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معکوس بر درگیری تحصیلی دانشآموزان مؤثر بوده و همچنین بر اساس نتایج ،تأثیر یادگیری معکوس بر همه
مؤلفههای درگیری تحصیلی (شناختی ،هیجانی ،رفتاری و عاملیت) مثبت و معنادار است.

واژههای كلیدی :یادگیری معکوس ،درگیری تحصیلی ،یادگیری ریاضیات.

مقدمه
در قرن حاضر یادگیری و سوادآموزی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ پیشرفت و تغییرات سریع
در تکنولوژیها ،بهخصوص تکنولوژی آموزشی ،افزایش روزافزون استفاده از دستگاههای
هوشمند ،چندرسانهای و اینترنت باعث تغییر در موقعیتهای یادگیری و رویکردهای تدریس
شده است (کاراگل و اسن)2019 ،1؛ بنابراین با ظهور فناوریهای نوین آموزشی ،شیوهها و
فضاهای جدید ارتباطی ،آموزشی و پرورشی فراهم شده است که میتوانند فرآیند یاددهی-
یادگیری را در خارج از کلس درس ممکن سازند (میونگ و بو .)2018 ،2ازجمله علمی که
انسان از یادگیری آن بینیاز نیست ،علم ریاضی است .به دلیل کاربرد گستردۀ ریاضیات در
زندگی روزمره ،یادگیری و آموزش آن بهعنوان یك اولویت مهم جهانی برای دانشآموزان و
معلمان درآمده است (موسوی .)1391 ،تحقیقات گسترده نشان میدهد که یکی از علل اصلی
مشکلت یادگیری و پیشرفت در ریاضیات این است که دانشآموزان ،اغلب بر یادگیری از روی
تکرار و عادت ،راهبردهای نامناسب و نارسا و استدالل سطحی ریاضی تکیه دارند (بوسن ،لیثنر
و پالم2010 ،3؛ غباری بناب ،نصرتی و غلمحسین زاده .)1393 ،طبق گزارش تیمز ،)1999( 4در
کلسهایی که بر استدالل تأکید شده بود ،دانشآموزان موفقیت بیشتری نسبت به دانشآموزان
سایر کلسها داشتند (مولیس 5و همکاران .)2000 ،بررسی نتایج تیمز ریاضی ()2011،2007
نشان میدهد میانگین نمرات دانشآموزان ایرانی در پایههای چهارم و هشتم در حیطۀ استدالل
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ریاضی بهطور معناداری از میانگین بینالمللی پایین است (احمدی ،ریحانی و روحی.)1393 ،
دالیل دشواریهای یادگیری ریاضی در دانشآموزان ایرانی متعدد است .سلسبیلی و همکاران
( ،)1384مشکلت برنامه درسی را بهعنوان اصلیترین عامل افت تحصیلی در این درس تعیین
کردند؛ اصلیترین اشکال در برنامههای درسی نیز ،اشکال در روشهای یاددهی-یادگیری ذکر
شده است .همچنین بر اساس نتایج پژوهشها عواملی ازجمله :ارزشیابی از آموختههای دانش-
آموزان ،عدم توجه به ارزشیابی تشخیصی و نداشتن الگوی مناسب ارزشیابی وعدم بازخورد
مناسب به دانشآموزان و فقدان مهارتهای یادگیری در عدم موفقیت دانشآموزان اثرگذارند
(افضلی ،دالور ،فلسفی نژاد و برجعلی.)1395 ،
مطالعۀ عوامل مؤثر بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی طی سه دهۀ اخیر بیشازپیش مورد توجه
متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است (کریستوفرسن ،ال استاد ،جوتی ،سولهاق و تورمو،1
 .)2017آموزش در بهترین شکل خود نه تنها به ایجاد یادگیری در فراگیران منجر میشود ،بلکه
باید به درگیری و مشارکت فراگیران در یادگیری کمك کند (هارگریوز .)2004،2از همین رو
مطابق با تحقیقات ،یکی از مهمترین عوامل مؤثر و همچنین پیامدهای آموزشی ،درگیری
تحصیلی 3است .درگیری از نظر لغوی به معنای درگیر شدن در کاری است و معموالً در مقابل
بیمیلی یا بیرغبتی در کاری تعریف میشود و بهعنوان یك احساس تعلق و گرایش فرد به
مشارکت در فعالیتهای کلس و از نتایج مهم مدرسه در کنار موفقیتهای آموزشگاهی است
و میتواند شامل مشارکت در فعالیتهای فوقبرنامه مانند ورزش ،موسیقی ،تئاتر و کار جمعی
که بهوسیله مدرسه سازماندهی شده است ،باشد .درگیری تحصیلی همچنین درگیرشدن در امر
یادگیری و وظایف آموزشگاهی است (سماوی ،ابراهیمی و جاودان .)1395 ،پژوهشها نشان
دادهاند که اگر بتوان یادگیرنده را هر چه بیشتر درگیر مسائل تحصیلی و تکالیف یادگیری
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نمود ،بیشتر میتوان به موفقیت علمی و کاهش افت تحصیلی او امیدوار بود .این فعالیت
یادگیرنده ،از سوی محققان تحت عنوان مفهوم درگیری تحصیلی شناخته میشود (فیلیپتی و
ساوونا .)2017 ،1تعاریف و مدلهای مختلفی از درگیری تحصیلی ارائه شده است .بااینحال،
مروری بر تحقیقات جدیدتر نشان میدهد که درگیری تحصیلی سازهای چندبعدی است که
متشکل از مؤلفههای مختلف رفتاری ،2عاطفی 3و شناختی 4است (دسی و تفیرا.)2017 ،5
ریو ( )2011در مدل خود چهار نوع درگیری شامل شناختی ،عاطفی ،رفتاری و عاملی 6را
ارائه میکند .در این پژوهش ،مبنای کار تعریف ریو و مؤلفههای معرفی شده از سوی او مدنظر
قرار میگیرد .بنابر عقیدۀ ریو ( )2013مشارکت و درگیری تحصیلی به معنای میزان فعالیتی است
که دانشآموز را در یك طیف از عدم شناخت ،عدم درک و فهم و نداشتن مهارت دربارۀ
موضوعات مختلف درسی به درک و فهم ،مهارت و دستاوردهای آموزشی میرساند .درگیری
شناختی شامل راهبردهای شناختی (اکتساب ،نگهداری و کاربرد اطلعات) و راهبردهای
فراشناختی (دانستن دربارۀ دانستن) است (پینتریچ و دگروت .)2010 ،7در بعد رفتاری ،درگیری
تحصیلی به رفتار یا احساسات دانشآموزان نسبت به موضوعات کلس درس ،تلش و پایداری
در انجام تکالیف درسی ،مقررات مدرسه ،معلمان و همساالن اشاره دارد (گوتمن و شان.)2013،8
درگیری عاطفی شامل علقهمندی و تمایل درونی به تکالیف و فعالیتهای یادگیری ،ارزشدهی
به آنها ،وجود عاطفۀ مثبت و فقدان عاطفه منفی نظیر ناامیدی ،اضطراب و خشم هنگام انجام
تکالیف درسی و یادگیری است .منظور از درگیری عاملی ،مشارکت سازنده دانشآموزان در
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جریان آموزش و یادگیری است .در این نوع درگیری تأکید بر فرایندی است که طی آن دانش-
آموزان از روی قصد و تا حدودی فعاالنه تلش میکنند تا چیزی را که یاد بگیرند و شرایط و
موقعیتهای یادگیری را نیز شخصی و پربار کنند (ریو و تسنگ.)2011 ،
امروزه دانشآموزان بهعنوان عضو فعال فرآیند یاددهی -یادگیری و سازندگان دانش و نه
دریافتکنندگان غیرفعال اطلعات تلقی میشوند .ساخت دانش نیازمند دسترسی دانشآموزان
به منابع اطلعاتی مختلف است .فناوریها و نرمافزارهای آموزشی با ایجاد فرصت دسترسی
دانشآموزان به منابع و مآخـذ اطـلعـاتـی متعدد ،ایـجاد محیطهـای تـعامـلی ،محیطهـای غـنی
شده بـا تصاویر ،کلیپهـای متحرک ،ضبـط صـدا ،ایجـاد فـرصت بـرای مشارکـت و درگـیری
در فعالیت هـای کـلسی ،اعـتبار بخشیدن به فرآیند یادگیری ،ارتقاء یادگیری مستقل و غیره،
زمینهساز رویکردهای سازندهگـرایی در فـرآیـند یـاددهـی یـادگـیری و تـحقق یـادگـیری
شـاگـرد مـحـور بـوده (چان2015 ،1؛ اوکریه ،)2015 ،2روشهـای تـفکـر و یـادگـیری دانش-
آموزان را تغییر داده (اوکریه )2015 ،و سبب قابلیتها و فرآیندهـای یـادگـیری نوظهوری در
دانشآموزان شده و انقلبی در شیوههای سنتی یاددهی -یادگیری ایجاد کردهاند (دیر و
السمیت.)2013 ،3
بنابراین با ظهور فناوریهای نوین آموزشی ،شیوهها و فضاهای جدید ارتباطی فراهم شده
است که میتوانند فرآیند یاددهی-یادگیری را در خارج از کلس درس ممکن سازند .ازآنجاکه
در دهههای گذشته استانداردهای آموزشی بر ارزش بالقوه محیطهای یادگیری فراگیرمحور
تأکید کردهاند که در آن فراگیران بهطور فعاالنه در فعالیتهای یادگیری سطح باال درگیر می-
شوند (کیم ،کیم ،خارا و گتمن .)2014 ،4معلمان اغلب گزارش میدهند که در زمینۀ مدیریت
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زمان کلس درس و تعداد تعاملهای چهره به چهره در کلس درس برای رسیدن به یك تعادل
مؤثر بین سخنرانی و راهبردهای یادگیری فعال دارای مشکلتی هستند (کیم ،کیم ،خارا و گتمن،
 .)2014حجم زیاد اطلعات و تحول آن در زمان اندک که در نظام آموزشوپرورش باید به آن
پرداخته بشود ،ازجمله آنهاست .در همین راستا مؤسسات آموزشی تلش کردهاند تا روشهای
تازه و مبتنی بر نیازهای فردی و اجتماعی دانشآموزان ارائه دهند تا آنان را برای درگیری در
فعالیتهای مرتبط با آموزش و یادگیری ترغیب نمایند (لستر .)2013 ،1در همین رابطه به عقیدهی
زیپك و لیج )2010( 2بهمنظور ارتقا درگیری تحصیلی ،رویکردها و راهبردهای آموزشی از نقش
محوری برخوردارند.
رویکردی که امروزه علقۀ زیاد پژوهشگران و مربیان را برانگیخته است ،یادگیری معکوس
است .کلس درس معکوس یك استراتژی آموزشی و نوعی از یادگیری ترکیبی است که
آموزش را به یك مدل دانشجومحور (شاگردمحور) تبدیل میکند که در آن ،زمان کلس،
صرف بررسی موضوعات در عمق بیشتر و ساخت موقعیتهای یادگیری جذاب میشود .درس-
های کلسی ،در کلس درس معکوس ممکن است شامل یادگیری بر اساس فعالیتهایی باشد
که در آموزش سنتی بهعنوان تکلیف خانگی بودند (چن هسیه ،وو و مارک2016،3؛ مهرینگ،4
)2016؛ از سویی دیگر در این نوع از یادگیری میتوان ،زمان بیشتری را در کلس برای مهارت-
های تفکر گذاشت ،همچنین فراگیران بهصورت فعال ،در یادگیری و ایجاد دانش بیشتر فعال
هستند و همزمان دانش خود را آزمایش و ارزیابی میکنند (توماس و فیلپات .)2012،5از سویی
دیگر کلس معکوس فقط شامل صرف کردن زمان کلس درس برای یادگیری فردی نیست
بلکه شامل استفاده از انواع آموزش و یادگیری ،تشویق فراگیران به پذیرش مسئولیت یادگیری
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خود ،تقویت آنان در جهت رسیدن به یادگیری در حد تسلط در محتوا (هلگسون ،)2015 ،1باعث
بهبود تعامل معلم و شاگرد (مك لین 2و همکاران2016 ،؛ روتلر و کین )2016 ،3و تسهیل
یادگیری عمیق از طریق فعالیتهای یادگیری در کلس درس (پارشر )2015 ،4میشود.
با توجه اینکه مربیان و متخصصان و دستاندرکاران تعلیم و تربیت توجه خود را به
رویکردهای یاددهی -یادگیری و نحوۀ ارائه مطالب به دانش آموزان متمرکز کردهاند و بهطور
مداوم به دنبال یافتن و جایگزینی روشهای مناسب برای انتقال برنامههای درسی به فراگیران
جهت دستیابی آنان به سطوح باالی شناختی و مهارتهای یادگیری است (اروم و روکسا،5
 .)2011لذا تحقیق حاضر به دنبال بررسی اثربخشی یادگیری معکوس بر درگیری تحصیلی دانش-
آموزان پایهی دهم تجربی دورۀ دوم متوسطه شهر اهر است.
بهمنی و همکاران ( ،)1396پژوهشی تحت عنوان بررسی میزان مشارکت و پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان دبیرستانی در درس زبان انگلیسی به روش آموزش کلس معکوس چنین نتیجه
گرفتند که میزان مشارکت دانشآموزان در کلس درس معکوس در هر چهار مؤلفه مشارکت
رفتاری ،شناختی ،عاطفی و عاملی باالتر از میانگین است .پیری ،صاحبیار و سعداللهی ()1397
مطالعهای باهدف بررسی تأثیر کلس معکوس بر مهارت خودراهبری در یادگیری دانشآموزان
دختر پایه دهم شهرستان کلیبر در سال تحصیلی  1395-1396در درس زبان انگلیسی انجام دادند؛
یافتههای حاصل از تحلیل کواریانس نشان دادند که کلس معکوس توانسته است با کمك متغییر
کووریت (پیشآزمون) اثر معنیداری بر متغیر خودراهبری (بهجز مؤلفهی خود مدیریتی) در
یادگیری اثر بگذارد .همچنین در پژوهشی دیگر صاحبیار ،گلمحمدنژاد و برقی ( ،)1398چنین
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نتیجه گرفتند که یادگیری معکوس بر تفکر تأملی دانشآموزان دورۀ دوم متوسطه در درس
ریاضی اثر معنیداری داشته است.
میونگ و بو ،)2018( 1در پژوهشی با هدف بررسی عملکرد بالینی پرستاران در دو حالت
یادگیری معکوس و یادگیری سنتی چنین نتیجه گرفتند که خودکارآمدی ،خود رهبری و
مهارتهای حل مسئله دانشجویان در عمل بالینی دانشجویانی که دورۀ خود را بهصورت یادگیری
معکوس گذرانده بودند بیشتر از دانشجویانی بود که دورۀ را بهصورت سنتی و آموزش مستقیم
گذرانده بودند ،بهبود یافته بود .اوترو-سابوریدو ،سانچز-اولیور ،گریمالدی-پویانا و آلوارز-
گارسیا )2018( 2در پژوهشی با عنوان یادگیری معکوس و ارزشیابی تکوینی در آموزش عالی،
نشان دادند که یادگیری در کلس به شیوۀ معکوس ،یك ابزار قابل اعتماد است که کار آموزشی
را در دانشگاهها تسهیل میکند .سوبرامانیام و مونیاندی )2017( 3نیز در پژوهش خود به این نتیجه
رسیدند که ،دانشآموزانی که در کلس معکوس بودند نسبت به سایر دانشآموزان فعالتر بوده
و درگیری تحصیلی بیشتری داشتند .کرونورت ،فلیپسون و وورلندر ،)2017( 4در پژوهشی با
هدف مقایسۀ میزان مشارکت و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در درس حسابان ،نشان دادند که
میزان پیشرفت تحصیلی در گروه آزمایشی (معکوس)  13درصد بهتر از دیگر دانشآموزان که
تحت این آموزش نبودند ،بود .لو و هو )2017( 5نیز در پژوهشی با عنوان بررسی انتقادی چالش-
های کلس درس به شیوۀ معکوس در کلسهای آموزشی ،نشان دادند که این روش در
یادگیری دانشآموزان فعالتر عمل میکند ،بدین ترتیب که دانشآموزان را مجبور به حل
مشکلت با استفاده از آنچه قبل از کلس آموختهاند تقویت میکند .وبستر ،ماجریك و مادن
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( ،)2016در پژوهشی که به بررسی آموزش معکوس در واحد مکانیك سیاالت پرداخته بود ،این
نتیجه را گرفتند که دانشجویانی که در کلس معکوس این واحد را گذراندهاند به نتایج بهتری
در این درس نسبت به گروه کنترل دست یافتند و عملکرد دانشجویانی که در کلس معکوس
بودند ،در مهارتهای توانایی حل مسئله و درک مفاهیم و محتوای آموزشی تفاوت معناداری با
عملکرد دانشجویانی که کلس درسشان بهصورت سنتی برگزار شده بود ،داشتند .همچنین
بازخورد به دانشجویان در کلسهای معکوس مثبت و بر اشتراک مساعی آنان و در انتقال مفاهیم
آموزشی مؤثر بوده است .روتکوسکی و موسکینسکا )2015( 1در پژوهشی تحت عنوان یادگیری
خودراهبر و یادگیری معکوس بر اساس مفاهیم جدید در آموزش مهندسی ،نشان دادهاند که
این روش آموزشی نسبت به شیوههای دیگر بر یادگیری تأثیر معنیداری داشت است و مهارت-
های خودراهبری را در فراگیران تقویت میکند .تای ،وور و والکی )2015( 2در پژوهشی با
عنوان تأثیر طراحی کلس معکوس بر عملکرد یادگیری در آموزش عالی ،نشان دادند که
آموزش به روش معکوس در مقایسه با چهره به چهره و بهطور کامل آموزش الکترونیکی عملکرد
یادگیری باالتری را به ارمغان میآورد .فرح )2014( 3در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر استفاده
از کلس درس معکوس آموزش بر عملکرد نوشتن در کلس دوازدهم دانشآموزان دختر
اماراتی در کاربرد فناوری مقطع دبیرستان در درس ریاضی نشان داد که بین میانگین نمرات
دانشآموزان در گروه آزمایش و گواه تفاوت معنیداری وجود دارد .علوه بر این ،نتایج
حاکی از آن بود که این بهبود در عملکرد نوشتن تا حد زیادی به روش آموزش ،منتسب به
آموزش معکوس است .همچنین در مطالعۀ مذکور نگرش دانشآموزان نسبت به آموزش
معکوس ،مطلوب گزارش شد .با توجه به اهمیت پوشش نیازهای مربوط به یادگیرندگان،
درگیری و مشارکت آنان در فرآیند یاددهی-یادگیری ،بهرهگیری از دنیای دیجیتال امروز و
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استفاده از تکنولوژی به روشهای خلقانه و همچنین با توجه به حجم زیاد دانش موضوعی و
زمان اندک برای آموزش در کلس باید فراتر از روشهای سنتی رفت و به دنبال ایجاد و تقویت
مهارتهای تحصیلی در دانشآموزان ازجمله مهارت درگیری تحصیلی بود .از سویی اهمیت
مهارت درگیری تحصیلی و مشارکت فعال در یادگیری بهخصوص در دروسی مانند ریاضی و
ناکارایی و ضعف روشهای سنتی در فرآیند یاددهی و یادگیری آن و از طرف دیگر با توجه به
اینکه مطالعات اندکی در پایگاه دادهها بهخصوص در داخل کشور در مورد یادگیری معکوس
موجود است ،لذا پژوهش حاضر به دنبال بررسی این سؤال است که آیا یادگیری معکوس بر
درگیری تحصیلی دانشآموزان پایهی دهم در درس ریاضی تأثیرگذار است؟

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون و پسآزمون با گروه گواه است.
جامعه این پژوهش ،کلیه دانشآموزان پایهی دهم تجربی شهر اهر بود .حجم نمونه پژوهش حاضر
شامل  46نفر از دانشآموزان پسر پایهی دهم که به روش خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند.
نحوۀ نمونهبرداری بدین صورت بود که از دبیرستانهای پسرانه شهر اهر یك دبیرستان و از بین
کلسهای پایۀ دهم آن دبیرستان نیز دو کلس انتخاب گردید .یکی از کلسها بهطور تصادفی
بهعنوان گروه آزمایش و کلس دیگر بهعنوان گروه گواه تعیین گردید و بدین صورت  23نفر
در گروه آزمایش و  23نفر در گروه گواه قرار گرفتند .ملکهای ورود و خروج نمونههای این
تحقیق شامل ،جنسیت ،مقطع و پایهی تحصیلی ،رشتهی تحصیلی و دسترسی به رایانه ،گوشی و
چندرسانهایها بود .قبل از شروع جلسههای آموزشی ،پیشآزمون و پس از پایان  13جلسه
آموزشی ،پسآزمون میان هر دو گروه آزمایش و گواه اجرا شد .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها،
از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری) استفاده شد.
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شیوه اجرا

پس از آنکه دانشآموزان بهطور تصادفی در گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند؛ مطالب جزوات
و کلیپهایی در مورد یادگیری معکوس و همچنین یك جلد کتاب با عنوان "یادگیری معکوس
در ریاضیات" برای مطالعه به معلم داده شد و در روز مشخص جلسه توجیهی برای معلم پیشنهاد
شد که در این جلسه در مورد یادگیری معکوس ،نحوۀ اجرا و مدیریت کلس ارائه شد و همچنین

جلسۀ دیگری برای دانشآموزان همراه با معلم مربوطه برگزار و به سؤاالت و ابهامات جواب
داده شد .سپس معلم مربوطه اقدام به تدوین اهداف و محتوای آموزشی و همچنین تهیه کلیپها
و جزوات کردند .در ادامۀ موارد تدوین شده به چهار نفر از همکاران ریاضی داده شد تا روایی
محتوایی و مناسب بودن مطالب و کلیپهای آموزشی و پوشش دادن محتوای کتاب درسی طبق
سرفصلهای وزارت آموزشوپرورش را بررسی کنند که از نظر آنان مورد تأیید قرار گرفت.
همچنین معلم در طول فرایند جلسات بر حسب موقعیت و صلحدید خود ،به طراحی سؤاالت
هدایتکننده ،آزمونكها و همچنین کلیپهای تکمیلی و بارگذاری آن از طریق تلگرام 1اقدام
میکردند .پس از تأیید نهایی فایلها ،جزوات و کلیپهای آموزشی ،در قالب سیدی تکثیر و
در بین دانشآموزان توزیع شد .قبل از شروع ،پیشآزمون و پس از پایان  13جلسه آموزشی،
پسآزمون میان هر دو گروه آزمایش و گواه اجرا شد.
ل هدفهای خود را از آموزش و محتوایی که
در گروه آزمایشی یادگیری معکوس ،معلم قب ً
در نظر داشت ،مشخـص و منابعی را برای آموزش تهیه کرد .این منابع شامل تهیه فیلم ،فایلهای
صوتی از مفاهیم ،جزوات آموزشی و کاربرگها و فعالیتها و سؤاالت هدایتکننده از مباحث
بود که جهت دسترسی بهتر و به موقع ،در ابتدا مواد آموزشی از طریق سیدی و فایلهای تکمیلی،
حل نمونه سؤاالت یا دیگر موارد ،بر حسب صلحدید معلم و نیاز دانشآموزان از طریق شبکۀ
فضای مجازی تلگرام در اختیار دانشآموزان قرار میگرفت .برای این امر گروهی با عنوان
یادگیری معکوس در تلگرام ایجاد و دانشآموزان از آن در زمانهای خارج از کلس استفاده
میکردند .مراحل اجرایی یادگیری معکوس در تحقیق حاضر بهصورت زیر است:
1
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مرحله اول :مشخص کردن محدودۀ هدف
در این مرحله هدفهای اصلی و جزئی درس توسط معلم مشخص و جهت اجرای مراحل
بعد بهکار گرفته میشود.
مرحله دوم :محتوا قبل از کلس
در این مرحله معلم با توجه به هدفی که دنبال میکند؛ اقدام به تهیه برنامههای آموزشی در
قالب فیلم آموزشی ،جزوات آموزشی ،فایلهای صوتی و کاربرگها و نمونه حل مسائل جهت
فعالیت در کلس مینماید .در این مرحله در واقع محتوای تدریسی و شکلهای ارائه آن مشخص
میشود .شایان ذکر است با توجه به وقتگیر بودن ضبط فیلمهای آموزشی توسط خود معلم،
فیلمها و کلیپهای آموزشی از کلیپهای رایگانی که در اینترنت یا در وبسایتهای مؤسسات
آموزشی وجود داشت با هماهنگی و تأیید معلم مربوطه و چهار تن از دبیران ریاضی در اختیار
دانشآموزان قرار گرفت و درصورتیکه نیاز به فایلهای تکمیلی ،کاربرگها و ...میشد از طریق
گروه ایجاد شده در شبکه مجازی بارگذاری میشد .هرچند بهتر است کلیپها شامل تدریس
خود معلم باشد.
مرحله سوم :فعالیت قبل از کلس
در این مرحله فیلمها و مواد آموزشی تهیه شده که بهصورت فایل سیدی در اختیارشان
گذاشته شده یك جلسه قبل از آموزش به اطلع دانشآموزان رسانده میشد و دانشآموزان با
توجه به موضوع و با توجه به ترتیبی که فایلها در سیدی بارگذاری شدهاند به فایلهای موردنظر
دسترسی پیدا میکردند .همچنین دانشآموزان آزاد بودند علوه بر فایلهای موجود در سیدی
به سایتهای آموزشی همچون کانون آموزشی قلمچی یا آال و ...سر بزنند و نیازمندیهای
یادگیری خود را برطرف کنند.
در کلس معکوس به دو شیوه مدیریت میشود :انفرادی و گروهی؛ انتخاب و بهرهگیری از
این ،به شرایط دانشآموزان و نظر معلم بستگی دارد .در این تحقیق دانشآموزان فایلهای
آموزشی را دریافت میکردند و وظیفه داشتند بهدقت مباحث آموزشی را در خارج از کلس
مرور کنند و نسبت به یادگیری آنها تبحر الزم را به دست آورند .چنانچه در حین یادگیری از
طریق مواد آموزشی به مشکلی برخورد میکردند ،با ارتباط آنلین از طریق گروه تلگرامی اقدام
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به فعالیت گروهی کرده و یا سؤاالت خود را از دانشآموزان و معلم طرح میکردند و پاسخ الزم
را میگرفتند .این ارتباط بهصورت متنی ،صوتی و تصویری از طریق گروه تلگرامی صورت
میگرفت .معلم یا دانشآموزان با پاسخ مستقیم خود و یا ارجاع به سایت و یا منبعی خاص
دانشآموزی که با مشکل روبهرو شده بود را هدایت مینمودند .یا اینکه دانشآموزان ،سؤاالت
خود را در دفتر خود یادداشت و در کلس به بحث و گفتوگو پرداخته و آنها را به اشتراک
می گذاشتند .البته معلم در طول این فرآیند ،به فعالیت قبل از کلس بیتوجه نبود و هر جلسه
یادداشتهای دانشآموزان را بررسی میکرد و یا کار برگ و سؤاالت هدایتشدهای که معلم
برای دانشآموزان در نظر گرفته بود را بررسی کرده و بازخوردهای الزم را به دانشآموزان ارائه
میداد و گاهی از طریق گروه تلگرامی سؤاالت و کاربرگ بارگذاری و جواب آن را در همان
لحظه و یا اینکه در جلسه پیش رو در کلس مورد بررسی قرار میدادند.
مرحله چهارم :فعالیت درون کلس
در خارج از کلس دانشآموزان با استفادۀ مناسب ازکلیپها ،منابع ،مواد ،کتاب و جزوات
آموزشی تهیه شده توسط معلم مفاهیم آموزشی را یاد میگرفتند و در داخل کلس یادگیرندگان
(فردی یا گروهی) زمان خود را صرف کار بر روی حل تمرینهای کتاب ،حل مسائل تهیه شده
توسط خود دانشآموزان و معلم ،بررسی مشکلت فردی دانشآموزان (کجفهمی و بدفهمیها)
و انجام تکالیف پیچیدهتر و سطوح باالتر شناختی تحت نظارت معلم میپرداختند .همچنین معلم
در فعالیت های درون کلس قبل از شروع فعالیت درون کلسی ،ارزشیابی الزم مبنی بر مطالعه
دانشآموزان و سطوح دانشی و فهمیدن مفاهیم و موضوعات درسی را بررسی کرده و در صورت
نیاز بازخوردهای مناسب را میدادند.
برای باال بردن اثربخشی یادگیری در طول فعالیتهای کلس درس ،دانشآموزان درگیر
یادگیری فعال میشدند و از دو روش آموزشی بازخورد معلم و همکلسیها جهت بهبود
یادگیری خود استفاده میکردند .در سراسر کلس دانشآموزان با تعامل فعاالنه با دیگر
همکلسیها ،محتوا و معلم سعی در حل مسائلی که در فعالیت خارج از کلس برای آنان سخت
بوده یا سؤال یا نکات ابهامی به وجود آمده بود ،متمرکز میشدند .چرخۀ بازخورد بر طبق نوع
فعالیت ،سختی حل مسئله و پیشرفت دانشآموزان بهطور مداوم ادامه داشت و همینطور سؤاالت
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چالشیتری مطرح میشد .وقتی بیشتر دانشآموزان نسبت به مسئلهای مسلط نبودند ،نتایج در
گروهها به اشتراک گذاشته میشد تا به دانشآموزان فرصت داده شود با هم بحث کنند و
همدیگر را در مورد پاسخهایشان متقاعد سازند .معلم جهت غنیسازی فعالیت یادگیری و چالشی
کردن تمرینهای کلس از طریق مطالعهای که قبل از کلس میکردند اقدام به طراحی و تهیه
فعالیتهای چالشی ،نکتهدار و سؤاالت متعدد میکردند .گاهی دانشآموزان خودشان سؤاالتی
را طراحی و جهت حل به کلس میآوردند .همچنین تمرینات کتاب درسی دانشآموزان نیز
جزء تکالیفی بود که در کلس انجام میشد .البته قبل از اینکه تمرینها بین دانشآموزان توزیع
شود .معلم با بررسی سطح دانش و فهمیدن دانشآموزان به ارائه مختصری از موضوع و جمعبندی
آن اقدام کرده و سپس دانشآموزان بهصورت فردی یا بهصورت گروههای  3نفره تمرینات را
حل میکردند .هنگام انجام تمرینات معلم در کلس میچرخید تا به سؤاالت احتمالی بچهها با
کمك گروه پاسخ داده شود .در بعضی جلسات دانشآموزان موضوع را در کلس ارائه میدادند
یا معلم آزمونك یا کاربرگی را به دانشآموزان میداد تا در زمان مشخصی حل کنند و در کلس
به اشتراک بگذارند.
مرحله پنجم :فعالیت بعد از کلس
در این مرحله یادگیرندگان دو وظیفه بر عهده داشتند :یکی اینکه که خود را برای جلسۀ
آینده آماده کنند و فایلهای مربوط به موضوع جلسه بعدی را از طریق سیدی مطالعه کنند .الزمه
ل توسط معلم تهیه
این کار مشخص کردن موضوع درسی و دریافت مواد آموزشی است که قب ً
شده بود .امکاناتی که فناوریها خصوصاً چند رسانهها و شبکههای مجازی امروزه در اختیار
معلمان و دانشآموزان قرار میدهند؛ فرآیند اجرایی یادگیری معکوس را غنیتر و آسانتر می-
کند.
وظیفه دوم اینکه دانشآموزان تکالیف و تمرینهای تکمیلی جلسه قبل که معلم پیشبینی
میکرد را انجام می دادند و یا اینکه اگر فیلم ،جزوه ،کلیپ و کاربرگ تکمیلی که از طریق
تلگرام بعد از اتمام کلس در گروه بارگذاری میشد ،مشاهده و به حل آن اقدام میکردند.
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در کلس سنتی ،معلم مطالـب را بـا تکیه بر کتاب درسی و به روش سخنرانی به دانشآموزان
ارائه میدادند .دانشآموزان هم در کلس غالباً شنونده بودند و یادداشتبرداری میکردند؛ لذا
جدول  :1خالصه فعالیتهای یادگیری معکوس
فعالیتهای بعد کلس

فعالیتهای کلسی
مرور

خلصهها

فعالیتهای قبل از کلس
و

یادداشتها
آزمون کوتاه
خودارزیابی

فعالیت فردی

انجام فعالیتهای تکمیلی

فعالیتهای

مطالعه مواد چاپی و متنی (مانند کتاب درسی،
جزوه آموزشی)
مشاهده کلیپها
گروهی

کوچك

یادداشتبرداری و خلصهنویسی
بحث و گفتگوی آنلین

سخنرانیهای کوتاه
ارائههای دانشآموزی

زمان بیشتری از کلس صرف توصیف و یادداشت مفاهیم پایه موضوع درسی میشد و برای کار
بر روی نمونه و مثالهایی بیشتر ،زمـان کـافی بـرای انجـام آنها وجود نداشت و درنتیجه ،انجام
آنها به منزل موکول میشد و دانشآموزان تمرینها را باید در خانه انجام میدادند.
همچنین اطلعات تشکیلی جلسات و موضوعات تدریس شده در جدول ( )2آمده است.
جدول  :2اطالعات تشکیلی جلسات

2

97/01/19

یكشنبه

3

97/01/21

سهشنبه

4

97/01/26

یکشنبه

ششم (شمارش ،بدون شمردن)

جلسه
1

تاریخ
97/01/14

روز
سهشنبه

فصل

موضوع
روشهای شمارش و غیر شمارش ،اصل ضرب و
اصل جمع و تعمیم آنها
فاکتوریل ،جایگشت
ترتیب .مفاهیم آن ،جایگشت یك در میان و
جایگشت دوری
ترکیب و تبدیل ،بهکارگیری اصل ضرب و اصل
تعمیم در مسائل آنالیز ترکیبی
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جایگشت ،مجموعهها تابع در مسائل ترکیب،

5

97/01/28

سهشنبه

6

97/02/02

یکشنبه

احتمال و آمار (مفاهیم اولیه)

7

97/02/04

سهشنبه

آزمون از فصل  6و رفع اشکال

8

97/02/09

یکشنبه

قوانین احتمال (اشتراک دو پیشامد ،دو پیشامد

9

97/02/11

سهشنبه

10

97/02/16

یکشنبه

11

97/02/18

سهشنبه

12

97/02/23

یکشنبه

آمار (علم آمار ،جامعه ،سرشماری ،نمونه ،متغیرها)

13

97/02/25

سهشنبه

آزمون از فصل  7و رفع اشکال

ترکیب هندسی و خاص (شامل ،فاقد)

ناسازگار ،اجتماع دو پیشامد)

هفتم (آمار و احتمال)

قوانین احتمال (متمم پیشامد ،تفاضل دو پیشامد،
تفاضل متقارن)
احتمال رخدادها و پیشامدها ،اندازهگیری شانس
(تاس ،سکه ،سکه-تاس ،فرزندان)
احتمال مربوط به انتخاب ،جایگشت و احتمال
مربوط به انتخاب همراه با جایگشت

ابزارهای اندازهگیری

برای سنجش ابعاد درگیری تحصیلی از پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو و تسنگ ()2011
استفاده شده است که شامل  22گویه و چهار مؤلفهی درگیری شناختی ،رفتاری و عاملی است
که هشت مادّه برای سنجش بعد درگیری شناختی ،از پنج مادّه برای سنجش بعد درگیری رفتاری،
از چهار مادّه برای درگیری هیجانی و از پنج مادّه برای سنجش بعد درگیری عاملی در مقیاس پنج
ل موافقم ( )5تشکیل شده است .پایایی پرسشنامهی
ل مخالفم ( )1تا کام ً
درجهای لیکرت کام ً
درگیری تحصیلی در تحقیقات مختلف مورد تأیید است؛ برای مثال در پژوهش بردبار و یوسفی
( )1395برای بررسی روایی آن از تحلیل عاملی تأییدی و برای بررسی اعتبار پرسشنامه از ضریب
آلفای کرونباخ استفاده کرده که نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد ،همۀ مادّهها بار عاملی
معنیدار باالتر از  0/47دارند و مدل برازش آن مطلوب است و آلفای کرونباخ برای درگیری
شناختی  ،0/67برای درگیری رفتاری  ،0/73برای درگیری عاملی  0/81و برای کل پرسشنامه
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 0/86است .در این پژوهش هم پایایی پرسشنامه درگیری تحصیلی بر اساس شاخص آلفای
کرونباخ برای درگیری شناختی  ،0/826هیجانی  ،0/771رفتاری  0/806و عاملی  0/789است.

یافتهها
جهت بررسی سؤال پژوهشی از تحلیل کوواریانس چندمتغییری استفاده شده است .قبل از
تحلیل ،پیشفرضهای نرمال بودن توزیع متغیرها ،همسانی شیبخط رگرسیون و همسانی ماتریس
کواریانسها و واریانسها در سطوح مختلف متغیر مستقل مورد بررسی قرار گرفته است.
الف) نرمال بودن توزیع متغیرها

جدول ( )3آمار توصیفی و آزمون شاپیرویلك جهت بررسی نرمال بودن توزیع مؤلفههای
درگیری تحصیلی و میانگین و انحراف معیار را در دو مرحلهی پیش و پسآزمون در هر دو گروه
آزمایشی و گواه نشان میدهد .بر اساس نتایج جدول ،سطح معنیداری آمارههای بهدستآمده
برای هر چهار مؤلفهی درگیری شناختی ،هیجانی ،رفتاری و عاملیت بزرگتر از  0/05است،
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که توزیع متغیرها در دو مرحلهی پیشآزمون و پسآزمون در هر
چهار مؤلفهی درگیری تحصیلی نرمال است.
جدول  :3آمار توصیفی؛ آزمون شاپیرویلک جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها (شناختی ،هیجانی ،رفتاری
و عاملیت)
متغیر

درگیری
شناختی
درگیری
هیجانی

گروه

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون

میانگین

انحراف
معیار

آماره
شاپیرو
ویلك

درجهی
آزادی

سطح
معنیداری

آزمایشی

27/35

4/22

0/962

23

0/505

گواه

27/1

4/55

0/976

23

0/821

آزمایشی

35/43

2 /5

0/930

23

0/111

گواه

28/7

1/94

0/949

23

0/285

آزمایشی

13/5

1.41

0/928

23

0/101

گواه

13/11

1/40

0/941

23

0/187
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پسآزمون

درگیری
رفتاری

پسآزمون

درگیری
عاملی

پیشآزمون

پیشآزمون
پسآزمون

آزمایشی

18

1 /1

0/925

23

0/085

گواه

14/22

1/20

0/919

23

0/064

آزمایشی

19

1/88

0/934

23

0/132

گواه

17

2/71

0/946

23

0/236

آزمایشی

24

1/02

0/917

23

0/058

گواه

16/74

1/18

0/937

23

0/158

آزمایشی

14/48

2/06

0/941

23

0/189

گواه

14/30

2/08

0/930

23

0/111

آزمایشی

21/78

1/81

0/929

23

0/105

گواه

17/40

2/43

0/974

23

0/792

ب) همسانی شیبخط رگرسیون

جدول ( )4نتیجهی آزمون همسانی شیب خط رگرسیون یادگیری معکوس بر درگیری
تحصیلی را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود سطح معنیداری شاخص آماری مربوط
به تعامل گروهها با پیشآزمون درگیری شناختی ،هیجانی ،رفتاری و عاملیت بزرگتر از 0/05
است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که پیشفرض همسانی شیبخط رگرسیون برقرار است.
جدول  :4نتایج آزمون همسانی شیب خط رگرسیون یادگیری معکوس بر درگیری تحصیلی
منبع
تغییرات

درجه-
شاخص

مقدار

F

درجه-

ی آزادی

ی آزادی

فرضیه

خطا

سطح
معنیداری

تعامل
گروه*
پیشآزمونهای
(شناختی،
هیجانی،
رفتاری و
عاملیت)

الندای
ویلکز

0/691

1/98

8

78

0/061
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پ) همسانی ماتریس كواریانس و واریانس

برای بررسی همسانی ماتریس کواریانس و واریانس از آزمون ام باکس استفاده شده است که
نتایج آن در جدول ( )5ملحظه میشود .همانطور که مشاهده میشود مقدار ام باکس برابر،
 8/933و مقدار  Fنیز  0/805است .با توجه به اینکه سطح معنیداری بیشتر از  0/05است ،میتوان
نتیجه گرفت که پیشفرض همسانی ماتریس کواریانس و واریانسها نیز برقرار است.
جدول  :5نتایج آزمون ام باکس جهت بررسی همسانی ماتریس کوواریانس و واریانس دادهها
شاخص ام باکس

F

8/933

0/805

درجهی آزادی
1

درجهی آزادی

سطح معنیداری

2
10

0/624

9255/777

پس از بررسی و اطمینان از برقراری پیشفرضهای تحلیل کوواریانس چندمتغیری ،سؤال
پژوهشی با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفته که نتایج آن در جدول ()6
آمده است .همانگونه که مشاهده میشود مقدار الندایویلکز برای تغییرات گروه برابر 0/063
و مقدار  Fبرابر با  136/57بوده که در سطح کمتر از  0/001معنیدار و میزان تأثیر مذکور که با
مجذور اتا نشان دادهشده برابر  0/937است؛ بنابراین میتوان گفت که تقریباً  0/94درصد تغییرات
درگیریتحصیلی (متغیر وابسته) مربوطه به یادگیری معکوس (متغیر مستقل) است.
جدول  :6تحلیل کوواریانس چندمتغیری دادهها در اثربخشی یادگیری معکوس بر مهارت درگیری تحصیلی دانش-
آموزان
منبع
تغییرات
گرو
ه

شاخص
المبدای
ویلکز

مقدار

F

0/063

136/57

درجهی
آزادی 1
4

درج
هی
آزادی 2
37

سطح
معنیداری
0/000

مجذور
اتا
0/937
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با توجه به اینکه درگیری شناختی ،هیجانی ،رفتاری و عاملیت از مؤلفههای درگیری تحصیلی
است ،برای بررسی تأثیر یادگیری معکوس بر روی آنها ،آزمون تأثیرات بین آزمودنیها در
تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد توجه قرار گرفته است.
جدول  :7نتایج آزمون تأثیرات بین آزمودنیها برای مؤلفههای درگیری تحصیلی (شناختی ،هیجانی،
رفتاری و عاملیت)
میانگین

F

گروه

396/335

1

396/335

85/605

شناختی

خطا

185/192

40

4/630

درگیری
هیجانی

گروه

157/170

1

157/170

خطا

45/576

40

1/139

گروه

440/5

1

440/5

خطا

48/135

40

1/203

درگیری

گروه

161/003

1

161/003

عاملیت

خطا

171/003

40

4/275

متغیرها

منبع
تغییرات

درگیری

درگیری
رفتاری

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

مجذورات

137/941
365/804
37/661

سطح
معناداری
0/000
0/000
0/000
0/000

مجذور
اتا
0/682
0/775
0/901
0/485

جدول ( )7نتایج آزمون تأثیرات بین آزمودنیها برای مؤلفههای درگیری تحصیلی را نشان
میدهد .همانگونه که مشاهده میشود مقدار  Fبرای درگیری شناختی  ،85/605هیجانی
 ،137/941رفتاری  365/804و عاملیت  37/661بهدستآمده و سطح معنیداری آن کمتر از
 0/001است .بنابراین تأثیر یادگیری معکوس بر همهی مؤلفههای درگیری تحصیلی مورد تأیید
قرار میگیرد.

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر مطالعۀ اثربخشی یادگیری معکوس بر درگیری تحصیلی دانشآموزان
پسر پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه در درس ریاضی بود .بررسیها نشان داد که درگیری تحصیلی
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دانشآموزان در یادگیری به روش معکوس در هر چهار مؤلفه (درگیری شناختی ،عاطفی ،رفتاری
و عاملی) بهطور معنیداری از میانگینهای گروه گواه باالتر بود .بنابراین ،بر اساس یافتههای
پژوهش به این نتیجه میرسیم که دانشآموزانی که در کلس درس به روش معکوس آموزش
دیدهاند ،در فعالیتهای مرتبط با تمرین مسائل ،تکالیف و فعالیتهای درس ریاضی درگیر و
بهطور فعاالنه مشارکت داشتهاند .نتایج مطالعات صورت گرفته هم نشان میدهند که برداشت
فراگیران نسبت به فعالیتهای یاددهی-یادگیری معکوس ،مثبت بوده است و آنها ترجیح می-
دهند که سخنرانیهای کلسی را بهصورت تصویری و بهصورت کلیپ همراه خود داشته باشند
و تمایل به فعالیتهای تعاملی و درگیری کلسی بیشتر هستند.
پژوهشهای فراوانی در حوزۀ تعامل با عناوینی همچون ،درگیری ،مشارکت و مشغولیت
تحصیلی دانشآموزان و ارتباط آن با شیوههای تدریس و مدیریت کلس وجود دارد .ازجمله
گوگن ( )2014به دنبال این بود که آیا تغییر شیوۀ کلس باعث افزایش مشارکت دانش آموزان
در کلس درس و پیشرفت آنان میشود .وی با یك پژوهش کیفی که در درس تاریخ انجام داد،
به این نتیجه رسید که تماشای ویدئوهای درسی قبل از کلس و بحث و تبادلنظر در طول کلس
درس ،مشارکت فعال دانشآموزان را به همراه دارد و باعث رضایتمندی دانشآموزان از کلس
درس و در نتیجه پیشرفت آنان میشود .همچنین میتوان نتایج پژوهش حاضر را با نتایج پژوهش-
های جیان کیان ( ،)2018چین -یوانسو و چنگ-هوانچن ( ،)2018کرونورت و همکاران
( ،)2017حمدالوصت ( ،)2016لو و هو ( ،)2017واوگان ( ،)2014میونگ و بو (،)2018
زینالدین و عطاران ( ،)2016استرایر ( ،)2017روتکوسکی و موسکینسکا ( ،)2015سوبرامانیام و
مونیاندی ( ،)2017کرونورت ،فلیپسون و وورلندر ( ،)2017بهمنی و همکاران ( ،)1396فرح
( ،)2014پیری و همکاران ( )1397بهطور مستقیم یا غیرمستقیم همسو دانست.
در تبیین این نتایج میتوان گفت که یادگیری معکوس روشهای سنتی تدریس را دگرگون
میکند؛ به این صورت که آموزشها بهصورت الکترونیك (برخط-نابرخط) خارج از کلس در
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ل در خانه انجام میشد ،در کلس حل می-
اختیار دانشآموزان قرار میگیرد و تکالیف که قب ً
شوند .یادگیری معکوس بهعنوان یك رویکرد منحصربهفرد ،نقش تکلیف و فعالیتهای کلس
درس را دگرگون میسازد .در روش سنتی تدریس ،دانشآموزان دانشهای جدید را در کلس
درس از طریق سخنرانی یاد میگرفتند و در خانه آنها را تمرین میکردند .در روش یادگیری
معکوس ،دانشآموزان از طریق ویدیو مطالب را در خانه فرا میگیرند و مهارتها را در کلس
درس تمرین میکنند" .این جابهجایی باعث ایجاد یك محیط یادگیری فعال و تعاملی میشود
که در آن معلم بهعنوان یك هدایتگر و راهبر یادگیری نقش ایفا میکند و دانشآموزان را
درحالیکه مفاهیم را به کار میبرند و بهطور فعال و مشارکتی درگیر موضوعات درسی هستند،
راهنمایی میکند"(سایت یادگیری معکوس .)1 ،2014 ،وقتی معلم یك فایل ویدئویی متناسب با
موضوع درس را طراحی و ارائه میکند ،زمان کلس درس بر مشارکت و تعامل دانشآموز با
دانشآموز ،دانشآموز با معلم و دانشآموز و معلم با محتوا و موضوعات یادگیری متمرکز می-
شود .یادگیری فعال از طریق پرسش ،بحث ،میزگرد و فعالیتهای اکتشافی ،هنرورزی و کاربرد
ایدهها انجام میشود که به مشارکت و درگیری تحصیلی فعال دانشآموزان منجر میشود و در
رویکرد معکوس اصل همینها هستند (ریو .)2013 ،از طرف دیگر کلس معکوس فقط شامل
صرفکردن زمان کلس درس برای یادگیری فردی نیست بلکه شامل استفاده از انواع آموزش
و یادگیری ،تشویق دانشآموزان به پذیرش مسئولیت یادگیری خود ،فعالیتهای گروهی و تیمی،
حل مسائل سطوح مختلف با توجه به سطوح و توانایی آنان ،ارائه راهحلهای جدید و ایده
پردازی ،بحث و بررسی راهحلهای ارائه شده و پاسخ مسائل از سوی دانشآموزان یا گروهها و
تقویت آنان در جهت رسیدن به یادگیری در حد تسلط در محتوا نیز میشود (هلگسون.)2015 ،
ازاینرو حامیان یادگیری معکوس تبیین میکنند که این رویکرد میتواند باعث بهبود تعامل معلم
و شاگرد؛ تسهیل یادگیری عمیق از طریق فعالیتهای یادگیری در کلس (مافت ،2015 ،پارشر،
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 ،)2015پویایی کلس ،افزایش انگیزه و یادگیری عمیقتر (گلزاری و عطاران ،)1395 ،کمك به
درک و پرورش درگیری فراگیران شود (گیل بوی ،هنریکز و پازاگیل.)2015 ،1
یافتههای این پژوهش علیرغم محدودیتهای پژوهشی ،مانند محدودیت زمانی ،مالی و
امکاناتی میت واند تلویحات علمی و کاربردی برای نظام آموزشی داشته باشد .پیشنهاد مشخص
این پژوهش ،عبارتاند از :اجرای دورههای ضمن خدمت معلمان جهت آشنایی آنان با یادگیری
معکوس؛ ایجاد بانك اطلعاتی و فیلمهای آموزشی متنوع به معلمان و دانشآموزان علوه بر
ساخت فیلم توسط معلمان جهت استفاده در فرآیند اجرای دوره؛ با توجه به نقش یادداشتبرداری
و خلصهنویسی در فرآیند یادگیری معکوس ،توصیه میشود معلمان این مهارتها را در دانش-
آموزان بهبود بخشند .همچنین بهکارگیری این روش توسط معلمان برای درگیری تحصیلی
دانشآموزان ،ایجاد و تقویت مهارتهای ضروری تحصیلی در عصر انفجار اطلعات پیشنهاد
میشود .مطالعات با اثرات بلندمدت یادگیری معکوس ،اجرای پژوهشهای مشابه در جامعه
دختران ،مقاطع ،رشته و واحد درسی متفاوت و مطالعهی آن در سایر مناطق آموزشی نیز ،ازجمله
پیشنهادهای پژوهشی برای مطالعات آتی است.

تعارض منافع
هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است.

تشکر و قدردانی
از تمام کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند ،تشکر و قدردانی میکنیم.
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