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چکیده
مقدمه :حمایت از بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در گستره آموزش اعم از برنامهریزی ،تدوین محتوا ،شیوههای یاددهی -یادگیری ،به ویژه در
محیطهای آموزش عالی یکی از مهمترین بایستهها در جهت ارتقاء سطح کیفیت آموزش و یادگیری است .روش آموزش معکوس از جمله روشهای تدریس
است که بر پایه بهکارگیری فناوریها در برنامه درسی شکل گرفته است .هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش به روش معکوس بر آمادگی یادگیری
خود راهبر و یادگیری دانشجویان در درس مقدمات کامپیوتر بود.
روش :مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی بوده و از طرح تحقیق پیشآزمون -پسآزمون همراه با گروه کنترل استفاده شده است .مشارکتکنندگان در این
مطالعه شامل  41نفر از دانشجویان بودند که به صورت تصادفی در سه گروه آموزش معکوس گروهی ،آموزش معکوس انفرادی و گروه کنترل جای گرفتند.
در گروه کنترل آموزش به شیوه معمول (تدریس توسط معلم در کالس درس و ارائه تکلیف برای منزل) انجام شد و در دو گروه آزمایش (روش معکوس
گروهی و انفرادی) دانشجویان در منزل ،آموزش را از طریق فناوری به شیوه آنالین و با استفاده از شبکههای اجتماعی دریافت میکردند و در کالس به
تمرین مباحث آموخته شده تحت نظارت معلم میپرداختند  .جهت گردآوری اطالعات از پرسشنامه آمادگی یادگیری خود راهبری فیشر و همکاران و
آزمون یادگیری ساخته شده توسط مدرس استفاده شد .دادههای پژوهش با استفاده از روش آماری  ANOVAدر سطح معنیداری  0/05تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج مطالعه نشان داد که میانگینها در متغیر آمادگی یادگیری خود راهبری در گروههای آموزش معکوس مبتنی بر فعالیتهای گروهی و
انفرادی نسبت به گروه کنترل افزایش داشته است .با این حال اختالف معنیداری در زیر مقیاسهای خود راهبری مشاهده نشد و تنها در زیر مقیاس خود
مدیریتی اختالف معنیدار بود .در رابطه با متغیر یادگیری نیز علیرغم کسب میانگین باالتر گروههای آزمایش تفاوت معنیداری مشاهده نشد؛ تنها در زیر
مقیاس یادگیری عملی ،تفاوتها معنیدار بود و گروههای آموزش معکوس بهتر عمل کردند.
واژههای کلیدی :یادگیری معکوس گروهی ،یادگیری معکوس انفرادی ،آمادگی یادگیری خود راهبر.
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دنیای آموزش امروز ،نقطه توجه خود را از تدریس ،به

مقدمه
امروزه ،کارایی و اثربخشی آموزش عالی وابسته به استفاده
مطلوب از قابلیتهایی است کـه فناوری اطالعـات و
ارتباطات در اختیار قرار میدهد .این فناوریها امکان
دستیابی به اطالعات و دانش به روز در قالبهای متنوع
فراهم آوردهاند بهگونهای که هر فرد متناسب با نیاز و سبک
یادگیری خویش میتواند از آنها بهره گیرد ( Mirzaee,
 .)2015فنـاوریهـا زمینـههـایی فراهم آوردهانـد کـه
یادگیرندگان بنا بر سرعت یادگیری و اطالعات مورد نیاز
خود میتوانند در هر زمان و مکان نیازهای خود را برطرف
کنند (.)Seraji & Ataran, 2012
ایجاد و پرورش مهارتهای یادگیری خود راهبر به یکی
از اهداف آموزشی بزرگساالن در چند دهه اخیر بدل شده،
بـه طـوری کـه پژوهشها و مطـالعات مـربوط به یادگیری
خـود راهبر در سطـح جهـان افـزایش یـافته است
( .)Nadi, 2003یادگیری خود راهبر فـرآیندی است کـه
در آن یادگیرندگان در تشخیص نیازها ،تدوین اهداف
یادگیری ،شناسایی منابع برای یادگـیری ،انتخـاب و
پیادهسازی استراتژیهای یادگیری و ارزشیابی نتایج
یادگیری سهیم میشوند .نقش آموزشگر حرکت از یک
فرد دانا در صحنه یادگیری به راهنمایی در جهت محیط
یادگیری خود راهبر است ( .)Fisher et al., 2001بر
اساس نظر  )1991( Candyیادگیری خود راهبری دارای
زیر مؤلفههایی است؛  -1خود مدیریتی :یادگیرندگان خود
راهبر ،قادر به تشخیص موارد مورد نیاز خود در طی فرآیند
یادگیری ،تدوین اهداف یادگیری ،مدیریت زمان و انرژی
خود برای یادگیری هستند -2 .خود کنترلی :یادگیرندگان
خود راهبر افرادی کامالً مستقلی هستند که قادر به تجزیه
و تحلیل ،برنامهریزی ،اجرا و ارزیابی فعالیتهای یادگیری
شان به شکل مستقل میباشند -3 .رغبت یادگیری (انگیزه
یادگیری) :انگیزه این قبیل افراد به منظور کسب دانش
بسیار قوی است (.)Candy, 1991

یادگیری معطوف کرده است .این رویکرد ،یادگیری را محور
و پایه همه برنامهها ،سیاستها و خطمشیهای آموزشی قرار
میدهد .الزمه تحقق هدفهای چنین رویکردی ،با توجه به
دانش گسترده فناوری اطالعاتی ،بهرهوری از تمام امکانات
و فناوریهای غنی در دسترس است ( Rais Dana,
.)2003
در آموزش عالی با توجه به ظرفیتها و قابلیتهای
فنـاوریهـا ،تنوعـی از روشهـای آمـوزشی را مـیتوان
بـرنامـهریزی و اجرا کرد .از یک طرف کالسهای فیزیکی و
چهره به چهره که برای ارتقاء کیفیت آموزش و یادگیری از
فناوریها بهره میگیرند تا کالسهای صد در صد آنالین که
یادگیرندگان مباحث آموزشی را دریافت کرده و تعامالت به
شکل برخط شکل میگیرد .در چنین محیطهایی ،خود
راهبـری در یادگـیری از اهمیت بیشتـری نسبت بـه
موقعیتهای حضوری برخوردار است (.)Shapley, 2000
هـدف غـایی آمـوزش و پـرورش کمک بـه بـهبود
"یادگیری" دانشآموزان است .در مقابل برخی داللت
میکنند که هدف آموزش و پرورش بزرگساالن ،پرورش
یادگیرندگان خـود راهبـر است .بـرای درک پدیده یادگیری
خود راهبر ،اولین گام در دستیابی به این هدف آموزشی،
تسهیل یادگیری فراگیران است .کلید و راه حل برای این
مـورد طـراحی مؤثر محیطهای یادگـیری بـه کـمک
فنـاوریهـاسـت .مـربیان نـیاز دارنـد کـه بـاور مـعرفت
شناختیشان را با عمل طراحی آموزشی هم سطح کنند.
بنابراین باور به اهمیت یادگیری خود راهبر موجب میشود
که محیطی برای یادگیری طراحی شود که بتواند یادگیری
خود راهبر فراگیران را پرورش دهد ( Sung & Rhyl,
.)2008
یادگیری معکوس( 1کالس معکوس) یکی از روشهای
آموزش و یادگیری است که از فناوریها ،در جهت انتقال
آموزش و تسهیل یادگیری بهره میگیرد .در مدل یادگیری
معکوس معلمان مکان را از آموزش مستقیم در فضای

. Flipped learning
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یادگیری گروهی بزرگ تغییر داده و به فضای یادگیری

از جمله آنکه ابزارهای الکترونیکی یادگیری مباحث را در

فردی با کمک یکی از چندین ابزار و تکنولوژیهای آموزشی،

خارج از کالس حمایت نمیکرد و در زمان ارائه معلم امکان

انتقال میدهند .معلمان با ضبط سخنرانیهای کاریشان از

بازخورد و پیشنهاد از سوی یادگیرنده وجود نداشت

روی صفحه رایانه خود و یا با فیلم گرفتن از آموزششان و

(.)Baker, 2000

تد1

در سال  1995نسخه اولیه از یک سیستم مدیریت

و خان آکادمی 2و غیره تهیه میکنند ،امکان اجرایی کردن

آنالین محتوا این اجازه را به  Bakerداد تا به فضایی برای

کـالس درس معکـوس را فـراهم میآورند .بـدین طـریق

سخنرانی ،یادداشت آنالین و بازخورد در طول جلسات

دانشآموزان منابع و مواد آموزشی را در هر زمان و مکان

کالس درس دست پیدا کند .بدین طریق که مطالب

(کـالس درس ،خـانه ،اتـوبـوس ،بیمارستـان و  )...دریـافت

سخنرانی به شکل الکترونیکی خارج از کالس در اختیار

میکنند .با توجه به وجود قابلیتهایی چون امکان مشاهده

فراگیران قرار میگرفت و در داخل کالس درس زمینهای

مکرر ،آنها برای کالس درس آمادهتر و تواناتر میشوند

فراهم میآمد که یادگیرندگان بازخوردهای الزم در مورد

(.)Musallam, 2010

یادگیری خود را دریافت کرده و در مورد کاربرد مفاهیم یاد

یا درسهای تصویری که از اینترنت و سایتهای مانند

نظریه ساختنگرای ی ، 3نظریه یادگیری است که بر

گرفته شده در موقعیت مورد نظر بحث و بررسی شود .در

اساس آن یادگیرندگان دانش جدید را بر پایه تجارب خود

چنین مـحیطی یـادگـیرنـدگـان دریافت کـننده صرف

میسازند ( .(Bachtold, 2013در این فرآیند نقش

اطالعات نبودند بلکه زمینهای ایجاد شد که سؤال کنند و

یادگیرندگان فعال بوده و معلم وظیفه هدایت آنها را به

نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح کنند .در واقع محیط

جای انتقال دهنده صرف اطالعات به عهده میگیرد .کالس

آنالین و خارج از کالس درس زمینهای را فراهم میکرد کـه

درس معکوس ،زمینهای فراهم میآورد که اصول مورد نظر

فـراگـیران آمـوزش را بـه خـوبی دریـافت کننـد

ساختن گرایان در عمل محقق گردد .در این روش آموزشی

(.)Baker, 2011

دانشآموزان نقشی فعال داشته و بر اساس منابع آموزشی و

در همان زمان )2000( Lage et al ،به طراحی و

یادگـیری ،خـود اقـدام بـه سـاخت مفاهیم میکنند.

پیادهسازی یک روش مشابه پرداختند .آنها مفهومی با

( .)O’Malley, 2015از دیدگاه ساختن گرایان فراگیران

عنوان "کالس درس معکوس" را مطرح کردند .در این شیوه

چندین نقش را بر عهده دارند -1 :یادگیرندگان فعال -2

از یادگیرندگان انتظار میرفت در خارج از کالس فیلمهای

یـادگـیرنـدگـان اجتماعـی  -3یـادگـیرنـدگـان خـالق

حاوی تدریس معلم را مشاهده کنند ،سپس زمان کالس

(Johnson & Renner .)Milbrandt, 2004

صـرف یـادگـیری مفـاهیـم دشـوار ،کـاربـرد مفـاهیم در

( )2012معتقدنـد آنچـه در کـالس درس معکـوس اتفاق

موقعیتهای عملی ،گروهبندی و فعالیت در گروههای

مـیافتـد مـاهیتی سـاختن گـرایانه دارد بـدین طریق که

کوچک میشد .در واقع فعالیتها به شکل معکوس بود.

یادگیرندگان در خارج از کالس در کسب دانش نقش فعالی

بدین صورت که تدریس مفاهیم و ارائه آموزش در خارج از

را بر عهده داشته و آنچه در داخل کالس اتفاق میافتد بر

کالس صورت میگرفت و انجام تکالیف به داخل کالس

فرآیندهای یادگیری مشارکتی و اجتماعی تأکید میکند

منتقل میشد .آنچه امکان اجرایی شدن این روش را فراهم

( .)Johnson & Renner, 2012ایده کالس معکوس

میآورد ،استفاده از فناوری ویژه چند رسانهای آموزشی و

زمانی مطرح شد که ابزارهای الکترونیک که در ارائه آموزش

ارائه فرصتهای جدید به دانش آموزان برای یادگیری بود

مورد استفاده قرار میگرفتند دارای محدودیتهایی بودند،

(.)Lage et al., 2000
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 )2007( Strayerگزارش میدهد در اکثر موارد که

تاریخ جهان" کالس درس معکوس را تجربهای موفقیتآمیز

در آن از کالس درس معکوس استفاده میشود ،هدف برای

قلمداد کرد .در این روش دانشجویان به طور منظم با منابع

ایجاد یک محیط یادگیری فعال در طول جلسات کالس با

دست اول قبل از کالس درس معکوس درگیر میشدند ،اکثر

پوشش محتوای مناسب است .از نظر  Strayerفرآیند

دانش آموزان در بحث و درگیر شدن ،انگیزه و شوق بسیار

یادگیری فعال که در کالس معکوس اتفاق میافتد با نظرات

از خود نشان دادند.

پیاژه همخوانی دارد .بدین صورت که یادگیرندگان در امر

 )2013( Jacobدر مطالعهای تأثیر کالس درس

یادگیری نقشی فعال داشته و نه تنها این امر مشوق

معکـوس را در دروس مهنـدسـی دارای مـزایـای بسیـاری

یادگیری عمقتر است بلکه محرک افزایش انگیزه

میدانند .از نظر آنها کالس درس معکوس در نتیجه تلفیقی

یادگیرندگان نیز میشود (.)Strayer, 2007

از روش آموزش دانشآموز محور و آموزشهای کامپیوتری و

آنچه در فرآیند کالس معکوس اتفاق میافتد تشویق
فراگیران به خودآموزی و خود راهبری و سپس بهکارگیری
دانش است.

سخنرانی است که اصول نظریههای یادگیری را در جهت به
دست آوردن نتایج مطلوب به نحوه مؤثر بکار میگیرد.
رویکرد آموزش معکوس رویکرد جدیدی است که

 )2014; 2015( Rutkowski & Moscinskaدر

مطالعات اندکی در خارج از کشور به تأثیرات این روش

مطالعـهای تحت عنوان یـادگیری خـود راهبر و یادگیری

آموزشی پرداختهاند .بخصوص در کشورمان ایران که جز

معکوس بر اساس مفاهیم جدید در آموزش مهندسی ،نشان

اجرای این روش در چند کالس آنهم به صورت غیر منسجم

دادهاند که این روش آموزشی نسبت به شیوههای دیگر بر

و پراکنده ،نتایج به درستی منعکس نشده است .در این

یادگیری تأثیر معنیداری داشته است و مهارتهای خود

پژوهش تأثیر روش آموزش معکوس بر آمادگی یادگیری

راهبری را در فراگیران تقویت میکند )2015( Ajam .در

خود راهبری و یادگیری دانشجویان رشته تکنولوژی

مطالعهای با عنوان نقش آمادگی خود راهبری در یادگیری

آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است .عالوه بر این ،آنچه

و گرایش به تفکر انتقادی در تعامل دانشجویان در محیط

این مطالعه را از مطالعات انجام شده در این حوزه متمایز

آموزش تلفیقی به این نتیجه رسید که آموزش تلفیقی و

میکند بررسی تأثیر فعالیتهای فردی و گروهی در کالس

دریافت آموزشها در خارج از کالس درس میتواند بر خود

معکوس است.

راهبری و یادگیری دانشجویان تأثیرگذار باشد.
 )2014( Farahبر اساس پژوهشی تحت عنوان
"بررسی تأثیر استفاده از کالس درس معکوس آموزش بر
عملکـرد نوشتن در کـالس دوازدهم دانش آموزان دختر
اماراتی در کاربردی فناوری مقطع دبیرستان (ریاضی)"
نشان داد که بین میانگین نمرات دانش آموزان در گروه
آزمایش و گواه تفاوت معنیداری وجود دارد .عالوه 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 مطالعه مذکور نگرش دانش آموزان نسبت
به آموزش معکوس مطلوب گزارش شد.
 )2013( Gaughanدر مطالعه آزمایشی خود تحت
عنوان "بررسی تأثیر آموزش به روش معکوس در درس

در این مطالعه با توجه به تلفیق فناوریها با کالس
درس در قالب شیوه مدیریت کالس به روش معکوس اهداف
مطالعه و فرضیات به شرح زیر میباشند:
اهداف پژوهش
 -1بررسی تأثیر آموزش به روش معکوس بر آمادگی
یادگیری خود راهبری دانشجویان.
 -2بررسی تأثیر آموزش به روش معکوس بر یادگیری
دانشجویان.
فرضیات پژوهش
 -1آموزش به روش معکوس (گروهی ،انفرادی) بر آمادگی
یادگیری خود راهبری دانشجویان تأثیر دارد.

باقری و جوشقان نژاد ،تأثیر آموزش به روش معکوس بر آمادگی یادگیری خود راهبر53 ...
 -2آموزش به روش معکوس (گروهی ،انفرادی) بر یادگیری



دانشجویان تأثیر دارد.

مرحله اول :مشخص کردن محدوده هدف
هدف اصلی از این درس ارتقاء توانایی دانشجویان رشته
تکنولـوژی آمـوزشی در رابطـه بـا تـولیـد و ارزشیابی

روش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه آزمایشی بوده و طرح
تحقیق مورد استفاده شامل دو گروه آزمایش ،یک گروه گواه
به همراه پیشآزمون و پسآزمون بوده است .در این مطالعه
آزمودنیها شامل  41نفر از دانشجویان کارشناسی رشته
تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک بودند که درس مقدمات
کامپیوتر را در نیمسال اول تحصیلی  94-95انتخاب کرده
بودند .دانشجویان به شکل تصادفی در سه گروه توزیع شدند
( 13نفر در گروه سنتی 14 ،نفر در گروه آموزش معکوس
گروهی و  14نفر در گروه آموزش معکوس انفرادی).

برنامههای چندرسانهای تعیین شد.


مرحله دوم :محتوای قبل از کالس

در این مرحله مدرس با توجه به هدفی که دنبال میکرد؛
اقدام به تهیه برنامههای آموزشی در قالب فیلم آموزشی و
چندرسانهای آموزش نمود .محتوای برنامههای آموزشی
مدرس به شرح زیر است:
 اصول طراحی آموزشی نرمافزارهای چندرسانهای اصول ارزیابی رسانهها و چندرسانهای آموزشی آموزش نرمافزارهای سوایش مکس 3و دمو بیلدر (به عنواننرمافزارهای ساخت برنامههای چندرسانهای)

شیوه اجرا :در روش سنتی آموزش در کالس درس



مرحله سوم :فعالیت قبل از کالس

توسط معلم صورت میگرفت .تکالیفی مشخص میشد و

در این مرحله فیلمها و مواد آموزشی تهیه شده یک جلسه

دانشجویان تکالیف را در خارج از کالس درس انجام داده و

قبل از آموزش از طریق بارگذاری در وب سایت اختصاص

در جلسه بعد تحویل میدادند .در روش آموزش معکوس

داده شده به کالس درس و همچنین شبکههای اجتماعی

مدرس قبالً هدف خود را از آموزش و محتوایی که در نظر

در اختیار دانشجویان قرار گرفت .کالس معکوس به دو شیوه

داشـت مشخـص (مـحدود کـردن هـدف) و منابعی را تهیه

مدیریت میشد .در یک کالس دانشجویان به شکل انفرادی

میکرد .این منابع شامل تهیه فیلم آموزشی از مفاهیم و

فایلهای آموزشی را دریافت میکردند .آنها وظیفه داشتند

مراحل انجام کار به وسیله نرمافزارهایی مانند کمتازیا 1و یا

به دقت مباحث آموزشی را در خارج از کالس مرور کنند و

دموبیلد ر 2و همچنین استفاده از نرمافزارهای تولید و

نسبت به یادگیری آنها تبحر الزم را به دست آورند .چنانچه

ویرایش فیلم ،تصویر ،صدا و جزوه بود .مواد آموزشی از

در حین یادگیری از طریق مواد آموزشی به مشکلی برخورد

طریق وب سایت ،پست الکترونیک و شبکههای مجازی در

میکردند منبع آنها استاد درس بود که میتوانستند از

اختیار دانشجویان قرار میگرفت .فرآیند کالس معکوس بر

طریق شبکههای اجتماعی مشکل را مطرح و نسبت به حل

اساس الگوی زیر تشریح شده است.

آن اقدام کنند.
در کالس دیگر شیوه آموزش معکوس گروهی به اجرا
درآمد .بدین صورت که ابتدا دانشجویان در گروههای چهار
یا پنج نفری تقسیم شدند .آنها مواد آموزشی را به صورت
الکتـرونیکـی و هماننـد گـروه معکـوس انفـرادی دریافت
میکردند؛ منتهی آنها مباحث آموزشی را به شکل مشارکت
تجزیه و تحلیل کرده و خارج از کالس با یکدیگر تمرین

شکل  .1طرح درس کالس معکوس (یادگیری معکوس)
1

. Camtasia
. Demobuilder

2

. Swish Max

3
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میکردند .در صورت بروز مشکل منبع آنها تنها استاد درس

-

آشنایی با وارد کردن صدا ،فیلم و...

نبود بلکه از همگروهیهای خود نیز میتوانستند کمک

-

ساخت اکشنها و مووی کلیپها

بگیرند.

-

آشنایی با اسکریپت نویسی

-

نحوه ضبط فیلم از دسکتاپ

در روش آموزش معکوس یادگیرندگان در خارج از کالس با

-

نحوه ویرایش و تهیه خروجی نهایی از برنامه

استفاده مناسب از منابع و مواد آموزشی تهیه شده توسط

در این مطالعه استاد جهت تهیه برنامههای آموزشی

معلم مفاهیم آموزشی را یاد میگیرند .در داخل کالس

مورد نیاز دانشجویان از نرمافزارها و فناوریهای زیر استفاده

یادگیرندگان زمان خود را صرف کار بر روی پروژه ،انجام

کرده است:



مرحله چهارم :فعالیت درون کالس

تکالیف پیچیدهتر تحت نظارت معلم میکنند .در این

 -1نرمافزار واژهپرداز ،1ویرایش

تصویر2

صدا3

پژوهش در گروه معکوس انفرادی هر فرد در داخل کالس

 -2نرمافزار ضبط و ویرایش

پروژهای را تحت نظر مدرس انجام میداد ،همچنین در گروه

 -3نرمافزار ویرایش و تدوین فیلم و

معکوس گروهی ،دانشجویان در گروههای خود بر روی

 -4نرمافزار انیمیشنسازی و سـاخت

پروژهها کار میکردند.

 -5نرمافزار تصویربرداری از صفحه نمایش و ساخت



فیلم

مرحله پنجم :فعالیت بعد از کالس

در این مرحله یادگیرندگان موظف بودند که خود را برای

تصویر4
چندرسانهای5

آموزشی6

 -6نرمافزار پیشرفته در تصویربرداری از صفحه نمایش
صدا7

جلسه آینده آماده کنند .الزمه این کار دریافت مواد آموزشی

و ضبط

است که به صورت دقیق توسط مدرس تهیه شده باشد .در

ابزارهای اندازهگیری :جهت گردآوری اطالعات در

واقع امکاناتی که فناوریها ،خصوصاً چندرسانهایها امروزه

این مطالعه از آزمون درس مقدمات کامپیوتر که توسط

در اختیار مربی قرار میدهند؛ این امکان اجرایی شده روش

مدرس درس طراحی شده بود ،استفاده شد .این آزمون

آموزش معکوس را فراهم آورده است.

شامل دو بخش عملی و نظری بوده است .به جهت اطمینان

الزم به ذکر است یادگیری دانشجویان در این دوره

از اعتبار و روایی صوری و محتوایی آزمونها توسط مدرس

آموزشی شامل مباحث نظری و عملی بود .در مباحث نظری

و دو تن از متخصصان مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و

دانشجویان جزوه ای الکترونیکی در رابطه با اصول طراحی

تأیید شد.

و ارزشیابی نرمافزارهای آموزشی دریافت میکردند ،سپس

جهت گردآوری دادههای مربوط به آمادگی یادگیری

در کالس درس نمونههایی به آنها ارائه میشد و دانشجویان

خود راهبری از پرسشنامه آمادگی یادگیری خود راهبری

به صورت انفرادی و یا به شکل گروهی اصول مورد نظر را

فیشر و همکاران ( )Fisher et al., 2001استفاده شد.

در نمونههای ارائه شده مورد تحلیل قرار میدادند.

این پرسشنامه دارای  40گویه با طیف لیکرت پنج

در بخش عملی هم در رابطه با دو نرمافزار سوایش مکس و

درجهای است که میزان آمادگی یادگیری خود راهبر را در

دمو بیلدر سرفصلهای زیر مورد آموزش قرار گرفت:

سه حیطه خودکنترلی ( 15گویه) ،رغبت به یادگیری (13

-

آشنایی با محیط برنامه و پانلها

گویه) و خود مدیریتی ( 12گویه) اندازهگیری میکند.

-

آشنایی با وارد کردن تصویر و ویرایش آنها

فیشر و همکاران ( )Fisher et al., 2001مقیاس آمادگی

1

5

2

6

. Microsoft Word
. Adobe Photoshop
3
. Adobe Audition
4
. Adobe Premier

. Swish Max
. Demo Builder
7
. Camtasia

باقری و جوشقان نژاد ،تأثیر آموزش به روش معکوس بر آمادگی یادگیری خود راهبر55 ...
برای خود راهبری در یادگیری را در استرالیا و برای

تحلیل واریانس ( )ANOVAدر سطح معنیداری 0/05

انگلیسی زبانان تدوین و اجرا کرده بودند .در تحقیق آنها

استفاده شد.

پایایی کلی این ابزار به روش آلفا کرونباخ  ،0/83برای زیر

یافتهها

مـقیاس خـود مـدیریتی  ،0/87رغبت به یادگیری  0/85و

با توجه به این که در مطالعه حاضر سه گروه از آزمودنیها

خود کنترلی  0/80و همبستگی کل بین  0/26تا  0/84بوده

(گروه مشارکتی معکوس ،گروه انفرادی معکوس و گروه

است .همچنین روایی این مقیاس به روش روایی سازه و با

سنتی) با یکدیگر مقایسه شدند؛ از آزمون تحلیل واریانس

استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی مطلوب گزارش شده

( )ANOVAبرای تحلیل یافتهها استفاده شد.
همان گونه که در جدول  1نشان داده شده است؛ اثر

است.
این پرسشنامه توسط نادی و سجادیان ()2006

روش آموزش معکوس (مشارکتی /انفرادی) بـر متغیر

ترجمه و هنجار یابی گردیده است .در مطالعه آنها پایایی

آمادگی یادگیری خود راهبری در سطح  0/05معنیدار

به روش آلفای کرونباخ برای کل آزمون  ،0/82زیر مقیاس

نبوده است ( .)F2/38=0/98 ،P=0/39همانطـور کـه

خود مدیریتی  ،0/78رغبت به یادگیری  0/71و خود

پیشتر اشاره شد آمادگی یادگیری خود راهبری دارای سه

کنترلی  0/60به دست آمده است ( Nadi & Sajadian,

خرده مقیاس خود مدیریتی ،خود کنترلی و رغبت یادگیری

 .)2006دادهها و اطالعات به دست آمده در این مطالعه با

است .در این مطالعه تأثیر آموزش معکوس (فردی /گروهی)

استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  20مورد تجزیه و تحلیل

بر روی این متغیرها نیز تحلیل شده است .جدول  2به

قرار گرفتند .جهت آزمون فرضیههای این پژوهش از آزمون

بررسی اثر آموزش معکوس بر خرده مقیاس خود مدیریتی
میپردازد.

جدول  .1خالصه تحلیل واریانس برای اثرهای آموزش بر یادگیری خود راهبری
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

آزمون

بین گروهی

355/44

2

177/72

0/98

یادگیری

درونگروهی

6891

38

181/34

-

-

کل

7246/44

40

-

-

-

منابع تغییرات

F

سطح معنیداری
0/39

خود
راهبر

جدول  .2خالصه تحلیل واریانس برای اثرهای آموزش بر خرده مقیاس خود مدیریتی
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

آزمون یادگیری خود

بین گروهی

209/79

2

105

3/34

راهبر خرده مقیاس

درونگروهی

1192/41

38

31/40

-

-

خود مدیریتی

کل

1402/20

40

-

-

-

منابع تغییرات

F

سطح معنیداری
0/04
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همان گونه که در جدول  2آمده است آموزش معکوس

نتایج مربوط به تأثیر آموزش معکوس (مشارکتی/

(مشارکتی /انفرادی) بر خرده مقیاس خود مدیریتی در

فردی) بر خرده مقیاس رغبت یادگیری در جدول  3آمده

سطح  0/05تأثیر معنیدار دارد (.)F2/38=3/34 ،P=0/04

است.

جدول  .3خالصه تحلیل واریانس برای اثرهای آموزش بر خرده مقیاس رغبت یادگیری
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

آزمون یادگیری خود

بین گروهی

4/81

2

2/40

0/13

راهبر خرده مقیاس

درونگروهی

708/16

38

18/63

-

-

کل

712/98

40

-

-

-

منابع تغییرات

رغبت یادگیر

F

سطح معنیداری
0/88

بر اساس یافتههای جدول  3میتوان نتیجه گرفت

 .)F2/38=0/13جدول  4به بررسی تأثیر آموزش معکوس

آموزش معکوس (مشارکتی /انفرادی) بر خرده مقیاس رغبت

(مـشارکـتی /انفـرادی) بـر خـرده مقیـاس خـود کـنترلی

یادگیری در سطح  0/05تأثیر معنیدار ندارد (،P=0/88

میپردازد.

جدول  .4جدول خالصه تحلیل واریانس برای اثرهای آموزش بر خرده مقیاس خود کنترلی
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

بین گروهی

16/21

2

8/11

0/13

درونگروهی

2413/98

38

63/52

-

-

کل

2430/19

40

-

-

-

منابع تغییرات

آزمون آمادگی یادگیری
خود راهبر

F

سطح معنیداری
0/88

در سطـح  0/05تـأثـیر مـعنـیدار نـدارد (،P=0/88

همان گـونه کـه در جـدول  4آمـده است ،آمـوزش

.)F2/38=0/13

معکوس (مشارکتی /انفرادی) بر خرده مقیاس خود کنترلی

جدول  .5نتایج آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی وجود تفاوت بین یادگیری در سه گروه
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

بین گروهی

0/33

2

0/17

0/18

درونگروهی

35/81

38

0/94

-

-

کل

36/14

40

-

-

-

بین گروهی

93/21

2

49/11

3/90

0/03

درونگروهی

481/91

38

12/70

-

-

کل

580/12

40

-

-

-

بین گروهی

92/85

2

46/42

2/98

0/06

درونگروهی

592/63

38

15/60

-

-

کل

685/48

40

-

-

-

منابع تغییرات

آزمون نظری

آزمون عملی

آزمون
یادگیری کل

F

سطح معنیداری
0/84

باقری و جوشقان نژاد ،تأثیر آموزش به روش معکوس بر آمادگی یادگیری خود راهبر57 ...
یکـی از متغیـرهـای دیگـر ایـن مطالعـه کـه تأثیر

در این فرض با یافتههای ابراهیم زاده و همکاران ()2010

آموزش معکوس (مشارکتی /انفرادی) بر روی آن مورد

همسو است و با تحقیقات سعید و همکاران ) ،(2016عجم

بررسی قرار گرفته است یادگیری است .یادگیری در این

( (2015و روتوسکی و موسینسکو ( & Rutkowski

پژوهش به دو بخش نظری و عملی تقسیم شده است.

 )Moscinska, 2014-2015ناهمسو است .در رابطه با

جدول  5دادههای مربوط به تأثیر آموزش معکوس

آمادگی خود راهبری در محیطهای کالس معکوس در کل

(مشارکتی /انفرادی) بر یادگیری عملی و نظری را ارائه داده

تحقیقات کمی صورت گرفته است و برخی تحقیقات به

است.

صورت غیرمستقیم مرتبط با نتایج این تحقیق است.

همان گونه که جدول  5نتایج آزمون ANOVA

سعید و همکاران ( )2016خود راهبری دانشجویان را

جهت بررسی وجود تفاوت بین یادگیری در سه گروه سنتی،

در محیطهای آموزش تلفیقی مورد بررسی قرار دادند ،نتایج

معکوس انفرادی و معکوس گروهی نشان میدهد در

تحقیق آنها نشان داد که این محیطها بر یادگیری خود

یادگیری نظری تفاوت بین گروهها در سطح  0/05معنیدار

راهبری دانشجویان تأثیر دارد .همین طور )2015( Ajam

نبوده است ( .)F2،38=0/18 ،P=0/84با این حال در

در تحقیق خـود نشان داد کـه آموزش فـراشناختی (که

یادگیری عملی گروه آموزش معکوس (مشارکتی /انفرادی)

عمدت ًا در محیطهـای کـالس معکـوس حـاکـم است) بر

نسبت بـه گـروه سنتی بهتر عمل کردهاند و تفاوت بین گروه

مهارتهای خود راهبری دانشجویان تأثیر دارد .همچنین

ها در سطح  0/05معنیدار بوده است (،P=0/03

تحقیق (2014-2015) Rutkowski & Moscinska

 .)F2،38=3/90همچنین یافتههای جدول  5نشان داد که

نشان داد که فرآیندی که در کالس معکوس طی میشود

آموزش معکوس (مشارکتی /انفرادی) بر یادگیری به صورت

به صورت معنیدار مهارتهای خود راهبری یادگیرندگان را

کل در سطح  0/05تأثیر معنیدار نداشته است (،P=0/06

تقویت میکند.

.)F2،38=2/98
بحث و نتیجهگیری
این مطالعه تأثیر آموزش معکوس بر آمادگی یادگیری خود
راهبر و یادگیری دانشجویان تکنولوژی آموزشی در درس
مقدمات کامپیوتر را مورد بررسی قرار داد.
فرضیه اول :نتایج مطالعه در رابطه با فرضیه اول نشان
داد که کالس معکوس (گروهی و انفرادی) بر مهارتهای
آمادگـی یـادگـیری خـود راهبـری دانشجـویـان بـه
صورت معنیدار تأثیر نداشته است .با این حال میانگین
نمرات دانشجویان در گروههای معکوس نسب به گروه سنتی
باالتر بوده است .یافتههای پژوهش نشان داد گرچه
گروههای آزمایش نسبت به گروه کنترل عملکرد بهتری
داشتند اما تنها در خرده مقیاس خود مدیریتی از مؤلفهها
آمادگی یادگیری مهارت خود راهبری تفاوت معنیدار بود.
در این رابطه گروه معکوس گروهی نسبت به گروه معکوس
انفرادی و سنتی بهتر عمل کرده بودند .نتایج به دست آمده

به طور کلی گروههای آزمایش عملکرد بهتری نسبت
به گروه کنترل داشتند ،اما تنها در مؤلفه خود مدیریتی
تفاوت معنیدار دیده شد .روش اجرای کالس معکوس بدین
صورت است که یادگیرندگان خود سهم بسزایی در فرآیند
یادگیری به عهده دارند .آنها باید برای مشاهده فایلها (که
شامل ویدئوهای ضبط شده توسط مدرس میشد)
برنامهریزی کرده تا مباحث را در خارج از کالس درس و با
توجه به زمان و مکانی که خود مناسب میدانستند به خوبی
فراگرفته و برای یادگیری بهتر از تمرینات ساده که در
فایلها و منابع آموزشی موجود بود استفاده کنند .با توجه
به دست آوردن زمینههای الزم در خارج از کالس،
یادگیرندگان در داخل کالس تحت راهنمایی مدرس به
انجام فعالیت در سطح باالتری میپرداختند .بر خالف آن
که تصور میشد فرآیند کالس معکوس مهارتهای خود
راهبری را در دانشجویان تقویت میکند ،یافتههای این
مطالعه نشان داد که تنها در یک مؤلفه تأثیر کالس درس
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معکوس چشمگیر بوده است .میتوان گفت در تبیین علل

نشـان دادهانـد کـه کـالس معکـوس بـر یادگیری به صورت

عدم تأثیر روش معکوس بر خود راهبری فراگیران شاید

معنیدار مؤثر بوده است .با این حال نتیجه این تحقیق نشان

بتوان این احتمال را مطرح کرد که افراد نمونه با توجه به

داد که در متغیر یادگیری اگر چه میانگین گروههای آزمایش

رونـد جـاری یـاددهـی یـادگـیری ،در گـذشته ،تجربیات

باالتـر بـوده ،بـا این حـال تفاوتهـا معنیدار نبوده است.

محدودی در یادگیری فعال داشتهاند و بر این اساس آنها

میتوان گفت از جمله دالیل این امر عدم آشنایی و اجرای

انتظار دارند که معلم مباحث آموزشی را به شکل آماده در

روش کالس معکوس در عمل است .کالس معکوس نیازمند

اختیار قرار دهد .چنین وضعیتی باعث میشود یادگیرندگان

فراهـم آوردن فیلمهـای آموزشی مناسب ،طراحی تکالیف

دارای آمادگی الزم در برابر اینکه خود به شکل فعاالنه درگیر

و فعالیتها است ،همچنین از دیگر ملزومات آن دسترسی

فرآیند یادگیری شوند نبوده و به سختی بتوانند خود را با

فراگیران به امکانات و تجهیزات جهت اجرایی کـردن ایـن

آن منطبق کنند .از دیگر مشکالت در اجرایی کردن روش

روش اسـت کـه عمدت ًا در ایـن رابـطـه محدودیتهایی

معکـوس عـدم دسترسی آسان یادگیرندگان به ابزارها و

وجود داشت.

تجهیزات جهت مرور آموزشها و تمرین بود .در روش

از نتایج به دست آمده در این بخش میتوان نتیجه

یادگیری معکوس یادگیرندگان نیازمند آن هستند کـه در

گرفت که یادگیری در گروه آزمایش بهتر صورت گرفته است

محیط خـارج از کـالس دسترسی به تجهیزاتی چون رایانه

بهویژه در یادگیری عملی .در کالسهای معمول و رایج،

و اینترنت با سرعت مناسب داشته باشند .علیرغم پیشبینی

معلمان وقت عمده کالس را صرف آموزش مفاهیم میکنند

های الزم در این زمینه و هماهنگی با سایت دانشگاه جهت

و فرصت کافی برای تمرین وجود ندارد ولی در روش آموزش

در اختیار دادن ابزارها و سیستمهای مورد نیاز ،گاه این مورد

معکوس دانشجویان از قبل مفاهیم را با استفاده از رسانههای

خارج از کنترل بود.

آموزشی چون فیلم و چندرسانهایها دریافت کردهاند و زمان

فرضیه دوم :فرضیه دوم این مطالعه به بررسی تأثیر

کالس صرف یادگیری در سطح باالتر خواهد شد .در واقع

کالس معکوس (فردی و گروهی) بر یادگیری دانشجویان در

یادگیرندگان به تمرین مفاهیم آموخته شده میپردازند و

درس مقدمات کامپیوتر پرداخت .یادگیری دانشجویان در

مشکالت خود را رفع میکنند .از دیگر نکات قابل توجه این

این درس به دو بخش عملی و نظری تقسیم میشد.

پژوهش تأثیر کالس معکوس به شکل گروهی بود که

یافتههای پژوهش نشان داد گرچه گروههای آزمایش در هر

بیشترین تأثیر را بر روی متغیرهای وابسته چون آمادگی

دو بخش نسبت به گروه کنترل عملکرد بهتری داشتند اما

یادگیری خود راهبری و یادگیری داشت .از این نظر نیز

به لحاظ آماری تنها در یادگیری عملی تفاوت معنیدار بود.

محـققین نتـوانستنـد تحقیقاتـی در ایـن راستا پیدا کنند

در واقع بر اساس نتایج ،کالس معکوس که به شکل گروهی

و میتوان گفت این پژوهش از این نظر منحصر به فرد است

اداره میشد نسبت به دو گروه دیگر بهتر عمل کردند .نتایج

که متغیر مشارکتی و انفرادی را در کالس معکوس مورد

به دست آمده در این رابطه با یافتههای دورلی ( Durrelli,

بررسی قرار داده است .فناوریها امروزه این امکان را به

 ،)2011-2012فره ( ،)Farah, 2014وی و همکاران

فراگیران میدهند که در هر زمان و مکان با یکدیگر در

( ،)Wei et al., 2014گاوگان ( )Guaughan, 2013و

ارتباط باشند .در شیوه کالس معکوس نیز معلم تنها منبع

بل ( )Bell, 2015ناهمسو است و تحقیقی همسو با این

یادگیرندگان برای رفع مشکل نیست بلکه امکانات فناوری

پژوهش که یادگیری مهارتها را در کالس معکوس مورد

ها چون شبکههای اجتماعی مجازی این فرصت را برای آن

بررسی قرار داده باشد یافت نشد .همه تحقیقات ذکر شده

ها ایجاد کرده بود که در زمان بروز مشکل با یکدیگر در

تأثیر کالس معکوس را بر یادگیری مورد بررسی قرار داده و

تعامل باشند و مشکالت را رفع کنند .همچنین فضای
گروهی که در کالس ایجاد شده بود به یادگیرندگان این

59 ... تأثیر آموزش به روش معکوس بر آمادگی یادگیری خود راهبر،باقری و جوشقان نژاد
روش بر متغیر آمادگی یادگیری خود راهبری و یادگیری را

امکان را فراهم آورد که بر روی پروژههای مشترک

 پژوهشهای دیگر میتوانند تأثیر این.مورد مطالعه قرار داد

.دانستههای خود را به کار گیرند

 انگیزش،روش بـر روی متغیرهـای دیگـر نظیر یادداری

بـا عنایت بـه یافتههای پـژوهش حـاضر و نیاز بـه

 سبکهای یادگیری و غیره را مورد بررسی قرار،تحصیلی

پژوهشهای بیشتر در حوزه آموزش معکوس با توجه به

.دهند

پیشرفت روز افزون علم و فناوریهای جدید و تحوالت

پیشنهاد میشود آموزش به روش معکوس از مقاطع

دانش پیشنهاد میگردد روش آموزش معکوس به عنوان

پایینتر شروع شود و یادگیرندگان در رابطه با کاربرد فناوری

روشی که از فناوریها در جهت آموزش و یادگیری استفاده

.در افزایش و بهبود کیفیت یادگیری آشنایی پیدا کنند

میکند به نحو مطلوب در آموزش عالی مورد استفاده قرار

همچنین الزم است که این روش آموزشی به مدرسان

گیرد و در این رابطه از امکانات و تجهیزات یادگیری و

آموزش داده شده و مزایای آنها در جهت اعتالی کیفیت

یاددهی و نرمافزارهای تولید فایلها و ویدیوهای آموزشی

.یادگیری یادگیرندگان بیش از بیش مورد توجه قرار گیرد

 این مطالعه تأثیر این.جدید و متناسب روز استفاده گردد
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Abstract
Introduction: Supporting the use of information and communication technology in the field of education, such as
planning, content development, teaching-learning practices, especially in higher education environments, is one
of the most important requirements for improving the quality of education and learning. The flipped learning
method is one of the teaching methods that is based on the use of technology in curriculum. The purpose of this
study was to investigate the effect of flipped -learning on the readiness of students’ self-directed learning and
learning in computer basics course.
Method: The present study is semi-experimental and a pre-test post-test design with control group has been used.
participants in this study included 41 students who were randomly assigned to three groups: group flipped learning,
individual flipped learning, and control group. In the control group, the traditional teaching method (teaching by
the teacher in the classroom and providing homework), and in the two groups of experiments (group and individual
flipped methods), education was provided at home, through technology using online and social networks, and they
were practicing in the classroom by teacher. self-directed learning readiness questionnaire by Fisher et al, and
teacher-made tests were used to gather the data. As well as, analysis of variance (ANOVA) at 0.05 significant
level was used for data analysis.
Results: The results of the study showed that the means of self-directed learning readiness variable in flipped
learning groups based on group and individual activities increased compared to the control group, however, there
was no significant difference in subscale of SDL and only significant difference was observed in the subscale of
self-management. Regarding the learning variable, although the mean of experiment groups is more than control
but there was no significant difference between groups, but only in the subscale of practical learning were
significant differences, and, flipped learning groups worked better.
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