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Abstract 
Introduction: Flipped teaching approach is one of the new teaching methods. 

Due to the change in higher education standards and the need to turn to new 

teaching approaches, professors and faculty members are aware of new 

teaching strategies, it is necessary to produce a suitable teaching method and 

pattern for each subject. 

Method: This research method is descriptive-survey-applied. this research 

seeks to examine the level of familiarity and employment of faculty members 

from the flipped teaching approach. The study population consisted of all 

faculty members of Shahed University (330 people). Morgan table was used to 

determine the sample size, and 271 people were selected as the sample using 

stratified sampling method. The data collection tool was a researcher-made 

questionnaire to assess the familiarity of faculty members with flipped teaching 

and a checklist form to observe the performance of professors in using flipped 

teaching in the teaching process. Data were analyzed using descriptive and 

inferential statistics such as one-way analysis of variance, Yuman-Whitney test 

and Kruskal-Wallis test. 

 Results: The results showed: 

 1. The level of familiarity and employment of faculty members of flipped 

teaching in the teaching process was at a very good level.  

2. The most use of flipped teaching by faculty members was related to the 

component of creating and expanding dynamic interactions (with 19.54%) and 

the least use was related to the component of developing a skills-based 

approach (with 16.61%).  

3.There is a significant difference between the level of familiarity with flipped 

teaching and its application in the teaching process in terms of variables such 

as gender, academic rank, field of study, teaching experience among faculty 

members. 

Conclusion: According to the research results, holding workshops on flipped 

teaching and emphasizing the applications of less emphasized components of 

flipped teaching can overcome some of the limitations and constraints of the 

educational system, including lack of teaching time. 
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  *2، محسن دیبایی صابر1سمانه آذرنیا 

 ریزی درسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.برنامه ،دانشجوی کارشناسی ارشد. 1

 ریزی درسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. )نویسنده مسئول(استادیار گروه برنامه. 2

 دهیچک
و  یامووزش اوا    یاستانداردها رییمعکوس  است. باتوجه به تغ سیتدر کردی، روسیتدر نینو های از روش یکمقدمه: ی
 س،یتودر  نینوو  یاز راهبردهوا  یالمو  اتیو ه یو ااضوا  دیاسوات  یآگواه   سیتدر نینو یها کردیاوردن به رو ی زوم رو
 هر موضوع  است.   سیمتناسب تدر یروش و ا گو دیالزمة تو 
 یریو بکوارگ  ییاشونا  زانیو م یبوه دنبواب بررسو    -از نوع كاربردی -یماشیپ -یفیتوص قیروش تحق اپژوهش ب نیا روش: 
دانشووگا   یالموو اتیووه دیاسووات هیوومعکوووس اسووت. جامعووه پووژوهش، كل سیتوودر کووردید از رو یالموو اتیووه یااضووا
بوا اسوتفاد  از روش    رفو ن 271حجم نمونه از جدوب مورگان اسوتفاد  و تعوداد    نییتع ی. برادادندیم لینفر( تشک330شاهد)
 زانیو اطالاوات، آزموون محقوق سواسته سونجش م      آوری به انوان نمونه انتخاب شودند. ابوزار جمو     ایطبقه یرگی نمونه
 سیدر اسوتفاد  از تودر   دیمشواهد  املکورد اسوات    سوت یمعکووس و رورم  و       سیبا تودر  یالم أتیااضاء ه ییآشنا

 لیو تحل لیو از قب یو آموار اسوتنباط   یفیآمار توص های و یها از شداد  لیو تحل هیتجز یبود. برا سیتدر ندیمعکوس در ررا
پوژوهش نشوان    :ینتوا نتوای::  استفاد  شود.   سیوا  -آزمون كروسکاب نیو همچن یتنیو ومانیطرره، آزمون   ی انسیوار
 داد:

 سوب بود. یلیدر سطح س سیتدر ندیمعکوس در ررا سیاز تدر یالم اتیه یااضا یریو بکارگ ییآشنا زانیم .1 
 54/19 )بوا  ایو و گسوترش تعوامالت پو   جواد یمربوط بوه مو فوه ا   یالم اتیه یمعکوس ااضا سیكاربرد تدر نتریشی. ب2 

 درصد( بود  است. 61/16)با  محوریمهارت کردیكاربرد مربوط به مو فه توسعه رو نتریدرصد( و كم
مرتبوه   ت،ی وون جنسو   ییرهایحسب متغ رب سیتدر ندیآن در ررا یریمعکوس و به كارگ سیاز تدر ییآشنا زانیم نی. ب3

 وجود دارد. یتفاوت معنادار یالم اتیه یااضا انیدر م سیسابقه تدر ،یلیرشته تحص ،یالم
برگزاری كارگا  های آشنایی با تودریس معکووس و تاكیود بور كاربردهوای مو فوه        ،به نتای: تحقیق هبا توجنتیجه گیری: 

زموان   كمبوود  از جمله ،ینظام آموزشوو یو تنگناها تهووایاز محدود یبرس دتوانیم های كمتر تاكید شد  تدریس معکوس
 آموزش را مرتف  نمود.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 كاربرد.هیات المی، تدریس معکوس، مو فه، آشنایی،   ها:کلیدواژه
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 .101-111 ، صص.:1399بهار و تابستان ، 31، پیاپی 1، شمار  17، دور  های آموزش و یادگیریپژوهش نشریه المی
Scientific Journal of Training & Learning Researches, Vol.17, No.1, Serial 31, Spring & Summer 2020, pp.: 101-111. 

 مقدمه  
 ازینیب یریادگیکس از آموزش و چیامروز ه یایدر دن

 ؛شودیانسانها محسوب م یاز زندگ یبخش یریادگیو  ستین
هاى درسى و آموزشى به تحقق رو محور تمام برنامه نیاز ا

موضوعى به  چیمعطوف است و تا به امروز، ه رىیادگیامر 
را  تیو ترب میو مسائل مربوط به آن، تعل یریادگیاندازه 

گذشته که حجم اطالعات  یهادر دهه .نکرده است تحولم
استفاده به  یادگیری مورد -یاددهی وهیمحدودتر بود، ش

اطالعات  وندیو پ یخاطرسپارتوانست از عهده به یم یراحت
اکنون که  یول د؛یبرآ دیجد یهاافتهی یو بنا گریکدیبا 

است،  دهیرا درنورد یمحدود قبل یحجم اطالعات مرزها
تواند در مورد اطالعات یکمتر م یریادگی یسنت یهاروش

موثر دیگر عامل عالوه بر این،  ]1[کارساز باشد یانبوه فعل
است که از  یانتظار ،یریادگی یروش سنت رییتغ برای

وار مطالب در یرود. در گذشته بر حفظ طوطیم رندهیادگی
رود یانتظار م رندهیادگیاکنون از  یشد، ولیم دیحافظه تاک

 زیفهم و کاربرد آن را ن درك،که عالوه بر حفظ دانش، توان 
باالتر  یهاییبر توانا دیتأک گر،یداشته باشد. به عبارت د

از عوامل  گرید یکیکارآمد،  یریادگی یو راهبردها یشناخت
توان . بر این اساس می]2[است یریادگیدر روش  رییتغ

 یستانداردهاهای اخیر اطی دهه نکهیباتوجه به ا گفت
 محورریفراگ یریادگی یهاطیبر ارزش بالقوه مح یآموزش

-تیبه طور فعاالنه در فعال رانیاند که در آن فراگکرده دیتاک
 یعامل سیتدر و شوندیم ریسطح باال درگ یریادگی یها

 رانیفراگ یریادگی یبرا و امکان را فرصت این است که
با  زین یریادگی یاددهی یندهایالزم است فرآ کند،یفراهم م

انتقال  یسنت یبردهاتحوالت هماهنگ شود و از راه نیا
 یمحور مساله دیجد یآموزش یاطالعات به سمت راهبردها

خالق در ی هاییحرکت کند که به رشد توانا ییگشالکو مش
. بر این اساس امروزه یکی از ]3[ر  شود منج رانیفراگ

های آموزشی از جمله نظام آموزش های مهم نظامدغدغه
مطالب  دیبا دیموضوع اختصاص دارد که اسات نیبه اعالی 

دهد. رخ  یریادگیتا حداکثر  ندیرا چگونه ارائه نما یدرس
 ادیگوناگون  کردهاىیبلکه با رو کردیرو کینه با  انیدانشجو

بلکه با  کردیرو کینه با  زیو درمقابل، استادان ن رندیگیم
پردازند اما نکته مهم، یم سیگوناگون به تدر یکردهایرو

استادان و  سیتدر کردیرو انیاست که رابطه م نیا
دوطرفه و مکمل  یارتباط ان،یدانشجو یریادگی یکردهایرو

رو،  نز ایا. ]4[هیسو کی یااست نه رابطه گریهمد
در  ینقش مهم ،یعلم ئتیه یاعضا سیتدر یکردهایرو

. دارد یریادگی کردیرو نیبه اتخاذ بهتر انیدانشجو قیتشو
های آنچه امروزه در محیط علی رغم اهمیت این نقش مهم،

 شیگرا لیبه دلیادگیری شاهد آن هستیم این است که 
بر انتقال  یمتک یهابه تمرکز بر روش یعلم اتیه یاعضا

و  لیتما ان،یبه اذهان دانشجو نیمع یادانش در محدوده
 شیافزا یعلم اتیه یه بر اعضایبه تک انیدانشجو یوابستگ

شده آنان منجر  یریادگیترشدن مشکالت  میو به وخ افتهی
مختلف از قبیل  قاتیتحقنتایج است  یدرحال نیا. ]1[است 

 تیمسئول رشیپذ یداده که برانشان  قبیل  ]7[، ]6[، ]5[
عامل باشند و  یخود به طور شخص دیبا رانیفراگ ،یریادگی

نشود و به  لیاستاد بر آنان تحم یازسو فیاعمال و وظا
تاحد امکان از آموزش و انتقال  یات علمیه یاعضا ،یعبارت

به  یریادگی یهادانش بکاهند و با فراهم آوردن فرصت
 یاساس آگاه نیمطلوب کمک کنند؛ بر ا تیموقع جادیا

، سیتدر ی نویناز راهبردها یعلم اتیه یو اعضا دیاسات
هر موضوع در  سیمتناسب تدر یروش و الگو دیالزمة تول

همة  ث،یح نیهر زمان به هر گروه از مخاطبان است و از ا
 های نوین تدریسروشدارند خود را به  ازیاستادان ن
های نوین تدریس که رویکرد . یکی از روشمجهزکنند

 1جدیدی برای آموزش در دنیاست، رویکرد تدریس معکوس
 نیاست که ا نیمعکوس ا تدریس کردیمنطق رواست. 

 شود،یبا محتوا م رانیفراگ یریدرگ شیباعث افزا کردیرو
 تیو باعث تقو بخشدیرا بهبود م ریمدرس و فراگ تعامل

کردن محتوا در فراهم کردیرو نیدر ا ]7[شودیم یریادگی
 توانندیو مدرسان م شودیکالس درس کنار گذاشته م

چگونه  نکهیآموزش ا قیرا از طر یکالس یهاتیفعال
 یو اطالعات را در زندگ ابندیبه علت مسائل دست  رانیفراگ
بر اساس نظر  ]7[کنند ]8[کنند  فراهم رند،یکارگ به یواقع

 رویکرد ]10[،  ]9[، ]7[بسیاری از متخصصان از قبیل 
 یبرا دوارکنندهیام نیگزیجا کیعنوان  معکوس به تدریس

 یها یفناور بیاز ترک یاشبکه است که یسنت سیتدر
یم شنهادیو فعال را پ یمشارکت یریادگیبرخط با  یریادگی

قبل از کالس  یمحتوا و مواد آموزش وه،یش نی. در اکند
بر  تیکالس درس به فعال نیو در ح شودیدرس ارائه م

 یمشارکت یریادگیو  شرفتهیپ میمسائل و مفاه یرو
فراهم  رانیفراگ یامکان را برا نیالگو ا نی. اشودیپرداخته م

بر اساس زمان  یصورت مستقل با مواد آموزش تا به کندیم
به عبارت دیگر  ]12[  ]11[شوند  ریو سرعت خودشان درگ

جلسه به  کیکه قرار است در  ییمعلم محتوا وشر نیدر ا
در  یمباحث درس سیاز تدر شیآموزش دهد، پ رانیفراگ
از  ریبه غ ییفضا یادر خانه  دی. آنها بادهدیآنها قرار م اریاخت

مورد نظر  یآموزش یمحتوا یکالس درس، به صورت انفراد
 آنچههر  ای یو صوت یمتن لیفا ش،یآزما ای لمیف دنیرا با د
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 صابر

 اریدر اخت یبهتر موضوع جلسه کالس یریادگی یمعلم برا 
و در کالس درس حاضر شوند. کالس  اموزندیآنها قرار داده ب

ها است. رفع اشکال، دانسته یگفتگو بر رو یبرا یدرس مکان
هستند که در  یاز جمله اتفاقات نیپرسش و پاسخ و حل تمر

 ییتهایفعالدر این رویکرد چون  .دهندیکالس درس رخ م
در  سیتدر نیگزیجا افتدیر خانه اتفاق بکه قرار است د

روش  یروش آموزش نیرو به ا نیاز ا ،شودیکالس م
 ]13[ندیگویمعکوس م تدریس
  ]15[،  ]14[،  ]9[، ]11[از قبیلمطالعات مختلف  جینتا

رویکرد نسبت به  رانیکه برداشت فراگ دهدینشان م
که  دهندیم حیمعکوس، مثبت بوده است. آنها ترج تدریس
داشته باشند اما  یریرا به صورت تصو یکالس یهایسخنران

 یشتریب یکالس یتعامل یهاتیدارند، فعال لیتما شتریب
از  قاتیاز تحق یکه بر اساس برخ ییآنجا زباشند. اداشته 
در  یریادگیاز مشکالت  یاریبس ]1[،  ]16[قبیل 
ها نقش است که آن لیدل نیبد یکارشناس انیدانشجو

 ییبر عهده دارند و از آنجا یسنت یدر روش سخنران یمنفعل
دچار تحول شده  یریادگی یاددهی یهاکردیکه امروزه رو

دهند که در کالس یم حیترج شتریب انیاست و دانشجو
داشته باشند، امروزه کمتر  ینقش فعال یریادگیدرس و 

شود که نقش منفعل در کالس درس را یم افتی ییدانشجو
 یریادگی یهاتیابزارها و موقع گرید ییسودهد، از  حیترج

یم حیترج شتریب انیدچار تحول شده است، دانشجو زین
از جمله: تلفن همراه، تبلت،  یکیالکترون یزارهادهند که با اب

را دنبال  یریادگی ندیمرتبط، فرآ یابزارها ریتاپ و سالپ
 نیاند که اموارد پژوهشها نشان داده نیاز ا یکنند و جدا
به صورت همزمان  یریو تصو یصوت یها تیابزارها با قابل

و  یداریکرده )حس د ریرا در انسان درگ یشتریحواس ب
شوند؛ یم یتر قیعم یریادگیمنجر به  جهی( و در نتییاشنو

که به صورت  یاست که در موارد آموزش کتاب یدر حال نیا
یم دیجنبه از حواس تاک کیبر  شتریشود، بیمتن ارائه م

 نیدر زمان حال متناسب با ا نی(؛ بنابراییشنوا شتری)ب شود
در  دیکه با یموارد نیاز مهم تر یکیتحوالت صورت گرفته 

به آن توجه کرد، خلق  یدانشگاه یریادگی یکردهایرو
تواند از  یاقدام م نیباشد، ایجذاب م یریادگی یهاتیموقع
 نیو همچن یریو تصو یصوت یهایاستفاده از فناور قیطر

 سیاز محتوا با استفاده از روش تدر ینیع یهاکاربست مثال
 سیتدر یایمزا با توجه بهاساس این  برمعکوس محقق شود.

 تیمسئول رشیبه پذ رانیفراگ قیتشوقبیل معکوس از 
به  دنیآنان در جهت رس تی، تقو]17[خود   یریادگی
،، بهبود ]11[ ،]18[ ،]17[محتوا در حد تسلط در  یریادگی

 یریادگی لی،تسه]19[،]11[آموز  معلم و دانش انیمل متعا

 ،]8[درس در کالس  یریادگی یهاتیفعال قیاز طر قیعم
تر  قیعم یریادگیو  زهیانگ شیکالس، افزا ییای،پو]18[
 یهانسبت به سبک رانیکمک به درك فراگ ،]20[،]6[
 نکهیبا توجه به او  ،]19[،] 11[شان  و عملکرد یریادگی

وابسته به استفاده  یآموزش عال یو اثربخش ییامروزه، کارا
اطالعـات و  یاست کـه فناور ییها تیمطلوب از قابل

امکان  هایفناور نیو ا دهدیقرار م اریارتباطات در اخت
متنوع  یها به اطالعات و دانش به روز در قالب یابیدست

سبک  و ازیبا ن تناسبکه هر فرد م یابه گونه ،فراهم آورده
،و با توجه ]21[گیرد از آنها بهره  تواندی م شیخو یریادگی

و  کیآکادم التیتحص طهیشدن دروس در ح یبه تخصص
 دنیتحقق بخش یروز، برا یهایاز فناور طیمح یمندبهره

از گذشته  شیب ستیبایم یدانشگاه دیاسات ،یریادگیبه امر
 یشوند و از آن در روش ها ناآش یریادگیسبک از  نیبا ا
از جمله پژوهش های انجام . ندیخود استفاده نما سیتدر

شده در خصوص تدریس معکوس می توان به موارد زیر 
 اشاره کرد:

 ییبا عنوان شناسا ی،در پژوهش]22[قرطالی و همکاران
 رانیا یکالس معکوس در آموزش عال یریموانع بکارگ

 :مانند یموارد
 ،ینظام آموزش عال یساختارو  یتیری( ضعف مد1
 در کالس معکوس ازیمورد ن ی( ضعف محتوا2
در ارتباط با دانش و نگرش و اطالعات  ی( موانع فرد3 

 اساتیدو  انیدانشجو
 یریرا به عنوان چالش مرتبط با بکارگ ی( ضعف فناور4

 ییرا شناسا رانیا یمعکوس در آموزش عال سیروش تدر
 کردند.

 ـریتاث» با عنوان  ی،در پژوهش]23[ایزدی و همکاران 
 زهیانگ ،یلیتحص شرفتیکالس معکوس بر پ کردیرو یاجرا

در  یمیو خودتنظ شرفتیپ زهیاحساس تعلق، انگ ،یـریادگی
ششم  هیدانش آموزان پا نیدر ب یسنت کردیبا رو سهیمقا

کالس  کردیکه رو دندیرس جهینت نیبه ا «ییدوره ابتدا
 یمعنادار ریعلوم تاث یلیتحص شرفتیپ ریمتغ رمعکوس ب

معنا  ریرغم تاث یعل یریادگی زهیداشته است. در رابطه با انگ
 یاما به طور کل ،یریادگی زهیانگ یهامولفه یدار در برخ

 یاضیعلوم و ر یریادگی زهیکالس معکوس در انگ کردیرو
کالس معکوس در  کردیموثر نبوده است، اما استفاده از رو

احساس تعلق،  یرهایبر متغ یسنت کردیبا رو سهیامق
 مثبت داشته است. ریتاث یمیو خودتنظ زشیانگ

روش  ریبا عنوان تاث ی، پژوهش]24[مبصرملکی و کیان
به این  یدرس کار و فناور یریادگیآموزش معکوس بر 

 یریادگیمعکوس در  سیتدر وهیکه ش نتیجه رسیدند
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( یحی)توض یسنت سیآموزان نسبت به روش تدردانش 
در آموزش به  شیکه گروه آزما یاوده است. به گونهمؤثرتر ب

نسبت به گروه  ینمره باالتر نیانگیم یمعکوس دارا وهیش
 بودند.کنترل 
بر اساس بررسی های محقق تاکنون در  بیترت نیبد

 یعلم أتیاعضاء ه یریو نحوه بکارگ ییآشنا زانیمخصوص 
ها با مولفه های تدریس معکوس در سطح اموزش  دانشگاه

عالی پژوهشی انجام نشده است. بر این اساس این مهم مورد 
وهله اول توجه محقق قرار گرفته و از طریق این پژوهش در 

 یاعضا ییآشنا زانیسوال است که م نیبه دنبال پاسخ به ا
معکوس چقدر  سیتدر وشدانشگاه شاهد با ر یعلم اتیه

 یاعضا کند کهیسوال را مطرح م نیوهله دوم ااست و در 
 سیتدرتا چه اندازه در فرایند دانشگاه شاهد  یعلم اتیه

 ؟استفاده می کنندمعکوس  روش تدریس زخود ا

 های پژوهشسوال
دانشگاه شاهد با  یعلم یاته یاعضا ییآشنا یزانم .1

 به چه میزان است؟ معکوس یستدر
از تا چه حد  دانشگاه شاهد یعلم یاته یاعضا  .2

     د استفادهخو یستدر یندمعکوس در فرا یستدر
 می کنند؟

 یریمعکوس و به کارگ یساستفاده از تدربین میزان   .3
چون  یرهاییبر حسب متغ یستدر یندآن در فرا

 یسسابقه تدر یلی،رشته تحص ی،مرتبه علم یت،جنس
تفاوت  دانشگاه شاهد یعلم یاته یاعضا یاندر م

 رد؟معناداری وجود دا

 روش پژوهش
و  ییآشنا زانیم یاز آنجاکه پژوهش حاضر به بررس

 سیدانشگاه شاهد از تدر یعلم أتیاعضاء ه یریبکارگ
 -یفی، این پژوهش از لحاظ روش توصه استمعکوس پرداخت

جامعه پژوهش حاضر،  باشد. یو از نوع کاربردی م یماشیپ
شامل کلیه اساتید هیات علمی دانشگاه شاهد در سال 

که تعداد کل آنها  بر حسب اعالم معاونت   97-98تحصیلی
نفر می باشد که از بین انها بر  330آموزشی دانشگاه شاهد 

نفر با استفاده از  271حسب جدول نمونه گیری مورگان 
ای انتخاب و به عنوان نمونه مورد گیری طبقهروش نمونه

 (.2و  1مطالعه قرار گرفته اند.)جدول 
ترتیب بیانگر جامعه و نمونه آماری به  2و  1جدول 

    اعضای هیأت علمی دانشگاه شاهد به تفکیک دانشکده 
 می باشد.

 
 

 . جامعه و نمونه آماری اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد1جدول 

 نمونه جامعه جنسیت
 226 275 مرد

 45 55 زن
 271 330 جمع

دانشگاه شاهد . جامعه و نمونه آماری اعضای هیات علمی 2جدول 
 به تفکیک دانشکده

 نمونه جامعه جنسیت
 80 105 علوم انسانی
 40 48 علوم پایه
 19 23 کشاورزی
 56 67 پزشکی

 52 62 فنی و مهندسی
 24 25 هنر
 271 330 جمع

 :در این تحقیق عبارتند از هاداده یگردآور ابزار
 یعلم أتیه اعضاءازمون سنجش میزان اشنایی الف ( 

 65: ازمون مذکور حاوی معکوس سیدانشگاه شاهد با تدر
ای محقق ساخته بوده که توسط اساتید سوال چهار گزینه

هیات علمی دانشگاه شاهد تکمیل و پاسخ داده شده است. 
این ابزار، میزان اشنایی اعضای هیات علمی را با تدریس 
معکوس مورد سنجش قرار داده است. در ساخت این ابزار، 

ز مطالعه ادبیات تدریس معکوس و استخراج مولفه پس ا
ای در قالب  سوال چهار گزینه 150(، 3های ان)جدول

تدریس معکوس استخراج شد و برای متخصصان و اساتید 
ریزی درسی دانشکده های علوم تربیتی رشته برنامه

دانشگاههای تهران ارسال گردید. سپس با استفاده از 
های ق ابراز شده با سوالنظرهای انان و میزان تواف

)با طیف  ایسوال چهار گزینه 65استخراجی فوق، نهایتا 
لیکرت بسیار زیاد، زیاد، کم و خیلی کم( )مشتمل بر هشت 
بعد(انتخاب و بر اساس روایی محتوایی تایید شده انان در 
پرسشنامه قرار داده شد. همچنین بر طبق الفای کرونباخ، 

 / بوده است.91اعتبار ازمون برابر با 
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سمانه آذرنیا و محسن دیبایی                                               دانشگا  شاهد یالم أتیه یااضاو بکارگیری تدریس معکوس در  ییآشنا زانیمبررسی 

 صابر

 . مولفه ها و شاخص های تدریس معکوس از منظر صاحب نظران3جدول  
 منبع شاخص مولفه

توجه به زمان 
 یادگیری

سازی زمان برای معلم، بهینه سازی زمان کالس، بهینهاختصاص زمان بیشتر برای تکالیف درسی، یادگیری همزمان، یادگیری ناهمزمان، 
 سازی زمان دانش آموزان، بهینه سازی زمان مطالعههای یادگیری، بهینهاختصاص زمان بیشتر برای فعالیت

Cotta [25] 
Foldnes [27] 
Hsieh [17] 

Setiyadi [28] 
Morton [6] 

ایحاد و گسترش 
 تعامالت پویا

 های بین فردی در کالس درس، افزایش دسترسی به معلمامل با معلم، تعامل با مواد تدریسی، فعالیتها، تعتعامل با هم کالسی

Morton [6] 
See [29] 
Simpson 

[30] 
Bentihavas 

[26] 
Loo [14] 

Baepler [31] 
Foldnes [27] 

توسعه رویکرد 
 مهارت محوری

تنظیمی، مهارت خودارزیابی، ارتقا دهی، مهارت خودمهارت خود نظم های حل مساله،های سطح تفکر باال، توسعه مهارتبهبود مهارت
 ریزی، مهارت ساخت دانش در یادگیرندگانهای برنامههای کالمی، بهبود مهارتهای کاربردی ، بهبود مهارتمهارت

Hao [33] 
Hsieh [17] 
Lento [20] 

شخصی سازی 
 یادگیری

اساس سرعت شخصی،  بهبود و توسعه هدف محوری، پرسیدن سواالت معنادار، بهبود عملکرد در افزایش اعتماد به نفس افراد، یادگیری بر 
طراحی تکالیف بیرون از کالس، کسب دانش موثر و مفید، یادگیری مداوم، به اشتراك گذاری تجربیات، لذت بردن از یادگیری، تخصص و 

 تسلط داشتن بر موضوع مورد تدریس،

Morton [6] 
Cotta [25] 
Loo [14] 

Bentihavas 
[26] 

یادگیری 
 مشارکتی

 های کوچک، محیط کالسی دوستانه، بحث گروهی،های جمعی، فهم همکارانه، یادگیری در گروهیادگیری همکارانه، تسهیل یادگیری

Green [32] 
Morton [6] 
Tainter [10] 
Cotta [25] 
Bentihavas 

[26] 

توسعه عملکرد 
 اموزشی

های تدریسی، افزایش انگیزه دانش آموزان، بهبود های تدریسی، موفقیتهای آموزشی، درگیریافزایش مهارتبهبود عملکرد تدریس، 
 آموزان، بهبود و توسعه یادگیری مداوم، یادگیری مستقل، یادگیری عمیق.اموزان، خودمفهومی دانشپیشرفت تحصیلی دانش

Cotta [25] 
Bentihavas 

[26] 
Foldnes [27] 

Loo [14] 
Codde [34] 
Muir [35] 

ارایه بازخورد 
 فوری

های کاربردی، بهبود نتایج تدریس، ارزشیابی تکوینی، تدریس انفرادی، استفاده از رویکردهای ارائه بازخورد، افزایش استفاده از آزمون
 ارزشیابی فعال، هدایت و راهنمایی مداوم

Kong [19] 
James [18] 

Foldnes [27] 
Loo [14] 

Morton [6] 
Bentihavas 

[26] 

 مدیریت یادگیری
های فردی، سازگاری با مواد تدریسی متنوع، استفاده از راهبردهای تدریس متنوع، محیط های یادگیری، توجه به تفاوتتنوع در فعالیت

 پذیر،یادگیری انعطاف

Bentihavas 
[26] 

Green [32] 
See [29] 
Hao [33] 

. 

ب( فرم چک لیست مشاهده عملکرد اساتید در استفاده 
از تدریس معکوس در فرایند تدریس: با استفاده از فرم چک 
لیست مشاهده، میزان استفاده اعضای هیات علمی از 
تدریس معکوس در فرایند تدریس مورد مشاهده و بررسی 
قرار گرفت. فرم چک لیست مشاهده توسط محقق در هنگام 

 125کالس تکمیل شده است. فرم حاوی  تدریس مدرس در
شاخص بوده که بر اساس مولفه های تدریس معکوس تهیه 
و تدوین شده بود و محقق ان را به طور متناوب در ده 
جلسه کالس درس اجرا کرده و تدریس مدرس را طی ان 
جلسات مشاهده و بر اساس ان چک لیست مشاهده را 

صصان به لحاظ تکمیل نموده است. روایی فرم توسط متخ
صوری و محتوایی تایید شده است. عالوه بر این، اعتبار ان 
نیز با استفاده از ضریب توافق اجرای مکرر طی چندین 

 / بوده است.88جلسه مشاهده متوالی توسط محقق، برابر با 

 یفیآمار توص یها وهیها از شداده لیو تحل هیتجز یبرا
با  یفیتوص لی. در تحله استاستفاده شد یو استنباط

درصد  ،یفراوان لیاز قب یآمار یاستفاده از مشخصه ها
و  شده ها پرداختهداده لیو تحل هیبه تجز نیانگیو م یفراوان

آزمون سنجش  یهابه منظور همتراز کردن نمره نیهمچن
ها بهره نمره یخط لیاز تبد زیمعکوس ن سیبا تدر ییآشنا

ها، متناسب با سطح داده یاستنباط لیفته شد. در تحلگر
از انواع  یآمار یهاها و مفروضات آزمونسنجش داده

 سهیه منظور مقاب(( Fطرفه ) کی انسیوار لیتحل یهاآزمون
معکوس(،  سیتدر یریبا بکارگ یمرتبه علم ،یلیرشته تحص

 یاعضا انیم ی)به منظور رتبه بند یتنیو ومانی زمونآ
 زانیمختلف در خصوص م یدانشکده ها یعلم اتیه
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آزمون  نیمعکوس( و همچن سیاستفاده از روش تدر 
 سیاستفاده از تدر زانیم سهیمقا ی)برا سیوال -کروسکال

 .ه استمختلف( استفاده شد یمعکوس در دانشکده ها

 یافته ها 
 افته های تحقیق به ترتیب سوال ها به شرح زیر است:ی

دانشگاه  یعلم یاته یاعضا ییآشنا یزانم سوال اول:
 به چه میزان است؟ معکوس یسشاهد با تدر

 اعضاء ییآشنابا استفاده از ابزار آزمون سنجش میزان 
مشخص  معکوس سیدانشگاه شاهد با تدر یعلم أتیه

های اعضای هیات علمی گردید که میزان معلومات و اگاهی
ح خیلی دانشگاه شاهد در ارتباط با تدریس معکوس در سط

های اساتید این باشد. به طوری که میانگین نمرهخوب می
ای( )در مقیاس بیست نمره52/18دوره طی ازمون مذکور 

ها مربوط به مولفه ایجاد و بوده است. بیشترین میانگین نمره
درصد و کم ترین میانگین  54/19گسترش تعامالت پویا با

 61/16ری با نیز مربوط به مولفه توسعه رویکرد مهارت محو
 (4درصد بوده است. )جدول

 . شاخص های اماری ازمون سنجش اعصای هیات علمی دانشگاه شاهد با تدریس معکوس4جدول
 انحراف معیار میانه میانگین مولفه

 7.21 11/16 58/17 توجه به زمان یادگیری
ایحاد و گسترش تعامالت 

 پویا
54/19 19 42/9 

 11/8 12/17 61/16 توسعه رویکرد مهارت محوری
 32/9 11/19 41/19 شخصی سازی یادگیری

 54/8 19 11/19 یادگیری مشارکتی
 37/8 01/18 26/18 توسعه عملکرد اموزشی

 48/9 26/19 18/19 ارایه بازخورد فوری
 13/8 03/18 65/17 مدیریت یادگیری/

 17/8 21/18 42/18 کل
. 

 تا چه حد دانشگاه شاهد یعلمیاته یاعضا سوال دوم:
 کنند؟د استفاده میخو یستدر یندمعکوس در فرا یساز تدر

بر اساس یافته های حاصل از ابزار چک لیست مشاهده 
عملکرد اساتید در استفاده از تدریس معکوس در فرایند 
تدریس خود، میزان کاربرد تدریس معکوس توسط اساتید 
هیات علمی دانشگاه شاهد به طور میانگین در سطح 

درصد، سطح  4/23درصد، سطح اکثر اوقات  49/59همیشه

درصد  و در سطج 3/10، سطح کم درصد4/17 بعضی اوقات
 درصد گزارش شده است. 3/6هیچ وقت 

عالوه بر این بر اساس نتایج این بخش مشخص شد  
ترین کاربرد تدریس معکوس توسط اساتید هیات علمی بیش

 67/15مربوط به مولفه ایجاد و گسترش تعامالت پویا با 
درصد و کم ترین ان نیز مربوط به مولفه توسعه رویکرد 

  (5درصد بوده است)جدول  71/10مهارت محوری  با

 . شاخص های توصیفی مربوط به میزان کاربرد مولفه های تدریس معکوس در فرایند تدریس توسط اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد5جدول

 
 فراوانی
 درصد

 جمع فراوانی هیچ وقت کم بعضی اوقات اکثر اوقات همیشه

 توجه به زمان یادگیری
 

 140 9 12 19 22 78 فراوانی
  28/14 65/11 91/10 40/9 13/13 درصد

ایحاد و گسترش تعامالت 
 پویا

 156 5 11 27 31 82 فراوانی
  93/7 67/10 51/15 24/13 80/13 درصد

 توسعه رویکرد مهارت محوری
 107 3 9 15 19 61 فراوانی
  76/4 73/8 62/8 11/8 33/10 درصد

 شخصی سازی یادگیری
 150 11 17 28 32 62 فراوانی
  46/17 50/16 09/16 67/13 43/10 درصد

 یادگیری مشارکتی
 148 7 9 17 28 87 فراوانی
  11/11 73/8 77/9 96/11 64/14 درصد

 توسعه عملکرد آموزشی
 144 13 14 22 31 64 فراوانی
  63/20 59/13 64/12 24/13 77/10 درصد

 ارایه بازخورد فوری
 180 10 18 25 38 89 فراوانی
  87/15 47/17 36/14 23/16 98/14 درصد

 مدیریت یادگیری
 143 5 13 21 33 71 فراوانی
  93/7 62/12 06/12 10/14 45/12 درصد
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  3/6 3/10 4/17 4/23 4/59 جمع درصد پرداختن به مولفه ها 

معکوس و  یساز تدر آیا بین میزان آشنایی سوال سوم:
چون  یرهاییبر حسب متغ یستدر یندآن در فرا یریبه کارگ

در  یسسابقه تدر یلی،رشته تحص ی،مرتبه علم یت،جنس
تفاوت معناداری  دانشگاه شاهد یعلم یاته یاعضا یانم

 وجود دارد؟
های استنباطی در این سوال مبتنی بر دو دسته تحلیل

کننده در تاثیر دو دسته متغیرهای تعدیلخصوص بررسی 
خصوص میزان آشنایی اعضای هیات علمی از تدریس 

   ها در فرایند تدریس معکوس و همچنین بکارگیری آن

های مذکور به طور مجزا باشد. بر این اساس تحلیلمی
 شود:بندی میدسته

الف( تفاوت معناداری بین میزان آشنایی اعضای هیات 
 یس معکوسعلمی از تدر

بین میزان آشنایی اساتید زن و مرد دانشگاه شاهد  .1
از تدریس معکوس در فرایند تدریس تفاوت 
معناداری وجود دارد. به طوری که میانگین نمره 

ها با یکدیگر اختالف های آنها در تمام مولفه
 (6)جدول . معناداری وجود دارد

 گین بین میزان آشنایی اساتید زن و مرد دانشگاه شاهد از تدریس معکوس. مقایسه میان6جدول 
 سطح معناداری t انحراف معیار میانگین تعداد متغیر
 15/4 18/19 226 مرد

13/7 001/0 
 18/7 61/11 45 زن

. 

. بین میزان آشنایی اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد 2
از تدریس معکوس در فرایند تدریس بر حسب دانشکده 
محل خدمت تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری که 

بیشترین میزان آشنایی متعلق به اساتید دانشکده علوم 
انسانی سپس به ترتیب فنی و مهندسی، پزشکی، علوم پایه، 

 (. 7باشد)جدول نهایت هنر میکشاورزی و در 

 علمی از تدریس معکوس بر حسب دانشکده محل خدمتمقایسه میانگین رتبه میزان آشنایی اعضای هیات .7جدول 

 سطح معناداری Z میانگین رتبه تعداد دانشکده محل خدمت ترتیب
 23/102 80 علوم انسانی 1

 
 

19/18 

 
 
001/0 

 68/95 52 فنی و مهندسی 2
 54/86 56 پزشکی 3
 12/71 40 علوم پایه 4
 69/64 19 کشاورزی 5
 30/58 24 هنر 6

. 

. بین میزان آشنایی اساتید دانشگاه شاهد از تدریس 3
معکوس در فرایند تدریس بر حسب مرتبه علمی تفاوت 
معناداری وجود دارد. به طوری که با افزایش مرتبه علمی 
اساتید از )استادیاری به استادی( میانگین نمره های آنان 

ه های اساتید مرتبکند. میانگین کل نمرهنیز افزایش پیدا می
، میانگین کل نمره های اساتید مرتبه دانشیار   41/4استادیار

و میانگین کل نمره های اساتید با مرتبه استادی   56/7
 (8می باشد.)جدول 47/9

 معکوس بر حسب مرتبه علمی. تحلیل واریانس یک طرفه در مورد میانگین تفاوت بین میزان اشنایی اعضای هیات علمی از تدریس 8جدول 
 سطح معناداری F میانگین مجدورات درجات ازادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 251 2 502 بین گروهی
74/40 001/0 

 16/6 268 1652 درون گروهی
    270 2154 جمع

. 

ب( تفاوت معناداری بین میزان کاربرد به کارگیری 
 معکوس در فرایند تدریستدریس 

بین میزان کاربرد اساتید زن و مرد دانشگاه شاهد از . 1
تدریس معکوس در فرایند تدریس تفاوت معناداری وجود 
دارد. به عبارت دیگر اختالف میانگین میزان کاربرد تدریس 
معکوس در فرایند تدریس توسط اساتید زن و مرد بر اساس 

باشد به طوری که نتایج ازمون یومان ویتنی معنادار می
نشان داد اساتید مرد بیشتر از اساتید زن از تدریس معکوس 

 (9)جدول . در فرایند تدریس خود استفاده میکنند

. مقایسه میانگین رتبه بین میزان کاربرد تدریس معکوس در 9جدول

 فرایند تدریس بر حسب جنسیت اساتید دانشگاه شاهد
 معناداری سطح Z میانگین رتبه تعداد متغیر
 86/127 226 زن

9/12 651/ 
 57/91 45 مرد
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تدریس معکوس در فرایند تدریس  . بین میزان کاربرد2 
بر حسب دانشکده محل خدمت اساتید تفاوت معناداری 
وجود دارد. به طوری که اساتید دانشکده علوم انسانی 

مهندسی کم ترین کاربرد بیشترین و اساتید دانشکده فنی و 
را از تدریس معکوس در فرایند تدریس خود داشته 

 (.10اند)جدول

 مقایسه میانگین رتبه کاربرد تدرییس معکوس توسط اعضای هیات علمی بر حسب  دانشکده محل خدمت. 10جدول

 سطح معناداری Z میانگین رتبه تعداد دانشکده محل خدمت
 85/116 80 علوم انسانی

 
 
 

32/14 

 
 
001/0 

 55/101 24 هنر
 12/94 19 کشاورزی
 25/84 56 پزشکی

 05/79 40 علوم پایه
 13/61 52 فنی و مهندسی

 
. بین میزان کاربرد اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد 3

از تدریس معکوس در فرایند تدریس بر حسب  مرتبه علمی 
تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری بیشترین میزان 

کاربرد متعلق به اساتید دارای مرتبه دانشیاری سپس 
 (. 11باشد)جدولاستادی و در نهایت  استادیاری می

 . مقایسه میانگین رتبه بین میزان کاربرد تدرییس معکوس در فرایند تدریس  بر حسب  مرتبه علمی اساتید11جدول 
 سطح معناداری نتیجه ازمون میانگین رتبه تعداد منبع تغییرات

 42/163 153 استادیار
 

68/17 
 
001/0 

 78/181 62 دانشیار
 02/149 18 استاد

 گیریبحث و نتیجه
و  ییآشنا زانیم یهدف بررسپژوهش حاضر با 

دانشگاه  یعلم أتیمعکوس در اعضاء ه سیتدر یریبکارگ
شد. نتایج پژوهش نشان داد میزان معلومات  شاهد آن انجام

های اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد در ارتباط و اگاهی
معکوس در سطح خیلی خوب می باشد. بر اساس با تدریس 

های حاصل از ابزار چک لیست مشاهده عملکرد اساتید یافته
در استفاده از تدریس معکوس در فرایند تدریس خود، 
میزان کاربرد تدریس معکوس توسط اساتید هیات علمی 

 49/59به طور میانگین در سطح همیشه دانشگاه شاهد
 درصد ، سطح بعضی اوقات 4/23درصد ، سطح اکثر اوقات 

درصد  و در سطج هیچ وقت 3/10درصد، سطح کم 4/17
 درصد گزارش شده است. 3/6

عالوه بر این بر اساس نتایج این بخش مشخص شد 
ترین کاربرد تدریس معکوس توسط اساتید هیات علمی بیش

 67/15مربوط به مولفه ایجاد و گسترش تعامالت پویا با 
یز مربوط به مولفه توسعه رویکرد ترین ان ندرصد و کم

درصد بوده است بر اساس بررسی  71/10مهارت محوری  با
های محقق تاکنون پژوهش در داخل کشور که مشابه 
تحقیق حاضر باشد و میزان اشنایی اساتید را با تدریس 
معکوس پرداخته باشد مشاهده نشد. با این وجود با توجه به 

( که از 3های جدولمولفه های تدریس معکوس)مولفه 
منظر صاحب نظران محتلف در این تحقیق مورد شناسایی و 

بر اساس ان ابزار تعیین میزان اشنایی اعضا هیات علمی با 
تدریس معکوس ساخته و به اجرا در امد، می توان به برخی 
مطالعات که در خصوص این مولفه ها ولی در حوزه ای 

عنوان مثال می توان متفاوت انجام شده اند اشاره کرد . به 
اشاره کرد که  نتیجه پژوهش حاضر همسو با نتایج 

. انان در پژوهشی با [ است21]تحقیقات نصر و همکاران
عیین نشــانگریهای تدریس اثربخش در دانشگاهها و عنوان ت

مؤسسات آموزشی عالی و میزان تحقق آن در دانشگاه 
طراحی اصفهان؛ نشانگرهای تدریس اثربخش در پنج مقوله 

س، روابط انسانی و الو تدوین درس، ارائه درس، مدیریت ک
مورد بررسی قرار ارزشــیابی تحصیلی عملکرد دانشجویان 

های تحقیق نشان داد که در بخش کیفی یافته دادند.
ناسب م پایان و شروع مقوله سه بر نه کشوریاســتادان نمو

ان محور و توأم با مشــارکت دانشجوی درس، تدریس پرسش
اند. در بخش  ظات خاص تدریس تأکید داشتهالحو برخی م

 هّکمی اعضای هئیت علمی دانشــگاه اصفهان با کســب نمر
نشانگریهای ارائه درسی توجه  به متوسط حد از ،بیش 60/3

با توجه به اینکه مولفه های )مدیریت یادگیری، اند.  داشته
یه عنوان و ارزشیابی تحصیلی  ایو گسترش تعامالت پو ادیجا

سه مولفه تدریس معکوس در این پژوهش شناسایی و مورد 
مدیریت تاکید قرار گرفتند را می توان متناظر با سه نشانگر )

س، روابط انسانی و ارزشــیابی تحصیلی عملکرد الک
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( مورد تاکید در پژوهش نصر و همکاران قلمداد دانشجویان 
نصر و کرد می توان گفت نتیجه این تحقیق با پژوهش 

 همکاران همسو می باشد.
عالوه بر این، نتایج پژوهش حاضر  با نتایج تحقیق 
دانشگاه میشیگان همسو است. از نظر دانشگاه میشیگان 
هفت اصل کاربردی برای تدریس موفقیت امیز در مراکز 

. تشویق دانش اموزان به برقراری 1اموزش عالی عباتند از:
مشارکت در میان . تشویق به 2ارتباط با استادان؛

. ارایه بازخورد فوری به 4. تشویق به یادگیری؛3دانشجویان؛
. داشتن 6. توجه به زمان انجام دادن کار؛5دانشجویان؛ 

. توجه به استعدادها و شیوه 7انتظارات باال از دانشجویان؛
(. با مالحظه اصول هفت 2004های یادگیری متنوع)کود،

ود که اصول هفت گانه دانشگاه میشیگان مالحظه می ش
گانه فوق را می توان به ترتیب متناظر با مولفه های مورد 

،  ایو گسترش تعامالت پو حادیانظر محقق در این پژوهش )
یادگیری مشارکتی، مدیریت یادگیری، ارایه بازخورد فوری، 

 توجه به زمان یادگیری ( قلمداد کرد.
[ 36]کناپر  های همچنین نتایج این بخش با پژوهش

با مشورت با بعضی از  کناپر و کروپلیسو است. هم
     تدریس خوب را استخراج یژگیهای یکومتخصصان 

اند. بر این اساس، دریک تدریس خوب میان دانشجو و کرده
استاد تعامل ایحاد می شود، دانشجویان به همکاری با 

گیرد، شوند، یادگیری فعال صورت مییکدیگر تشویق می
شود، بر زمان انجام دادن تکالیف ایه میبازخوردهای فوری ار

اید و بر شود، انتظارات سطح باال به وجود میتاکید می
شود. با های یادگیری تاکید میگسترش تواناییها و شیوه

توجه به ویژگی های فوق می توان این ویژگی ها را متناظر 
با مولفه های تدریس معکوس مورد مطالعه در این تحقیق 

ین اساس می توان گفت نتایج این بخش دانست. بر ا
 همسو است کناپر و کروپلیپژوهش با پژوهشهای 

همچنین الزم به ذکر است که نتایج این پژوهش مغایر 
همسو است  [37]با نتایج تحقیقات سید حاتمی و همکاران 

دانشجو  یآگاه زانیم یبررس که در پژوهشی با عنوان
به روش معکوس در  سیاز تدر انیمعلمان دانشگاه فرهنگ

یی پرداخته و در نهایت به این نتیجه آموزش علوم ابتدا
در  سیتدر وهیش نیو کاربست ا یآگاه زانرسیدند که می

 یحد متوسط ممیان دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان در 
این مغایرت می تواند به دالیل محتلف از قبیل تجربه  باشد.

د در فرایند تدریس باالی اعضای هیات علمی دانشگاه شاه
 باشد. 

همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که جنسیت 
میزان اشنایی و کاربرد تدریس اعضای هئیت علمی بر 

معکوس در فرایند تدریس اعضای هیات علمی تاثیر گذار 
است به طوری که نتایج تحقیق مبین این نکته است که 

یات میزان اشنایی و کاربرد تدریس معکوس اساتید مرد ه
علمی از میزان اشنایی و کاربرد تدریس معکوس توسط 
اساتید زن هیات علمی بیشتر است . همچنین نتایج پژوهش 
نشان داد بین میزان اشنایی اعضای هیات علمی دانشگاه 
شاهد از تدریس معکوس در فرایند تدریس بر حسب 
دانشکده محل خدمت تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری 

میزان اشنایی متعلق به اساتید دانشکده  علوم  که بیشترین
انسانی سپس به ترتیب فنی و مهندسی، پزشکی، علوم پایه، 
کشاورزی و در نهایت هنر می باشد. این در حالی است که 
نتایج پژوهش در خصوص میزان کاربرد تدریس معکوس در 
فرایند تدریس بر حسب دانشکده محل خدمت اساتید 

ود دارد. به طوری که اساتید دانشکده تفاوت معناداری وج
علوم انسانی بیشترین و اساتید دانشکده فنی و مهندسی کم 
ترین کاربرد را از تدریس معکوس در فرایند تدریس خود 

 داشته اند
و کاربرد اساتید دانشگاه شاهد از  بین میزان اشنایی

تدریس معکوس در فرایند تدریس بر حسب مرتبه علمی 
ی وجود دارد. به طوری که با افزایش مرتبه تفاوت معنادار

علمی اساتید از )استادیاری به استادی( میانگین نمره های 
انان نیز افزایش پیدا می کند. بین میزان کاربرد اعضای 
هیات علمی دانشگاه شاهد از تدریس معکوس در فرایند 
تدریس بر حسب  مرتبه علمی تفاوت معناداری وجود دارد. 

ترین میزان کاربرد متعلق به اساتید دارای به طوری بیش
مرتبه دانشیاری سپس استادی و در نهایت استادیاری می 

 باشد.
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