد  هاینقش ازجمله .گرددمیهیات علمی 

، طراحان یاد دهندگان خبره، مجریان عنوانبهتید ، اسا. به همین دلیلشودمیچالش کشیده به 

 .(Xu and Wang, 2009) گیرندمیجدید گردن  "هایمسئولیت"دوره و سازمان دهندگان 

 Missildineشود ) تقویت دانشجویان رضایت و پیشرفت است ممکن کالس معکوس مدل در اگرچه

et al, 2015تواندمی ؛ وباشند داشته بیشتری رضایت معکوس روش از است ممکن انینشجو( دا 

طراحی  ،وجودنی( بااO’Flaherty and Phillips, 2015) باشد، سنتی هایدستورالعمل از تراقتصادی

 از برخی شده خودتنظیم رفتارهای ،کالس معکوس با چالش کمبود زمان در طراحی آن روبرو است

 درستیبهدانشجویانی که  از برخی شکست آن نتیجه ( وSun, Wu, and Lee, 2017) دانشجویان

 ریزی( برنامهLai and Hwang, 2016کالس ) از خارج یادگیری محتوای درک برای را خود زمان

 دهدمی نشان ادبیات .باشدیمکالس معکوس در زمینه یادگیرندگان  هایچالشاز دیگر  ،کنندنمی

 چندین تاکنون ،حالبااین. است چالش و فرصت دو جنبه، هر املش معکوس آموزش مدل که

 ,Betihavas) اندکرده بررسی را معکوس درس هایکالس هایچالش و آموزشی نتایج مطالعه

Bridgman and Kornhaber, 2016 ،Cross, Zainuddin and Halili, 2016.) 

 موضوعات بر تمرکز با عالی آموزش در سیستماتیک مروری مقاالت از اخیر تعدادی یهاسالدر     

 Betihavas, Bridgman and) کالس معکوس هم اشاره کرده است هایچالشبه  مختلف مهم

Kornhaber, 2016 ،Thai,Wever, and Valcke, 2017 )کالس نقش مورد در منظم بررسی کی 

 کالس اثربخشی به مربوط اتیادب ( وChen and et al, 2017داد ) انجام پرستاری آموزش در درس

 همکاران در و ایلگو-کارابولوت توسط دیگری ،بررسی. کرد بررسی پزشکی آموزش در را درس
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 بر تمرکز با مطالعاتی ،هایبررس این علیرغم(. Karabulut-Ilgu, 2018شد ) انجام مهندسی آموزش

 یادگیری بر معکوس کالس فرایند )قبل از کالس، حین کالس و بعد از کالس( هایچالش بررسی

 و مربیان مهم کانون به معکوس درس کالس که آنجایی از. ندارد وجود هادانشگاه دانشجویان در

 ,Giannakos, Krogstie and Chrisochoidesاست ) شده تبدیل آموزشی طراحان و سیاست گذاران

معکوس در  کالس هایچالشپژوهشی در زمینه  حالتابهدر جامعه آموزش عالی ایران  یول (. 2014

کیفی در این  پژوهشکه  کندمیکل صورت نگرفته است. اهمیت موضوع زمانی بیشتر نمود پیدا 

 و ناقص گاهاا  و با موضوع مرتبط پژوهشی هایپیشینه بررسی زمینه نیز وجود ندارد. همچنین

 درک به بتوان تا نمایدمی ایجاب را مرتبط تحقیقات عمیق روی ایمطالعه انجام ضرورت ،بعدیتک

 در طرف دیگر جهان کرد ازپیدا  دست عالی تحصیالت سطح در کالس معکوس هایدوره بهتری از

 جامعه اقتصاد، آموزش، مانند هابخش همه. است شده متوقف COVID-19 توسط 2020 سال آغاز

 ستمسی. کند مواجه زیادی مشکالت با را مردم تواندمی و کنند فعالیت توانندنمی عمومی بهداشت و

 آخر سال دانشجویان برای خصوصبه دانشجویان. است شده متوقف هابخش سایر مانند آموزشی

. کند آغاز کشور کل برای را آموزش چرخه باید دولت. خواهندنمی خود آموزشی زندگی در خللی

 مختلف هایدانشگاه برای مختلف اقدامات با هاآن گیریتصمیم برای دولت به کمک مقاله این هدف

 و( CU) ایرایانه هایدانشگاه ،(TU) فنی هایدانشگاه مانند هادانشگاه از مختلفی انواع. است

 هادانشگاه همه و هستند فناوری بر مبتنی هااستراتژی بیشتر. دارد وجود علوم و هنر هایدانشگاه

 با را رهموبدرهم کالس یک طراحی مقاله بنابراین؛ دارند زیادی مشکالت آن از استفاده برای

 در کالس معکوس اهمیت به توجه با ..است داده پیشنهاد دانشگاه نوع هر برای متنوع هایاستراتژی

 نظر عالی ایران، به آموزش بستر در هادوره این به راهبری نگاه تسهیل منظوربهو  امروز عالی آموزش

 بررسی با که است آن بر تالش پژوهش این در .است ضروری تحقیق شکاف این به رسیدگی رسدمی

 حوزه در به تحوالت توجه با عالی آموزش درسی برنامه آینده شده، طراحی پیش از هاییپرسش

 که هاییروش و آنان یهاانگیزه و آموزش معکوس اهداف بر و گیرد قرار موردبررسی آموزش معکوس

 عوامل ؛ ونماید مشخص را ارمغان دارد به عالی آموزش برای که را تهدیدهایی ،هاچالش آن طریق از

 تالش است در حاضر پژوهش راستا این در سازدمی روشن را پژوهش حاضر انجام ضرورت شده مطرح

 دهد. پاسخ« ؟اندکدمکشور  عالی آموزش کالس معکوس در هایچالش» پژوهشی سؤالاین  به تا

 

 شناسی پژوهشروش

کنندگان در این تحقیق از میان شرکت کیفی با روش تحلیل مضمون است. ایمطالعهپژوهش حاضر 

با کالس معکوس با حداقل دو سال سابقه تدریس الکترونیکی، انتخاب شدند. نمونه آشنامدرسان 
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ادامه پیدا کرد.  (13مصاحبه ها )دادهنظری تا اشباع  گیرینمونهآغاز و با  1هدفمند صورتبهگیری 

غنی از اطالعات باشند تا بتوانند فعاالنه در مطالعه که منبع  بودهدف انتخاب افرادی  گیرینمونهدر 

 ,Creswell, Clarkکنند ) نائلشرکت و پژوهشگر را به درک بهتر از زندگی و تعامالت اجتماعی خود 

Vicki, 2011 به اشباع رسیدند. هاداده کنندهمشارکت 13(. پس از مصاحبه با 

 ,Creswellآوری گردید )جمع 2ساختاریافتههای نیمهاطالعات در این بخش از روش مصاحبه    

Clark, Vicki, 2011.)  ،برای انجام مصاحبه  موردنیازهای منظور تدوین عبارتابتدا بهبه این منظور

شد. همچنین طراحی استفاده  مدل موجود کالس معکوس ویژهبه 3مرور متونپژوهش و  سؤالاز 

کسی، چه  ( چه5W1H) 8و نتایج 7عمل ،6، تکلیف5)وضعیت STAR4مصاحبه با روش  سؤاالت

افراد واجد شرایط  هدفمند گیرینمونه( تکمیل و اصالح شد. با 9چیزی، کجا، چه زمانی، چرا، چگونه

برای مکان مصاحبه دو شد.  رضایت آگاهانه گرفته هاآنانتخاب شدند و از  برای شرکت در پژوهش

گذرانند و دوم، جا میاغلب اوقات خود را آن کنندگانشرکتاول، محیطی که ؛ نکته درنظرگرفته شد

آوری اطالعات با کسب دهند. برای افزایش دقت در جمعبرای مصاحبه ترجیح می هاآنمکانی که 

ها استفاده مصاحبه یبرای ثبت کلیه صوتضبطاز دستگاه  ،کنندگان در پژوهشاجازه از مشارکت

دقیقه انجام شد. محقق با  90الی  30 شخص به شخص به مدت صورتبهگردید. سپس مصاحبه 

راهنما و کلی، مصاحبه را آغاز و سپس براساس مطالب و تجربیات بیان شده آن را  سؤاالتطرح 

. پس از هر مصاحبه، متن نمودمیثانویه استفاده  سؤاالتو در صورت لزوم از  دادمیهدایت و ادامه 

انجام  کدگذاری، شدمیپژوهشگر بازخوانی مصاحبه بر روی کاغذ پیاده شده و چندین بار توسط 

به گیری نمونه. گرفتمیی مستمر انجام حین کدگذاری و مقایسه بردارییادداشتشده و تحلیل و 

نیامد و  به دستبه اشباع رسیده و دیگر کد جدید  هاداده کهطوریبهادامه یافت نظری  یشیوه

ی کیفی از مرور و هادادهشدن در  ورغوطه منظورهبشدند. پژوهشگر  تأییدقبلی تکرار و  هاییافته

بازخوانی چندباره متن استفاده نمود و با حضور در مراکز آموزش عالی و مشاهده مسائل مربوط به 

ی کیفی داشت. برای سنجش هادادهسعی در عمق بخشیدن به درک خود از  کنندگانمشارکت

 ,Creswellاستفاده شد ) 11و همکار پژوهش 10بررسی اعضا هایروشقابلیت اطمینان کدگذاری از 

                                                           
1. purposive sampling 

2. Semi-structured interviews 

3. Literature Review 

4. Star 

5. Situation 

6. Task 

7. action 

8. Result 

9. Who, What, Where, When, Why, How 

10. Member Checking 

11. peer review 
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Clark, Vicki, 2015 ،رویت همکار پژوهش و یک آن به یها و خالصهمتن مصاحبه(. بدین منظور

براساس . متخصص روش پژوهش کیفی رسید و اشکاالت مربوط به جریان کدگذاری برطرف شد

مورد مقایسه  موردبررسیایی، کدهای تعداد کدهای اتخاذ شده در بین دو کد گذار و برای بررسی پای

 شد. برآورددرصد  80بیش از قرار گرفت و میزان توافق کدگذار 

( Attride-Stirling, 2001اطالعات در این بخش از تحلیل مضمون و روش ) وتحلیلتجزیهبرای      

از کنندگان، پس های مشارکتشد. برای اطمینان از دریافت درست نظرات و دیدگاه استفاده

ها ارجاع داده و از کنندگان با اصل مصاحبهرا به مشارکت هاآناستخراج مضامین توسط تحلیلگران، 

همان چیزهایی است که قصد  شدهاستخراجهای خواستیم که بیان کنند آیا این مضمون هاآن

 اند؟ و در انتها تحلیل تا تشکیل شبکه مضامین ادامه پیدا کرد.را داشته انشانیب

 
 شوندگانمصاحبهجمعیت شناختی  مشخصات(: 1) جدول

 تعداد گروه مصاحبه

 10 خبرگان حوزه یادگیری

 3 در آموزش عالی رسانیاطالع یفناوردکتری  دانشجویان

 تعداد سطح تحصیالت

 10 دکتری

 3 دانشجوی دکتری

 تعداد رشته تحصیلی

 6 علوم تربیتی

 4 روانشناسی تربیتی

 3 یعال آموزش رد رسانیاطالع یفناور

 تعداد میانگین سابقه کاری

 5 سال 25باالتر از 

 6 سال 25-20

 1 سال 20-15

 1 سال 15از  ترپایین

 

 

 پژوهش هاییافته

 روش از استفاده به آموزش سنتی هایروش از گذار که دادند گزارش این تحقیق شوندگانمصاحبه

 است و یادگیری شده –در فرایند یاددهی  یاساس تغییرات و بهبودهای باعث معکوس درس کالس

 .ایجاد کرده است تدریس در جدید رویکرد و آموزش مورد در جدیدی اندازچشم
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و موانعی نیز بوده  هاچالشآموزش عالی، همراه با  هایدوره، اجرای کالس معکوس در وجودبااین

تحقیق حاضر  هاییافتهاز  یاخالصه، 1بوده است. جدول  هاآناست که هدف این تحقیق، شناسایی 

 .دهدمیدر این زمینه را نشان 

 
 کالس معکوس در آموزش عالی یریکارگبهموانع  (:2)جدول 

 تم پایه تم سازمان دهنده تم فراگیر

ش
چال

ی
ها

 
به

کارگ
ری

س در 
س معکو

ال
ی ک

ش
آموز

 
ی

عال
 

ضعف مدیریتی و 

 ساختاری

 عهاجرای کالس معکوس در جام منظوربه یبسترسازعدم 

 ضعف در تدوین ساختار و مقررات کالس معکوس

 مدیران حمایت و گذاریسرمایه عدم

 زمبنه این در مناسب یسازفرهنگ عدم

 دانشگاه مناسب بسترسازی عدم

 ضعف محتوایی

 نبودن محتوای درسی روزبه

 زمان بر بودن تولید محتوا در فرایند کالس معکوس

اجرای کالس معکوس و تعین محتوای بودن سطوح باالی شناختی در  ازینشیپ

 روزبه به نیاز روزبهدر فرایند آموزش )اساتید برای تعیین محتوای  روزبه

 اطالعات علمی و فنی خواهند داشت( داشتننگه

 کالس زمان از قبل فراگیران محدود سازیآماده

 از کالسخارج شده  ارائهاز دانشجویان برای درک محتوای  حمایتعدم

ساتید و ضعف ا

 دانشجویان

 از طرف اساتید در برابر تغییر مقاومت

 اساتید بودن چندشغله

 از طرف دانشجویان معکوس کالس با ارتباط در منفی تفکر

 در دانشجویان و اساتید نوآورانه نگرش و نداشتن سنتی نگرش غلبه

 دانشجویان درونی یهاانگیزه ضعف

 ر اساتید و دانشجویاناز نظ فناوری کاربست آشنایی و مهارت کمبود

 از رف اساتید ضعف مدیریت زمان

 اساتید ضعف در مدیریت فرایند کالس معکوس

 اساتید کمبود تسلط بر درس

 ای دانشجویانرسانه دانش نداشتن

ضعف فنی و 

 زیرساختی

 عدم دسترسی به منابع الکترونیکی

 تفاوت سرعت اینترنتی

 فنی و متخصص هایتکنسین کمبود

 کافی افزارینرم و افزاریسخت اتتجهیز نبود

 نامناسب و ناکافی هایزیرساخت
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آموزش معکوس در  کارگیریبهمانع اصلی  25، شودمیمالحظه  2که در جدول  طورهمان    

و منابع  دسته موانع مدیریتی و ساختاری، محتوایی، فردی، فناوری 4ایران در قالب  هایدانشگاه

 ریزیبرنامهمهم هستند که به ما امکان  جهتنیازا. شناسایی این موانع اندشده یبندمیتقسانسانی 

 .دهندمیرا  هادانشگاهاجرای بهتر کالس معکوس در  منظوربهبرای غلبه بر این موانع 

و انواع مختلفی  هاجنسکه موانع یاد شده از  باشدیمنگاه نخست به این موانع، بیانگر این نکته     

ساختاری و  یهایینارسامتنوع از موانع مربوط به منابع انسانی گرفته تا  یاهگسترو  باشندیم

 تواندمیاز این موانع  هرکدامتفسیر و تعریف افراد مختلف از  ازآنجاکه. رندیگیبرمرا در  یافزارسخت

ز این تحقیق برای هر کدام ا شوندگانمصاحبهاز سوی  شدهارائهمتفاوت باشد، الزم است که تعریف 

 براساس، شدهییشناساموانع  یهادستهبیان شوند. در ادامه، درباره هر کدام از  یروشنبهاین موانع 

 توضیحاتی ارائه شده است. اندگرفتهقرار  هاآنموانعی که در ذیل 

 طراحی و ریزیبرنامه مورد در خصوصاا ،کندمی وارد تدریس کننده به را بیشتری فشار امر این    

 شدهضبط محتوای قالب در را خود مواد تولید مداوم طوربه هاآن که کردندمی ادعا انآگاه. درس

 این. کردند آغاز ،کردندمی شرکت هاآن در کالس به آمدن از دانشجویان قبل که( ییهالمیف)

معکوس  درس کالس به نسبت مختلف رویکردهای از آگاهان که دهدمی نشان همچنین تحقیقات

 آگاهان همه ،حالبااین. دارند روش این با متفاوتی اهداف همچنین و اندکرده ادهاستف شیوبکم

 درس کالس از استفاده به تدریس سنتی روش از گرفتن فاصله فرایند که کردند خاطرنشان

 آموزشی یهاطیمح در معکوس درس هایکالس گرچه. شودمی هاآن تدریس بهبود باعث معکوس،

 به تعدادی ما(. 1 جدول) به دنبال دارد نیز را هاچالش از برخی مدل این اما دارند، بسیاری مزایای

از طریق  هاچالش از عالی( آموزشکالس معکوس در  هایچالشتم پایه تحت عنوان  32)بالغ بر 

، ضعف محتوایی، ضعف فنی و فناوری) کلی دسته پنج به را هاآن ؛ ورسیدیم هامصاحبهتحلیل 

 اکثر. کردیم تقسیم (مدیریت و ساختار در کالس هایچالشو  دانشجویانضعف فنی اساتید و 

 نامناسب سازیآماده مانند است، کالس از خارج هایفعالیت به مربوط درس کالس هایچالش

 .خانه و از این قبیل در راهنمایی به دانشجویان نیاز و کالس از قبل دانشجویان

 الف( ضعف مدیریتی و ساختاری

در  بود.« مدیریتی و ساختاری»قرار گرفت، ضعف  موردتوجهکه بیشتر از سایر تم ها  ییهاتمیکی از 

 فوایود نیتورجیراذکور شوده اسوت.  شووندگانمصاحبهتم پایه و یا ده مورد چالش توسط  10این تم 

 انیوبندانشسواختار  و از کندمی تسهیل را تجربی یادگیری که است این درس کالس در شدهتجربه

 یوادگیری یهاطیمح بالقوه ارزش بر آموزشی استانداردهای گذشته، یهادهه . طیکندمی انیپشتیب

 درگیر باال سطح یادگیری هایفعالیت در فعاالنه طوربه فراگیران آن در که اندکردهتأکید  فراگیرمحور

 کوالس رد فعوال یوادگیری هوایروش از استفاده نیازمند یادگیری فراگیرمحور یهاطیمح .شوندمی

 گروهوی بحوث و همتایان توسط ارزیابی و کوچک، خودارزیابی یهاگروه در مسئله حل ازجمله درس
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 آموزشی یهاستمیس ؛دیآیم شمار به یک چالش ییهاطیمح چنین ایجاد که است حالی در این است،

 و نقوش از گسوترش حمایوت یوا جدیود آموزشوی فنوون یریکارگبوه بورای را الزم آموادگی اغلوب

 از آموزش حمایت و طراحی در چالش یک این ندارند، را فراگیرمحور یادگیری با مرتبط هایئولیتمس

 (.Kim and et al., 2014است ) محور فراگیر

اشاره « خود با کالس یو هماهنگعدم انطباق »به چالش  شوندگانمصاحبهاین زمینه یکی از در      

 اصلی ذکر نموده است. هایچالشمدیریت کالس درس معکوس را از  و ضعفنموده 

نقاط ضعف کالس معکوس به نظر من این  ترینبزرگببینید نقاط ضعفش این است که یکی از     

شرایط با شما وفق میکنه یا نه که  ایآاست که ببینید آیا برای این کار آماده هستید یا نه و اینکه 

میگویند ما  هایبعضداشته باشند و سریع بسیاری از افراد نمیتونن چنین نگاهی به خود  متأسفانه

 .ندارنچنین قدرت و توانایی  کهیدرحالمیتونیم 

فرار روی کالس  هایچالشو یا سخت بودن مدیریت کالس درس در این مقوله نیز یکی از    

 :در این مورد چنین اظهار داشت که یاشوندهمصاحبهنمونه  عنوانبهمعکوس قلمداد شده است. 

فرمون دستش باشه که درست  کهنیامدیریت فضای کالسی دست استاد است، یعنی یکی بحث 

همه کار است. فرض مثال تا جایی بحث و انتقادات پیش بره دو نفر  حالنیدرعهیچ کار است ولی 

 د.کمدیریت  اصطالحبهاستاد باید این مباحث رو  !دانشجو بیوفتن به جون هم

 ب( ضعف محتوایی

بود. این  شوندگانمصاحبه موردتوجهسازمان دهنده و  یهاتماز  فردی هایلشچاضعف محتوایی و 

 تم پایه بعد از ضعف مدیریتی و ساختاری قرار داشت. 7با  سازمان دهنده به ترتیب هایتم

 دانشجویی اگر. است کالس زمان از قبل فراگیران محدود سازیآماده شده، گزارش مشکل ترینشایع

 خوبی عملکرد درس کالس هایفعالیت در است ممکن نگذارد، الزم وقت هخان در تحصیل برای

 ,Sayeski, Hamilton-Jones) شود کاسته معکوس کالس مزایای از است ممکن این و باشد نداشته

and Oh, 2015.) Wang (2016) یادگیری برای فراگیران کردن درگیر که داشتند اظهار همچنین 

 ازآنجاکه این، بر عالوه. است سروصدا بدون یادگیری عوامل نتریمهم از یکی خانه در خود

 خود یاطاقان معکوس مدل در است ممکن باشند، نداشته عادت مدل این به است ممکن دانشجویان

 محققان از برخی مشکل، این بردن بین از برای(. بکنند باید چه دانندینم یعنی) بدهند دست از را

(Hardin, and Koppenhaver, 2016 )به تا کردند استفاده بحث تابلوهای یا متنی یهاامیپ از 

 هاستمیس این. دهند ارائه کالس از خارج هایفعالیت طول در فوری بازخورد خود دانشجویان

 Chen,Lui, and) کنندیم کمک معکوس مدل در بازخورد ارائه فاصله کاهش به همچنین

Martinelli, 2017.) 

 موردتوجهاز مفاهیم  شدهینیبشیپنبودن محتوا و ناتمام ماندن طرح درس  روزبه ییمحتوادر تم     

 اعتقاد داشت که: یاشوندهمصاحبهدر این مورد  مثالعنوانبهبود. 
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عوض کنه و  مرورزمانبهی باشه که استاد باید محتوای هر درس را اگونهبهاین روش ممکنه     

را  موردنظرای آماده کردن محتوا ممکنه استاد نتونه محتوای محتوای جدیدتر را ارائه بده و لذا بر

 .کند آماده

 دیگری به ناتمام ماندن طرح درس اشاره داشتند: شوندهمصاحبهو یا 

میکنه ممکنه طرح درسی که دانشگاه برای اون  دیتأکبر کیفیت  ازآنجاکهباید گفت که این روش 

مناسب  بازماننقاط ضعف اصلی هستش که میتونه  ی ازکینیاواحد درسی آماده کرده تموم نشه و 

 .بشهضعفش هس برطرف  حالنیدرعکه اونم 

 موردتوجهمربوط به افراد نیز مقاومت در مقابل تغییر بیشتر  هایچالشهمچنین در زمینه     

 هایتمکالس درس معکوس از  سازیپیادهو نداشتن نگرش مثبت در زمینه  شوندگانمصاحبه

 .بود موردتوجه

 یکی از مطلعین در این مورد چنین اعتقاد داشت:

همیشه با تحوالت جدید  آموزشسنتی  هایروشفرهنگ آموزش الزم باید باشد چون سنت و 

 هایفناورو در مقابل آن مقاومت کنند و از  دانندیم ناکارآمدجدید را  هایروشو  کنندیممخالفت 

 بترسندجدید  هایروشو 

 یان:انشجوضعف اساتید و د

. آوردیمی را برای مربیان و دانشجویان به همراه هایچالشمانند هر رویکرد جدید، یادگیری معکوس 

چالش برای مربیان بار سنگین کار قبل و در حین کالس بود. تبدیل یک دوره از رویکرد  ترینبزرگ

اعضای هیات مقدماتی از  گذاریسرمایهتدریس سنتی به یک قالب معکوس نیاز به مقدار معقول 

 (.Kalavally, Chan and Khoo, 2014علمی دارد )

اساتید یادگیری با آن روبرو شدند. مقاومت دانشجویی چالشی دیگر بود که که  نشان داد پژوهش    

با برخورداری از یک رویکرد سنتی در طول دوران تحصیل خود، در مواجهه با رویکرد دانشجویان 

 .، احساس ناراحتی کردندکندمیرکت فعاالنه در فرایند یادگیری را ملزم به ش هاآنجدیدی که 

 دندیجنگیمدرس معلومات  هایکالسی که فاقد مهارت فراشناختی و سازمانی بودند، در فراگیران

(Margoniner, 2014 زیرا تصور )بلکه خودشان آموختند دهندمیآموزش ن هاآنکه  کردندمی .

(Talbert and Valley, 2012ز )و اساتید سنتی نگرش و نداشتن نگرش نو اورانه و ذهنیت نهیم 

 ، یکی از اساتید اعتقاد بر این داشتند که:دانشجوها

 که هست این بگیم میتونیم عالی آموزش در رو معکوس یادگیری از استفاده موانع از دیگر یکی    

 هستند. سنتی معموالا و ارندند جدید و نوآورانه نگرش یک استادها هم و دانشجویان هم یعنی افراد

 ضعف فنی و فناوری:

 براساسسازمان دهنده در پژوهش حاضر  هایتمدر استفاده از این نوع امکانات نیز از دیگر 

، یارسانهالکترونیکی، ضعف در دانش  منابع به دسترسی عدم» چون یاهیپا هایتمبود.  هامصاحبه
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در بهبود کارایی و  تواندمیی است که هایچالشو سرعت پایین اینترنت و ... از  متخصصنبود 

 .باشد تأثیرگذارکالس معکوس  اثربخشیرتقای ا

 به دسترسی کالس، از خارج مواد باالی کیفیت توسعه شامل که تکنولوژیکی و فنی هایچالش    

 تعداد. شود معکوس کالس رد مشکل ایجاد باعث است ممکن نیز فناوری شایستگی و فناوری

 آموزشی و فنی خصوصیات در که ویدئویی هایسخنرانی که دادند گزارش مطالعات از توجهیقابل

 تجربیات بر توانندمی( خشک ،کنندهخسته ضعیف، صوتی کیفیت ،مثالعنوانبه) است محدود هاآن

 هافیلم در صدا پایین کیفیت ،ثالمعنوانبه. بگذارند منفی تأثیر معکوس کالس در فراگیران یادگیری

(Hu and et al., 2018) پژوهشگران دیگر، مثال در. است گذاشته منفی تأثیر فراگیران یادگیری بر 

 دارد معکوس رابطه دانشجویان توسط شدهمشاهده یهافیلم درصد با هافیلم طول که دریافتند

(Giuliano, Moser, 2016). 

 اشاره کرده است. گونهنیافنی  هایچالشاین مورد به این حوزه در  آگاهانیکی از 

خواهم نظام گوید من میرا متحول کند آمده می هارساختیزما بدون اینکه  وپرورشآموزش    

ارزشیابی توصیفی که ایرادهای زیادی دارد.  نظامبهرا از نظام ارزشیابی سنتی تبدیل کنم  امیابیارزش

آماده نکرده، ذهنیت افراد را  کار نیاها رو برای آشنا نکرده، کالس ها رو با این روشهنوز مدرس

اجزای سیستم را  اینکه فقط یک بعد را از این سیستم تغییر داده و بقیه به خاطرتغییر نداده و این 

خیلی هم نسبت به قبل به نظر من  اآلنی نکرده با چالش همراه شده و حتی سازنهیزممتناسب یا 

 استی همراه با مشکل بیشتر

 در کالس معکوس اذعان داشت که: موردنیاز هایفناوریو کاربست  یریکارگبهو یا مطلعی در     

 باید یعنی است؛ اطالعات فناوری و ارتباطات مدیریت بحث در بگم میتونم که عامل ترینمهم

 سایر یا هافیلم به نبتون تا بشه فراهم اساتید چنینهم و دانشجوها برای فناوری و اینترنتی امکانات

 کند. نگاه و باشن داشته دسترسی هاپادکست

 

 گیرینتیجهبحث و 

اصلی که در زمینه اجرای کالس معکوس چالش  هایچالشمورد از  4پژوهش ما درکل  هاییافته

 هاچالش ترینشایعاستخراج کرد. اولین و  هاآن هایگفتهو  شوندگانمصاحبهرا از  کندمیایجاد 

 خویش هماهنگی و انطباق در زمینه عدم هاییضعفساختاری بود که با  و مدیریتی ضعف به مربوط

 زمان، مدیریت عدم درس، کالس مدیریت بودن سخت ،(درس کالس مدیریت در ضعف) کالس با

 حمایتعدم مناسب، افزارسخت و افزارنرم نبود جامعه، در آن اجرای منظوربه بسترسازی عدم

 و ناکافی هایزیرساخت مدیران، حمایت و گذاریسرمایه عدم معکوس، کالس ایاجر از ساختاری

دانشگاه، روبرو بود.  مناسب بسترسازی عدم و زمبنه این در مناسب سازیفرهنگ عدم نامناسب،

 بودن بر زمان محتوا، بودن بر زمان درسی، طرح ماندن ناتمام درسی، محتوای نبودن روزبه
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 در شناختی باالی سطوح بودن نیازپیشمحتوا،  وتحلیلتجزیه ییتوانا ،معکوس کالس هایفعالیت

محتوای کالس درس  هایمحدودیتدرسی نیز از  محتوای بر تسلط نداشتن معکوس، کالس اجرای

 معکوس قلمداد گردید.

 تفکر اساتید، بودن چندشغله ،هاخانواده و دانشجویان فردی در زمینه موانع فردی نیز مقاومت    

 ،دانشجوها و اساتید سنتی نگرش و ذهنیت معکوس، کالس با ارتباط در اعضا سایر و کارکنان نفیم

 اساتید درونی یهاانگیزه ضعف و جدید هایدیدگاه برابر در مقاومت نوآورانه، نگرش نداشتن

چون: عدم دسترسی به  هاییمقولهدر زمینه فناوری نیز به  برانگیزچالش هایضعف .شد استخراج

 و متخصص هایتکنسین سرعت اینترنتی، کمبود تفاوت ی،ارسانهمنابع الکترونیکی، نداشتن دانش 

مربوط به  هایچالشکافی محدود شد. در زمینه  افزارینرم و افزاریسخت تجهیزات فنی و نبود

 و آشنایی دانشجویان، عدم و اساتید سوی از فناوری کاربست مهارت عدم منابع انسانی نیز به

فناوری اشاره  بر مبتنی محتوا ارائه منظوربه فناورانه امکانات با اساتید کم اساتید و آشنایی مادگیآ

 کرده بودند.

 موضوع در سه حوزه هاچالش Betihavas et al (2016) پژوهش همسو با پژوهش حاضر در    

 عملیاتی هایالشچ و دانشکده به مربوط هایچالش دانشجویان، به مربوط هایچالش یعنی اصلی،

 مربوط منفی نظرات از برخی .شد کدگذاری هاییزیرگروه به هاچالش از دسته هر. شدند بندیطبقه

 در فعالیت برای لذت کمترین و کارآیی کمترین هافیلم تماشای": بود ویدیویی هایسخنرانی به

 DeSantis, Van)"دبو غیرمفید ویژهبه ویدئو این" و ،(Kettle, 2013)"ندشدمی محسوب کالس

Curen, Putsch, Metzger, 2015 .)در  سؤال به قادر دانشجویان" کالس، از خارج های حمایت برای

 ,Bhagat) "کردندمی تماشا را درسی یهافیلم کهدرحالی نبودند خود مورد مباحث مطرح شده

Chang, Chang, 2016.) 

 به مربوط Lo, Lie and Hew 2018)) طدر زمینه ساختاری نیز طبق پژوهش انجام شده توس    

 حقیقت، در. معکوس بود کالس برای هاآن سازیآماده و معکوس کالس رویکرد از اساتید آشنایی

 ییهافیلم کردن پیدا" ،مثالعنوانبه. بود کالس سازیآماده به مربوط ساختاری هایچالش بیشتر

 و نیست ایساده کار .،باشدمیدانشجویان  یادگیری نیازهایخواسته مدرسان با  مطابق کامالا که

 ،ایدقیقهدهفیلم  هر " و (Chen, 2016) "است گیروقت بسیار خود آموزشی یهافیلم ساخت

. داشت نیاز طوالنی زمانمدت به زیرا شدمی انجام خانه در تولیدات این اکثر. کشدمی طول هاساعت

”(Snyder, Paska, Besozzi, 2014.) 

در زمینه اجرای کالس معکوس در پژوهش حاضر  موردتوجه هایچالشفناوری از دیگر  موانع    

در  Wang (2016): اندداده نشان را دانشجویان IT منابع به مربوط مشکالت مطالعه بود. چندین

 یهادستگاه دارای کنندگانشرکت بیشتر اگرچه که شد مشخص"پژوهش خود ذکر کرده است که 

 را خانه در اینترنت به دسترسی مجوز کافی اندازه به هاآن از بسیاری اما ودند،ب خود همراه تلفن
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 مشکل هرگونه بروز صورت در به قادر دانشجویان" کرده است که اشارهدیگری  مطالعه ؛ و"نداشتند

 Chen, 2016). )”کنید. پخش و بارگیری خانه در را هافیلم تکنولوژیکی،

مورد  وضوحبهدر کالس معکوس  حاضر حال در که مزایایی یرغمعل که رسدمیچنین به نظر     

؛ نیز در این زمینه وجود داشته باشد رسدمی نظر به بیشتری مشکالت است، هاپژوهش تأیید

 سوی از یهابازتاب به بیشتری توجه باید کالس معکوس، سازیپیاده و طراحی بهبود برای بنابراین،

 تواندمین مدرس فردی سطح در هاحلراه از برخی این، بر عالوه .شود داده استادان و دانشجویان

است تالش در جهت رفع این موانع  هاسازمانو  دانشگاه سطح در عملیات نیازمند و شود انجام

لذا پیشنهاد به . کند فراهم دیجیتال فناوری پیشرفته آموزش به انتقال برای مناسبی محیط تواندمی

 از صحیح درک عدم( 2) یادگیری، فعال محور، آموزدانش مدرسی ایجاد لزوم (1):گرددمی ارائهشرح 

 نقش و دانشجویان هایمسئولیت ماهیت تغییر( 3) از دانشجویان، بخشی طرف از "معکوس" قالب

 دانش پایگاه در تنوع یسازمتناسب برای مناسب راهکارهای( 4) معکوس، کالس یک در مربی

 مناسب ارتباطی راهبردهای دادن به ایجاد اهمیت( 5) ارزیابی، و تعامل یابزارها ایجاد و دانشجویان

 فناوری. ینیبشیپرقابلیغ موضوعات با برخورد و

عالی ایران به نظر  آموزشبر سر راه استفاده از کالس معکوس در  آمدهبرای رفع موانع به وجود     

 هاحلراه از برخی این، بر عالوه. شود وجهت اساتید و دانشجویان بازتاب به دیبا ،یطورکلبه رسدمی

 سطح در یاتیعمل هایفعالیت به نیاز و نیستند انجام قابل اساتید و دانشجویان فردی سطح در

 برای دانشجویان آمادگی از اطمینان مانند مشترکی اهداف باید اساتیداز طرف دیگر  .دارند دانشگاه

. کنند برطرف را کالس و محتوا با مداوم تعامل در شرکت و موقعبه تکالیف ارسال یادگیری،

 فرآیند مسئولیت فراگیران که است این بر متکی معکوس کالس در دانشجویان مشارکت ،حالبااین

 هاییتوانا ،هامهارت دانش، ازجمله شناختی فرآیندهای ذینفع هاآن. بگیرند عهده بر را خود یادگیری

 یا هامتن خواندن دیگر، یهافیلم یا هاسخنرانی دیدن برای دانشجویان. هستند نگرش رشد و

 ترکیبی هر یا هایباز یا هاوبالگ مانند یاچندرسانه هایفعالیت در شرکت ،افتهیاختصاص مقاالت

 های دسترسی متنوعیکانال اساتید واقع، در. گردد را فراهم جدید با مطالب ییآشنابرای  دیگر،

 جلسات از قبل دانشجویان که است این است مهم آنچه. اشته باشنددر نظر د دانشجو انتخاب برای

 ،رسانندیم اتمام به کالس از خارج دانشجویان که کارهایی. برسانند پایان به را کار این کالس

 عنوانبه کالس زمان در توانندمی دانشجویان سپس،. است بعدی کالس جلسات برای الزم یآمادگ

 کالس در هستند، بحث و باالتر سطح وتحلیلتجزیه مسئله، حل دانش، بجذ آماده که آماده افرادی

 کنند. شرکت

 الزم اقدامات دانشجویان و اساتید که شودمی پیشنهاد ،ییهاچالش چنین با فراگیران مقابله برای    

 کافی زهاندا به باید آموزشی، یهافیلم ویژهبه کالس، از قبل هایفعالیت همه، از اول. دهند انجام را

 باشد محتوا آسان هضم برای خوبی ریزیبرنامه و شود جلوگیری یپرتحواس از تا باشد کوتاه
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(Adnan (2017 به کامل طوربه را فراگیران تمرکز تا شوند ایجاد جالب روشی به باید همچنین هاآن

 چسبیده هایلمف در شده داده آموزش مطالب به کامالا باید آنالین یهاآزمون طراحی. آورند دست

 ارسال از پس این، بر عالوه. دهند انجام را هافیلم کامل مشاهده بار یک بتوانند فراگیران تا باشد

 باید اساتید خانه، در فراگیران انجام برای عامل سیستم در یادگیری فعالیت گونه هر یا درس فیلم

 باشد دسترس در رایانه دو یا یک باید س،کال در. بفرستند هاآن به یادآوری برای را هاامیپ و هالیمیا

 تا کنند مشاهده خانه در را دیجیتال دروس که کنند فراموش فراگیران از بعضی کهیدرصورت

 به را جدید دانش کالس، داخل هایفعالیت انجام از قبل فراگیران همه که شود حاصل اطمینان

 بار کاهش برای را کالس از خارج یادگیری هایفعالیت باید اساتید بعدی، مرحله در. آورندیم دست

 آموزشی یهافیلم طول. کنند طراحی ممکن زمان نیترکوتاه در فراگیران، سنگین بار کاهش و زمان

. نباشد پیچیده خیلی گروهی یهابحث یا هاآزمون مانند هاتیفعال سایر و باشد کوتاه باید

 این، بر عالوه(. Lo and Hew, 2017) شد نخواهند یدناام اضافی بار دلیل به دانشجویان ،بیترتنیابه

 دروس به مربوط سؤاالت تا شود باز فراگیران برای الکترونیکی آموزش بستر در آنالین فرم یک باید

 که شوندمی تشویق فراگیران همچنین،. دهند پاسخ وقت اسرع در باید اساتید و کنند ارسال را

 فراگیرانی برای اینکه، آخر نکته. کنند بحث آنالین صورتبه خود همساالن با درسی مطالب درباره

 با توانندمی اساتید ندارند، کالس از قبل هایفعالیت انجام برای دیگری دستگاه یا رایانه هیچ که

 برای را کالس حتی یا و دهند ارائه هاآن به کامپیوتر اتاق و کتابخانه در را هاآن تا کنند کار دانشگاه

 شودمی پیشنهاد دانشجویان به موارد، برخی در شخصی استفاده. کنند تجهیز امپیوترهاک از برخی

 محاسباتی یهادستگاه مختلف انواع برای باید آنالین بستر. بگذارند اشتراک به خود دوستان با که

 به که شوندمی تشویق دانشجویان. باشد داشته دسترسی هاآن به بتواند تا باشد شدهیطراح

 .کنند مراجعه دارد وجود هاآن در اینترنت که عمومی یهامکان یا دانشگاه انهکتابخ

و نبودن متخصصان حوزه  مرتبط مقاالت از برخی به دسترسی عدم مقاله این اصلی محدودیت

 برای تالش مقاله این در دیگری محدودیت. است آموزش معکوس در کشور برای انجام مصاحبه

مطالعات و  براساس هاچالش یبنددستهحاضر در پژوهش . هاستچالشمشکالت و  یبنددسته

 یبنددسته این موارد، بعضی در کهدرحالیدر خارج از کشور صورت گرفته است  شدهانجاممقاالت 

برای رفع این مشکل با  بهتری جایگزین شود، اگرچه یهادستهتغییر داده شود و یا در  تواندمی

 شده فرض بنابراین؛ قرار گرفت موردبررسیموجود  یهایبنددستهحوزه پژوهش،  شوندگانمصاحبه

 .باشند مطلق توانندنمی و هستند تقریبی هادسته این که است
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