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متعدد و متناقض در این حوزه لزوم انجام پژوهشی فراتحلیل را ضروری مینماید .پژوهش ِ
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تحول و پیشــرفت علوم و فناوری امروزه ســرعتی چشمگیر داشته و فضایی پیوسته در حال تغییر
را ایجاد کرده اســت .در عرصۀ رقابتهای بینالمللی ،نظامهای آموزشــی و تربیتی عهدهدار پیشرفت و
توسعۀ کشورند .پیشرفت و تغییرات سریع در فناوریها ،بهویژه فناوریهای آموزشی (ویدئوهای تعاملی،
فعالیتهای تعاملی درون کالس و ســامانههای کنفرانس ویدئویی) ،بهکارگیری روزافزون دستگاههای
هوشــمند ،چندرســانهایها و اینترنت تغییر در موقعیتهای یادگیری و رویکردهای تدریس را در پی
داشــته است (کاراگل و اسن .)2019 ،1بنابراین ،با ظهور فناوریهای نوین آموزشی ،شیوهها و فضاهای
جدید ارتباطی و آموزشی و پرورشی فراهم شده است که فرایند یاددهی ـ یادگیری را در خارج از کالس
درس ممکن میسازند (میونگ و بو.)2018 ،2
ق در آموزش و یادگیری در گرو بهکاربســتن شیوههایی کارآمد برای آموزش و تربیت اثربخش
توفی 
در ابعاد روحی ،جسمی ،اخالقی و نیز پرورش تفکر خالق در فراگیران است؛ ازاینرو مؤسسات آموزشی
بر آن شدهاند که روشهایی نوین و مبتنی بر نیازهای فردی و اجتماعی دانشآموزان ارائه دهند تا آنان
را به مشارکت در فعالیتهای مرتبط با آموزش و یادگیری ترغیب کنند .یکی از بهترین جایگزینها برای
محیط یادگیری سنتی ،یادگیری معکوس 3است (کیم 4و همکاران2014 ،؛ افسیوا و سولوژنکو2015 ،5؛
کابی2018 ،6؛ جانستون2017 ،7؛ کاراگل و اسن.)2019 ،
یادگیری معکوس راهبردی آموزشــی و از نوع ترکیبی است که آموزش را به مدلی دانشآموزمحور
در قالب سخنرانی استاندارد درون کالس همراه با ایجاد فرصتهایی برای دانشآموزان بهمنظور مرور و
بحث و اکتشــاف مسیر با کمک مربی تغییر میدهد (هیوز .)2434 ،2012 ،8لیج 9و همکاران ()2000
و انفیلد )2013( 10در تعریفی که از یادگیری معکوس ارائه میدهند ،آن را شامل فعالیتهایی میدانند
که در آموزش ســنتی جایگاه آن درون کالس درس بوده اســت و حال به بیرون از کالس درس منتقل
میشــود .همچنین ،فعالیتهایی که بیرون از کالس درس انجام میشده به درون کالس درس منتقل
میشود .بهعبارتدیگر ،یادگیری معکوس راهبردی آموزشی و نوعی یادگیری ترکیبی است که آموزش را
به مدلی دانشآموزمحور تبدیل میکند که در آن ،وقت کالس صرف بررسی و یادگیری عمیق مفاهیم و
موضوعات و ایجاد موقعیتهای یادگیری جذاب و مشارکتی میشود .آموزش و یادگیری دورنکالسی در
یادگیری معکوس ممکن است شامل یادگیری بر اساس فعالیتها و تکالیفی باشد که در آموزش سنتی
تکالیف خانگی بودهاند (مهرینگ.)2016 ،11
در یادگیری معکوس ،وقت کالس بیشــتر برای مهارتهای تفکر صرف میشــود و دانشآموزان در
یادگیری و خلق دانش فعالترند؛ به عبارتی ،سازندۀ دانش خویشاند و همزمان آن را آزمایش و ارزیابی
میکنند (تامس و فیلپات .)2012 ،12در این نوع یادگیری ،بااینکه اهمیت ویژهای به یادگیری و نیازهای
فردی داده میشــود ،وقــت کالس درس فقط صرف یادگیری فردی نمیشــود ،بلکه بهکارگیری انواع
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روشها و راهبردهای آموزشی و یادگیری ،تشویق فراگیران به پذیرش مسئولیت یادگیری خود ،و تقویت
آنان در جهت رســیدن به یادگیری در حد تسلط بر محتوا نیز در نظر گرفته میشود (فاتچ.)2015 ،13
ازاینرو حامیان یادگیری معکوس این رویکرد را باعث بهبود تعامل معلم و شاگرد (مک لین 14و همکاران،
2016؛ روتلر و کین )2016 ،15و تسهیل یادگیری عمیق از طریق فعالیتهای یادگیری در کالس درس
میدانند (پراشر.)2015 ،16
یادگیری معکوس راهبردی پداگوژیکی اســت که ابتدا در آموزش عالی بهکار برده شــد ،سپس در
دبیرستان و مدارس متوسطه رواج یافت .یادگیری معکوس به شکلهای گوناگونی توسعه یافت ،اما الگوی
خوشایند آن را جاناتان ب ِرگمن 17و آرون َسمز ،18معلمان شیمی دبیرستان وودلندپارک 19شهر کلرادو،20
در سال  2008ارائه کردند (چوا و لطیف .)2014 ،21آنان تصمیم گرفتند از کالس درس خود فیلمبرداری
کنند و در اختیار دانشآموزان غایب قرار دهند .این کار ،عالوهبر بهرهمندی دانشآموزان غایب از کالس،
ی را بهعنوان تکلیف در منزل ببینند (برگمن و
به همۀ دانشآموزان فرصت میداد تا فیلمهای آموزشــ 
ســمز .)2012 ،با این الگو ،دانشآموزان در کالس درس فرصت بیشتری برای انجام فعالیتهای سازنده
خواهند داشــت .همچنین این الگو در حمایت از رویکرد یادگیری ترکیبی ،با اختصاص زمان بیشتر به
کالس درس رسمی و فعالیتهای کالسی دانشآموزان به همراه معلم و با بهکارگیری روشهای یادگیری
فعال و دسترسی بیشتر دانشآموزان به فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ،و مطالعۀ منابع متنوع موضوعات
آموزشی قبل از کالس ،به چالشهای تعلیم و تربیت قرن  21پاسخ میدهد (کیم و همکاران.)2014 ،
یادگیری معکوس مبتنی بر سه اصل نظری است .یکی از این اصول یادگیری ترکیبی است (آبیسکرا
و داوسن )2015 ،22که آموزشهای مقدماتی کالسی را به فضای برخط (آنالین) و یادگیری فردی میبرد
و کالس رودررو هم به دنبال آن شــکل میگیرد .دومین اصل ،رویکرد دانشآموزمحور است (کالرک،23
 )2015که فراگیر را از محـــیط یـادگیری معلممحور دور میکند و به یادگیرندهمحوری سوق میدهد
(جانسون .)2013 ،24سومین اصل یـادگیری فعال است (لمر )2013 ،25که بر فعالیت ،تعامل و مشارکت
یادگیرنـده در فراینـد یـادگیری تأکید دارد (پرینس.)2004 ،26
عشرتی ( ،)1396به نقل از آلوارز ( ،)2011مزایای یادگیری معکوس را چنین بیان میکند:
 .1در این روش ،دانشآموزان در منزل بهصورت برخط به منابع درســی دسترســی دارند و بهطور
خصوصی تحت آموزش قرار میگیرند ،میتوانند بارها ویدئو را ببینند و یادداشت بردارند .حتی در
صورت دسترسینداشتن به رایانه میتوانند از تبلت یا گوشی هوشمند استفاده کنند.
 .2دانشآموزان در منزل خودشان درس را میآموزند و یاد میگیرند که چگونه یاد بگیرند.
 .3در کالس فرصت میشود که درس عمق بیشتری پیدا کند و ازنظر شناختی ارتقا یابد.
 .4معلم نگرانی کمبود وقت تدریس را ندارد.
 .5دانشآموزان هر چند بار که الزم میدانند درس را در منزل مرور میکنند.
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 .6بیشتر تکالیف در حضور معلم و با کیفیت خوب انجام میشود.
 .7وقتی معلم غایب است ،دانشآموزان میتوانند از ویدئوی درس مخصوص آن روز استفاده کنند.
 .8دانشآموزان در منزل به محتوای درس دسترسی خواهند داشت.
 .9یادداشــتبرداری از نکتههای درس در منزل حدود  30دقیقه به مدت زمان کالس درس اضافه
میکند .این زمان اضافی به معلم فرصت میدهد که در کالس درس مستقیماً با دانشآموزان روی
پروژهها ،تکالیف و فعالیتهای آزمایشگاهی کار کند.
تحقیقات آزمایشی و نیمهآزمایشی متعددی دربارۀ اثربخشی یادگیری معکوس بر شاخصهای تربیتی
در مقایســه با یادگیری سنتی انجام شده اســت .برخی از نتایج این تحقیقات تفاوت معنیداری به نفع
یادگیری معکوس نشان میدهند (صاحبیار و همکاران1398 ،؛ پیری و همکاران1397 ،؛ سوبرامانیام و
مونیاندی2017 ،27؛ خیرآبادی1396 ،؛ مبصرملکی و کیان1397 ،؛ دیناروند و گلزاری1398 ،؛ عشرتی،
1396؛ کاویانی و همکاران1394 ،؛ اسماعیلیفر و همکاران1395 ،؛ احدیت)1397 ،
نتایــج تحقیقات دیگری چون خیرآبادی ( ،)1396کرافــورد ،)2017( 28پیری و همکاران (،)1397
باقری و جوشــقاننژاد ( ، )1395خاکنژاد و مردخــدای رودمعجنی ( )1398تفاوت معنیداری بین اثر
یادگیری معکوس و سنتی نشان نمیدهند .بنابراین ،میان نتایج تحقیقات صورتگرفته ،دربارۀ مؤثربودن
یادگیری معکوس نسبت به رویکرد سنتی اتفاقنظر وجود ندارد که ممکن است به علت پیچیدگی ماهیت
علوم اجتماعی و تحقیقات تربیتی و وجود متغیرهای تعدیلکننده باشد (اوستون و اریلما .)2014 ، 29با
توجه به اینکه تحقیقات آزمایشی محدودیتهایی همچون محدودیت زمانی و محدودیت در نمونه و بافت
و معنیداری آماری دارند ،روش فراتحلیل راهحل مناسبی برای ترکیب نظاممند نتایج تحقیقات متعدد
در حوزهای مشخص و بهدستآوردن یافتههای قابلاعتماد است (کوهن 30و همکاران ۲۰۰۷ ،؛ دمپفل،31
2006؛ پتیتی.)2000 ،32
مروری بر ادبیات تحقیق نشــان میدهد که مطالعات فراتحلیل انگشتشــماری دربارۀ اثربخشــی
یادگیری معکوس در مقایسه با رویکرد سنتی صورت گرفته است (مانند مطالعات لو 33و همکاران2017 ،؛
چنگ 34و همکاران2019 ،؛ هی 35و لو2018 ،؛ کاراگل و اســن2019 ،؛ وان آلتن 36و همکاران.)2019 ،
هی و لو ( )2018در فراتحلیل خود با تمرکز بر  28مطالعه دربارۀ پیشــرفت تحصیلی فراگیران مراقبت
بهداشــتی در ســالهای  2012تا  2017اندازۀ اثر کوچک  ،0/33لو و همکاران ( )2017با تحلیل 21
مطالعه اندازۀ اثر کوچک  ،0/30چنگ و همکاران ( )2019با مقایسۀ  32مطالعه در حوزۀ سالمت و 14
مطالعه در علوم دیگر اندازۀ اثر  ،0/47و چن 37و همکاران ( )2018با  55مطالعۀ متعدد در علوم گوناگون
اندازۀ اثر  0/19را بهدست آوردند .در فراتحلیل کاراگل و اسن ( ،)2019با تحلیل  55مطالعۀ انتشاریافته
بین سالهای 2013تا  ،2018اندازه اثر بهدستآمده برابر با  0/566بود .بررسی مطالعات نشان میدهد
که تأثیر یادگیری معکوس در پیشــرفت تحصیلی با یادگیری سنتی تفاوت معنیداری دارد .باوجوداین،
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فراتحلیل حاضر با فراتحلیلهای انجامشده ازنظر دامنه ،متغیرهای تعدیلکننده ،تعداد ،جنسیت ،مقاطع
تحصیلی و ســن آزمودنیها و همچنین بررسی اثربخشــی یادگیری معکوس بر روی دروس و پایههای
مختلف متفاوت است .بنابراین ضرورت دارد ،برای اطمینان و اجماع دربارۀ اثربخشی یادگیری معکوس،
مطالعــهای فراتحلیل با جمعآوری یافتههای مطالعات متعــدد با گروههای مختلف ،مدتزمان متفاوت،
مکانها ،و آزمودنیها با ســنین و پایهها و دروس مختلف انجام شــود .هــدف از این فراتحلیل ترکیب
ی مطالعــات انجامشــده در خصوص تأثیر یادگیری معکوس در شاخصهای تربیتی در مقایسه
یافتهها 
با رویکرد ســنتی یادگیری اســت .درواقع هدف از پژوهش حاضر تعیین اندازۀ اثر یادگیری معکوس بر
شاخصهای تربیتی و متغیرهای تعدیلکنندۀ این اندازۀ اثر است.

روش پژوهش

ْ
فراتحلیل
در این پژوهش ،با توجه به عنوان و ماهیت آن ،از روش فراتحلیل اســتفاده شــده است.
مجموعهای از روشهای آماری است که بهمنظور ترکیب نتایج مطالعات مستقل آزمایشی و همبستگی
در یک موضوع واحد بهکار میرود و به یک برآورد و نتیجۀ واحد منجر میشود (هومن .)1387 ،در این
کمی برگردان میشود.
روش ،یافتههای پژوهشهای اولیه در قالب یک شاخص ّ
 مالکهای ورود و خروج مطالعات
برای انتخاب نمونه از پژوهشهای اولیه یک سری مالکهای ورود و خروج در نظر گرفته میشود.

 مالکهای ورود
ل 1393
مالکهای ورود عبارتاند از :مقاالت و پژوهشهایی که در داخل کشــور از ســــا 
تا  1398و در خارج از کشــور در ســالهای  2014تا  2019منتشــر شــده باشند؛ مقاالت و
پژوهشهایی که با روش آزمایشــی یا نیمهآزمایشی اثربخشی یادگیری معکوس بر شاخصهای
تربیتی (پیشرفت تحصیلی ،خودکارآمدی ،نگرش تحصیلی ،رضایت تحصیلی ،درگیری تحصیلی)
را بررســی کرده باشند؛ پژوهشهایی که دادههای کافی را برای محاسبۀ اندازۀ اثر گزارش کرده
باشــند؛ پژوهشهایی که بهصورت تماممتن و برخط منتشــر شــده یا در آرشیو کتابخانهها در
دسترس باشــــند؛ پژوهشهای دانشجویی که در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری انجام شده
باشــند؛ همچنین پژوهشها در ایران به زبان فارسی یا انگلیســی ،یا در خارج از کشور به زبان
انگلیسی منتشر شده باشند.
 مالکهای خروج
پژوهشهایــی که یکی از اطالعات الزم برای محاســبۀ اندازۀ اثر را گزارش نکرده باشــند؛
پژوهشهای مشابه که با عناوین متفاوت به دو مؤسسه ارائه شده باشند؛ پایاننامههایی که برای
حمایت مالی ،عالوهبر دانشــگاه ،به مؤسسات دیگر ارائه شده باشند؛ پژوهشهایی که از کفایت
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الزم برخوردار نباشند یا دارای ضعفهای روششناختی جدی باشند و همچنین متغیرهای پیامد
موردبررسی آنها خارج از شاخصهای تربیتی باشد.
 راهبردهای جستوجو

 تعیین کلیدواژهها
در این فراتحلیل ،بهمنظور انتخاب پژوهشهای اولیه ،ابتدا کلیدواژههای معتبر بر اساس مرور
پیشینۀ پژوهشی تعیین شدند تا در جستوجوهای اولیه بهکار روند .کلیدواژهها برای متغیرهای
مستقل این فراتحلیل عبارتاند از :یادگیری معکوس ،کالس معکوس ،آموزش معکوس .پس از
مشخصشدن و اســتخراج عنوانهای مطالعات بر اساس کلیدواژهها ،پژوهشهایی شرایط الزم
برای ورود به فراتحلیل را داشتند که متغیر وابستۀ آنها به شاخصهای تربیتی (معدل ،پیشرفت
تحصیلی ،انگیزۀ تحصیلی ،رضایت تحصیلی ،درگیری تحصیلی) مربوط بود.
 تعیین چارچوب نمونهگیری
جامعۀ آماری پژوهش دربردارندۀ پژوهشهای منتشرشــده در مجالت علمی ـ پژوهشــی
معتبر و پایاننامههای قابل دسترس در ایرانداک و مقاالت منتشرشده در نشریات ،همایشها و
کنفرانسهای داخلی و پایگاههای اطالعاتی خارج از کشــور است که به نحوی اثربخشی راهبرد
یادگیری معکوس بر شاخصهای تربیتی را طی سالهای  1393تا  1398در داخل ،و سالهای
 2014تا  2019در خارج از کشور بررسی کردهاند .با توجه به گســتردگی جامعۀ آماری پژوهش
و محدودیتهای پژوهشــی که برای محقق وجود دارد ،ضروری است یک چارچوب نمونهگیری
برای انتخاب مطالعات موردنظر تعیین شــود .بنابرایــن ،چارچوبی که برای تعیین نمونۀ آماری
پژوهش تعریف شــد عبارت است از:
38
 .۱پژوهشهایی که در بانکهای اطالعاتی رایانهای شامل پایگاه مجالت تخصصی نور مگز و
بانک اطالعاتی نشریات ایرا 39و پایگاه علمی جهاد دانشگاهی 40در دسترساند.
 .2مقاالتــی که در مجالت تخصصــی خارجــی ( IJET، IRRODL، ALLSو )...بهصورت
تماممتن و رایگان در دسترساند.

بهمنظور دســتیابی به مطالعات ،فقط جستوجوی الکترونیکی در پایگاههای اطالعاتی صورت گرفت
که درمجموع  28مطالعه جمعآوری شــد .نتایج این جســتوجوها بر اســاس مالکهای ورود و خروج
درنهایت به شناسایی  23مطالعه انجامید که دارای شرایط مناسب علمی و روششناختی برای محاسبۀ
اندازۀ اثر بودند .این  23مطالعه شامل  3پایاننامه و  9مقالۀ داخلی و  11مقالۀ خارجی است که بهصورت
تماممتن و رایگان در دسترس بودند .مراحل انجام این جستوجوها و انتخاب مطالعات در فراتحلیل در
نمودار  ۱با وضوح بیشتری نشان داده شده است.
12
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جستوجو در بانکهای اطالعاتی
n = 28

جستوجوشده

کل مطالعات
پس از حذف مطالعات تکراری
n = 28

خروج به علت نامربوطبودن موضوع
و مروریبودن
n=1
خارجشده براساس مالکهای ورود
n=2

خارجشده براساس مالکهای خروج
n=2

بررسی براساس عنوان و چکیده
n=0

مطالعات دارای شرایط مناسب برای تحلیل
n = 25

مطالعات نهایی مناسب برای تحلیل
n = 23

جستوجو در دستگاههای دولتی
n =0

نمودار  .1پریزمای فرایند نمونهگیری در فراتحلیل

 ابزار جمعآوری اطالعات
در این پژوهش برای جمعآوری اطالعات از فرم مشــخصات طرحهای پژوهشی مصرآبادی ()1395
اســتفاده شده اســت .اطالعاتی که بهوســیلۀ این فرم جمعآوری میشود شــامل سه بخش اطالعات
کتابشناسی ،اطالعات روششناختی و اطالعات الزم برای محاسبۀ اندازۀ اثر است .در بعد کتابشناسی
اطالعاتی چون عنوان کار ،نوع اثر ،نویسنده ،محل و تاریخ چاپ ،و مقطع در نظر گرفته شده است .ازلحاظ
روششناســی ،فضاهایی برای ثبت اطالعاتی چون ویژگیهای نمونه و روشهای نمونهگیری ،اطالعات
ابزار ،نوع روش تحقیق و تعداد گروهها ،روشهای آماری بهکاررفته در نظر گرفته شــده است .همچنین
در این فرم فرضیهها یا سؤاالت پژوهشی ،مقادیر توصیفی و استنباطی یافتهها و سطوح معنیداری ثبت
شدهاند .درنهایت فرمهای تکمیلشده بهصورت یک دفترچۀ کدگذاری تنظیم شده است.
شمارة ë 79
سال بیستم ë
پاییز ë 1400

13

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

اثربخشی یادگیری معکوس بر شاخصهای تربیتی :مطالعۀ فراتحلیل

 روش تجزیهوتحلیل اطالعات
بهمنظور بررســی و تجزیهوتحلیل بر اســاس دادههای ارائهشــده در گزارش هریک از پژوهشهای
موردنظر ،به محاســبۀ اندازۀ اثر یادگیری معکوس بر شــاخصهای تربیتی ،محاسبۀ اثر ترکیبی با مدل
اثرات ثابت و تصادفی ،ترسیم نمودار قیفی ،تحلیل حساسیت ،آزمون همگنی ،مجذور  ،Iتحلیل حساسیت
و آمارۀ نمونۀ امن از تخریب پرداخته شــد .برای محاســبۀ اندازههای اثر از شاخص  dو از نوع  gهجز،
و تحلیلهای آماری از نســخۀ دوم نرمافزار  41CMAاســتفاده شد .در این فراتحلیل ،از  23مطالعه 56
اندازۀ اثر استخراج شد که با حذف  10اندازۀ اثر پرت 46 ،اندازۀ اثر برای تحلیل باقی ماند .مجموع تعداد
آزمودنیها در بین تمامی مطالعات  1315نفر بودند.
43
42
همچنین ،در این فراتحلیل ،برای تورش انتشــار از شــیوۀ گرافیکی (نمودار قیفی ) استفاده شد.
برای محاسبۀ اندازههای اثر و نیز فعالیتهای آماری بعدی در ارتباط با ترکیب نتایج از نسخۀ  2نرمافزار
 CMAاستفاده شد.

یافتهها

در پژوهش حاضر ،اندازۀ اثرهای خانوادۀ  dاســتفاده شده است .شاخص  dدر پژوهشهایی به کار
میرود که تفاوتها را بررسی میکنند .از بین انواع شاخصهای  ،dاز شاخص  gهجز استفاده شده است.
بر طبق این معیار ،در تحقیقاتی که تفاوت گروهها بررســی میشــود ،اندازۀ اثرهای  0/5 ،0/2و  0/8به
ترتیب نشانگر اندازۀ اثرهای کوچک ،متوسط و بزرگ است.
جدول  .1شاخصهای مرتبط با اندازۀ اثر تحقیقات اولیه
ردیف

نام پژوهشگر

14

سال
انتشار

1

بهمنی ،صفایی موحد،
حکیمزاده ،عطاران و علوی

1396

متغیر وابسته

اندازۀ اثر

سطح
معنیداری

پیشرفت تحصیلی

0/364

0/171

حجم
نمونه

56
مشارکت تحصیلی

0/788

0/004

2

اسماعیلیفر ،تقوایی یزدی،
نیازآذری

139۵

پیشرفت تحصیلی

2/56

0/000

60

3

خیرآبادی

139۶

پیشرفت تحصیلی

0/4

0/171

48

4

پیشرفت تحصیلی

1/83

0/000

مبصرملکی و کیان

1397
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جدول ( .1ادامه)
ردیف

نام پژوهشگر

سال
انتشار

5

پیری ،صاحبیار و سعداللهی

1397

6

احدیت

1397

7

خاکنژاد و مردخدای

1398

8

صاحبیار ،گلمحمدنژاد و برقی

1398

9

کاویانی ،مصطفایی و خاکره

1394

10

وحیدی و پوشنه

1397

11

عشرتی

139۶

متغیر وابسته

اندازۀ اثر

سطح
معنیداری

خودراهبری

1/08

0/005

خود مدیریتی

0/436

0/226

رغبت

1/84

0/000

خودکنترلی

0/61

0/094

پیشرفت تحصیلی

0/641

0/044

رضایت از روش تدریس

0/437

0/163

گرایش به کار و تکلیف

2/35

0/000

گرایش به پیشرفت

0/46

0/203

عادیشدن

1/16

0/000

فهمیدن

2/33

0/000

تفکر تأملی

2/24

0/000

تفکر انتقادی

3/52

0/000

خودتنظیمی

2/39

0/000

انگیزش تحصیلی

1/77

0/000

تعامل گروهی

2/6

0/000

مهارتهای فراشناختی

0/58

0/039

انگیزش تحصیلی

0/213

0/436

پیشرفت تحصیلی

0/46

0/073

حجم
نمونه

30

40

30

46

60

60

62
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جدول ( .1ادامه)

12

سوبرامانیام و مونیاندی

2017

13

44

الیان و حمیدی

14

عبائیان و صمدی

15

قادر و یالچین ارسالن

16

کابی

17

47

پیترسون

18

یوسف زاده و سلیمی

19

کاراداغ و کسکین

ردیف

نام پژوهشگر

سال
انتشار

16

45

46

47
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49

متغیر وابسته

اندازۀ اثر

سطح
معنیداری

درگیری رفتاری

0/04

0/856

درگیری عاملی

0/075

0/728

درگیری شناختی

0/1

0/649

درگیری عاطفی

0/65

0/003

201۸

پیشرفت تحصیلی

1/47

0/000

2016

پیشرفت تحصیلی

1/33

نگرش تحصیلی

0/49

2019

حجم
نمونه

84

44
50

0/048

66

پیشرفت تحصیلی

0/56

0/025

201۸

پیشرفت تحصیلی

0/310

0/232

59

2016

پیشرفت تحصیلی

0/450

0/140

43

پیشرفت تحصیلی در
انگلیسی

1/83

0/000

پیشرفت تحصیلی در عربی

0/515

0/069

پیشرفت تحصیلی در
ریاضی

1/83

0/000

پیشرفت تحصیلی در علوم

1/58

0/000

پیشرفت تحصیلی در
جغرافی

1/22

0/000

پیشرفت تحصیلی

1/91

0/000

2015

2017

نگرش تحصیلی

1/22

0/000

52

52
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جدول ( .1ادامه)
ردیف

نام پژوهشگر

20

سیراکایا و ازدمیر

21

51

البالوی

22

چانگ و هی لی

23

مونیاندی

50

2018

2018

52

53

سال
انتشار

2018

2018

متغیر وابسته

اندازۀ اثر

سطح
معنیداری

پیشرفت تحصیلی

0/847

0/001

پیشرفت عمومی تحصیلی

0/37

0/138

انگیزش تحصیلی

0/175

0/437

خودتنظیمی

0/09

0/714

پیشرفت تحصیلی

1/96

0/000

انگیزش تحصیلی

-0/394

0/000

توجه

-0/388

0/000

ارتباط

-0/351

0/001

اعتماد

-0/430

0/000

رضایت

-0/234

0/022

نگرش تحصیلی

-0/142

0/16

خودپنداره درمورد
فیزیوتراپی

-0/06

0/558

نگرش در مورد فیزیوتراپی

-0/02

0/842

عادت یادگیری در مورد
فیزیوتراپی

-0/1

0/323

نگرش تحصیلی

0/580

0/020

حجم
نمونه

66

92

97

66

جدول  1شــاخصهای مرتبط با اندازۀ اثر تحقیقات اولیه را نشــان میدهد .همانطور که مالحظه
میشــود ،برای  23پژوهش اولیه  56شاخص اندازۀ اثر محاسبه شد که با حذف اندازۀ اثرهای پرت46 ،
اندازۀ اثر برای تحلیل باقی ماند .از بین  46اندازۀ اثر 9 ،شاخص منفی و  35شاخص مثبت است.
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ْ
فراتحلیل ســوگیری انتشار است .برای تشــــخیص اندازههای اثر نامناسب در
یکی از چالشهای
فراتحلیل از تجزیهوتحلیل حساسیت استفاده شد .در این روش،اندازههای اثر پرت و افراطی شناســایی
و حذف و تجزیهوتحلیل تکرار میشود .برای تشــخیص مطالعات پرت (مطالعاتی دارای تورش انتشــار)
از نمودار قیفی اســتفاده شد .درواقع ،سوگیری انتشار به منتشرنشــدن پژوهشهای مرتبط با موضوع
فراتحلیلی مربوط اســت که یافتههای غیرمعنیدار دارند .اگر تورش انتشــار وجود نداشته باشد ،نمودار
متقارن است و مقدار پراکندگی حول اندازۀ اثر مداخله ،با افزایش نمونه ،کاهش مییابد .در این فراتحلیل،
برای بررسی تورش انتشــار از دو شــیوۀ گرافیکی (نمودار قیفی) و شــاخصهای آماری (تعداد امن از
تخریب ،همبستگی رتبهای بگ و مزومدر 54و عرض از مبدأ رگرسیون ایگر )55استفاده شد.

نمودار  .2نمودار قیفی قبل از تحلیل حساسیت

نمودار  .3نمودار قیفی بعد از تحلیل حساسیت
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نمودارهــای قیفی  2و  2تورش انتشــار قبل و بعد از تحلیل حساســیت را نشــان میدهند .در
نمودارهای قیفی ،محور افقی نشــانگر مقادیر اندازههای اثر پژوهشهای اولیه و محور عمودی خطای
معیار آنهاســت .همانطور که در نمودار  2مشاهده میشود ،وجود چند اندازۀ اثر نسبتاً بزرگ شکل
نمودار را نامتقارن ساخته است؛ درواقع نقش دادههای پرت را در سایر روشهای آماری بازی میکنند.
پس از حذف  10اندازۀ اثر باالی قدرمطلق  ،2/5نمودار قیفی  3بهدست آمد که نسبت به نمودار قبلی
نســبتاً متقارن اســت؛ بهطوریکه اندازۀ اثرهای پرت و افراطی در آن مشاهده نمیشود و همۀ اندازۀ
اثرها در فاصلۀ  2و  0/1قرار گرفتهاند .همچنین ،بر اساس شاخص امن از تخریب ،پس از ورود 5729
اندازۀ اثر غیرمعنیدار به فراتحلیل ،اندازۀ اثر ترکیبی محاسبهشــده غیرمعنیدار میشود .برای بررسی
دقیقتر از همبستگی رتبهای بگ و مزومدر و عرض از مبدأ رگرسیون ایگر استفاده میشود .به ترتیب،
مقدار تائوی کندال  0/55و عرض از مبدأ رگرسیون  9/77محاسبه شده که در آزمون یک و دو دامنه
معنیدار اســت؛ بنابراین هر دو نشان از ســوگیری انتشار دارند .در ادامه ،با روش بازیابی و جاگذاری،
افزار هشــت مطالعۀ ازدسترفته را تشــخیص داده است .مقدار اندازۀ اثر خالصۀ تثبیتشده بدون
نرم ْ
جایگذاری مطالعات ازدسترفته  0/85و در موقعیت جدید ،اندازۀ اثر خالصۀ اصالحشده  0/65است.
یعنی در صورت واردکردن هشــت مطالعۀ ازدسترفته به تحلیل ،مقدار اندازۀ اثر خالصه کمتر از قبل
خواهد شد (نمودار .)4

نمودار  .4نمودار قیفی مطالعات مشاهدهشده و بازتولیدشده

جــــدول  2اندازههای اثر ترکیبی مدل ثابت و تصادفی مربــــوط به تأثیر یادگیری معکوس
در شــاخصهای تربیتی را بعد از تحلیل حساسیت نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود،
میانگین اندازۀ اثرهای ترکیبی تأثیر یادگیری معکوس در شاخصهای تربیتی در مدل ثابت ۰/850
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و در مدل تصادفی  ۰/990است کــــه هر دو ازلحاظ آماری معنیدارند ( .)P ≥ 0/001بنابرایــن،
یادگیری معکوس در مقایســه با روش مرســوم تأثیر بیشتری در شــاخصهای تربیتی فراگیران
میگذارد.
برای مشخصشدن مدل نهایی فراتحلیل ،باید مجموعهای از تحلیلهای ناهمگن برای اطمینــان از
وجــود متغیرهای تعدیلکننده انجام گیــرد .در صورت وجود ناهمگنــی در اندازههای اثر پژوهشهای
اولیه ،مدل تصادفی انتخاب میشــــود و فرض بر این قرار میگیرد که در جامعۀ آماری ،ماهیت روابط
بین متغیرهای مستقل و وابسته تحت تأثیر متغیرهای تعدیلکننده تغییر مییابد .برای بررسی ناهمگنی
اندازههای اثر در بین پژوهشهای اولیه از دو شــاخص  Qکوکران و مجذور  Iاســتفاده شد؛ بهطوریکه
مقدار شاخص Qبرای  46اندازۀ اثر با درجۀ آزادی  45برابر با  297/028محاسبه شد که ازلحاظ آماری
معنیدار اســت ( )P ≥ 0/001و تفاوت واقعی بین اندازههای اثر پژوهشهای اولیه را نشــان میدهد .با
توجه به محدودیت شــاخص  Qازلحاظ معنیداری (هرچه تعداد اندازههای اثر بیشتر شود ،توان آزمون
برای رد همگنی بیشــتر میشود) ،فراتحلیلگران استفاده از مجذور  Iرا توصیه کردهاند .این شــــاخص
دارای مقداری از صفر تا  ۱۰۰درصد اســت که مقدار ناهمگنی را بهصورت درصد نشــان میدهد .نتایج
مجذور  Iنیز نشــان میدهد کــه  84/850درصد از پراکنش موجود در نتایج پژوهشهای اولیه واقعی
و ناشی از وجود متغیرهای تعدیلکننده است که بر طبق معیار هیگن ،تامپسون ،دیکز و آلتمن (،)۲۰۰۳
ناهمگنی زیاد در پژوهشهای اولیه را نشان میدهد .بر اساس هر دو شــاخص ناهمگنی مشخص شــد
که متغیرهای تعدیلکننده در تأثیرگذاری یادگیری معکوس در شــاخصهای تربیتی نقش معنیداری
دارند ،بنابراین مدل تصادفی بهمنزلۀ مدل فراتحلیل انتخاب و اندازۀ اثر ترکیبی همان مقدار  ۰/990در
نظر گرفته شــد.
جدول  .2اندازههای اثر ترکیبی مربوط به تأثیر یادگیری معکوس بر شاخصهای تربیتی بعد از تحلیل حساسیت
مدل

تعداد اندازۀ
اثر

اندازۀ اثر
ترکیبی

خطای معیار

فاصلۀ اطمینان  95درصد

مقدار Z

سطح
معنیداری

0/000
0/000

حد پایین

حد باال

ثابت

46

0/850

0/042

0/768

0/933

2/22

تصادفی

46

0/990

0/109

0/786

1/213

9/16

در ادامه انــدازۀ اثــــر ترکیبی مربوط به تأثیر یادگیری معکوس در شاخصهای تربیتی بر اساس
زیرگروهها و متغیرهای تعدیلکننده بهطور جداگانه ارائه میشود.
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 .1اندازة اثر خالصة یادگیری معکوس بر شاخصهای تربیتی بر اساس جنسیت آزمودنیها
متفاوت است.

جدول  .3اندازۀ اثرهای ترکیبی تأثیرات یادگیری معکوس بر شاخصهای پیشرفت تحصیلی بر اساس جنسیت

فاصلۀ اطمینان  95درصد

N

اندازه اثر

خطای معیار

دختر

10

1/191

0/221

0/757

پسر

16

1/396

0/207

0/043

0/991

هر دو جنس

20

0/609

0/124

0/365

0/853

گروه

حد پایین

حد باال

1/624

جدول 3اندازۀ اثرهای ترکیبی تأثیرات یادگیری معکوس بر شاخصهای تربیتی بر اساس جنسیت را نشان
میدهد .همـانگونه که مشاهده میشـود ،اندازۀ اثر مربوط به تأثیر یادگیری معکوس در شاخصهای تربیتی
مربوط به جنس پسر  1/396و اندازۀ اثر مربوط به جنس دختر  1/191است.
 .2اندازۀ اثر خالصة یادگیری معکوس در دروس گوناگون متفاوت است.

جدول  .4اندازۀ اثرهای ترکیبی تأثیرات یادگیری معکوس بر شاخصهای پیشرفت تحصیلی در دروس
گروه

N

اندازۀ اثر

خطای معیار

فاصلۀ اطمینان  95درصد

حد پایین

حد باال

دروس
پویانمایی

2

0/392

0/195

0/008

0/775

عربی

1

0/515

0/283

-0/040

1/070

کامپیوتر

4

0/213

0/143

-0/068

0/494

الکترونیک

2

0/538

0/223

0/100

0/976

انگلیسی

18

1/059

0/167

0/731

1/387

کار و فناوری

2

1/830

0/231

1/377

2/283

جغرافیا

1

1/223

0/304

0/627

1/819

ریاضی

8

1/655

0/216

1/232

2/078

روش تحقیق

5

0/321

0/135

0/056

0/585

علوم

3

1/513

0/622

0/294

2/732
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جدول  4اندازۀ اثرهای ترکیبی تأثیرات یادگیری معکوس در شاخصهای تربیتی را بر اساس دروس
نشان میدهد .همانگونه که مشــاهده میشــود ،بیشــترین اندازۀ اثر مربوط به تأثیر یادگیری معکوس
در شــاخصهای تربیتــی مربوط به درس کار و فناوری ( )1/830و کمتریــن اندازۀ اثر مربوط به درس
کامپیوتر ( )0/231است.
 .3اندازة اثر خالصة یادگیری معکوس بر شاخصهای تربیتی بر اساس متغیر پیامد چندگانه
(وابسته) متفاوت است.
جدول  .5اندازۀ اثرهای ترکیبی تأثیرات یادگیری معکوس در شاخصهای پیشرفت تحصیلی بر اساس متغیر پیامد چندگانه
(وابسته)
گروه

N

اندازۀ اثر

خطای معیار

اندازۀ اثر با فاصلۀ اطمینان  95درصد
ESMin

ESMax

وابسته
پیشرفت تحصیلی

24

1/056

0/135

0/792

1/321

نگرش تحصیلی

2

0/895

0/318

0/272

1/518

درگیری تحصیلی

6

0/850

0/351

0/163

1/537

کارگروهی

1

2/260

0/326

1/617

2/902

فراشناختی

1

0/577

0/279

/030

1/123

انگیزش تحصیلی

3

1/411

0/653

0/132

2/690

رضایت تحصیلی

1

0/437

0/314

-0/178

1/052

خودراهبری در یادگیری

8

0/814

0/291

0/243

1/385

جدول  5اندازۀ اثرهای ترکیبی تأثیرات یادگیری معکوس در شاخصهای تربیتی بر اساس متغیرهای
وابسته را نشان میدهد .همانگونه که مشــاهده میشــود ،بیشــترین اندازۀ اثر مربوط به تأثیر یادگیری
معکوس در شــاخصهای تربیتی را متغیر وابســتۀ کار گروهی ( )2/260و کمترین اندازۀ اثر را متغیر
رضایت تحصیلی ( )0/437دارد.
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 .4اندازۀ اثر خالصة یادگیری معکوس بر شــاخصهای تربیتی بر اساس سن آزمودنیها
متفاوت است.
با توجه به اینکه سن متغیر تعدیلکنندۀ پیوسته است ،برای تبیین ناهمگنی از تحلیل فرارگرسیون
استفاده میشود.

نمودار  .5نمودار پراکنش رگرسیون بدون وزندهی به اندازههای اثر

نمودار  5پراکنش رگرســیون بدون وزندهی به اندازههای اثر را نشــان میدهد که محور  xســن،
بهمنزلۀ متغیر پیشبین ،و محور Yاندازههای اثر ،بهمنزلۀ متغیر مالک ،در نظر گرفته شــد ه است .این
نمودار یک خط رگرسیون با شیب منفی را نشان میدهد که با افزایش سن آزمودنیها از میزان اندازههای
اثر در مطالعات اولیه کاسته میشود .بهعبارتدیگر ،یادگیری معکوس در تحقیقاتی که از آزمودنیهایی
با سن کم استفاده کردهاند مؤثرتر از تحقیقاتی است که از آزمودنیهای با سن بیشتر استفاده کردهاند.
جدول  .6تبیین منابع ناهمگنی اندازههای اثر یادگیری معکوس بر اساس سن آزمودنیها با فرارگرسیون

شیب خط

عرض از مبدأ

مقدار

خطای
معیار

سطح
مقدار Z
معنیداری

-0/107

0/013

-8/24

0/000

2/75

0/234

11/73

0/000

ناهمگنی

Q

Df

سطح
معنیداری

رگرسیون

67/91

1

0/000

باقیمانده

229/11

44

0/000

کل

297/03

45

0/000
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جدول  6منابع ناهمگنی اندازههای اثر یادگیری معکوس بر اساس سن آزمودنیها با روش فرارگرسیون
را نشــان میدهد .همانطور که مالحظه میشود ،شیب خط رگرسیون معنیدار و برابر  -107است .با
توجه به ضریب رگرسیون میتوان استنباط کرد که بهازای یک واحد افزایش سن آزمودنیها در تحقیقات
اولیه از اندازۀ اثر  0/107کاســته میشــود .با توجه به نتیجۀ این فرارگرسیون میتوان استنباط کرد که
سن آزمودنیها ،بهمنزلۀ متغیر تعدیلکننده ،تأثیر معنیداری بر اندازههای اثر در تحقیقات اولیه دارد و
یادگیری معکوس بیشتر بر فراگیران سنین کمتر (دورۀ ابتدایی) مؤثر است .همچنین ،با توجه به مقادیر
 Qمدل رگرسیون و باقیمانده که به ترتیب  67/91و  229/11است ،میشود گفت که بخش چشمگیری
از ناهمگنی کل ( )297/03توسط سن آزمودنیها در تحقیقات اولیه تبیین میشود.

بحث و نتیجهگیری
ایــن فراتحلیل با هــدف ترکیب مطالعات انجامشــده دربارۀ تأثیر یادگیری معکوس در
شاخصهای تربیتی انجام شــده است .پس از بررســی مالکهای ورود و خــروج مطالعات
اولیه ،درنهایت  23مطالع ه که شــرایط انجام فراتحلیل روی آنها وجود داشت انتخاب شد.
از این مطالعات ،تعداد  56اندازۀ اثر به دســت آمد که به بررســی تأثیر یادگیری معکوس در
شاخصهای تربیتی از قبیل پیشرفت تحصیلی ،یادگیری ،درگیری تحصیلی ،انگیزش تحصیلی
و غیره پرداخته بودند .از  23مطالعه و  56اندازۀ اثر استخراجشده 10 ،اندازۀ اثر پرت حذف شد
و  46اندازۀ اثر برای تحلیل باقی ماند .مجموع تعداد آزمودنیها در بین تمامی مطالعات 1315
نفر بود .اندازۀ اثــــر ترکیبی پژوهشهای اولیه درکل نشــان میدهد که یادگیری معکوس
در شاخصهای تربیتی فراگیران تأثیر مثبت و معنــــیدار میگذارد .یکی دیگر از نتایج این
پژوهش که از بررسی اندازۀ اثر مطالعات بر اساس زیرگروهها و متغیرهای تعدیلکننده به دست
آمده است ،تفاوت اندازۀ اثر خالصه برحسب جنسیت ،دروس و متغیرهای پیامد چندگانه است.
همچنین ،نتایج فرارگرسیون نشان میدهد که سن آزمودنیها ،بهمنزلۀ متغیر تعدیلکننده،
تأثیــر معنیداری بر اندازههای اثر در تحقیقات اولیــه دارد و یادگیری معکوس بر فراگیران
کمسنتر مؤثرتر است.
نتایج بهدســتآمده از این فراتحلیل با بیشــتر مبانی نظری و تجربی بیانشــده دربارۀ
تأثیر روشهای یادگیری ترکیبی و معکوس در شاخصهای گوناگون تربیتی همخوان است.
فرصت یـــادگیری مطالـــب ،دوره در منزل و شرکت در انجام فعالیتهای کالس به همراه
معلم ،در مقایسه با روش سنتی ،سبب یادگیری عمیق و معنیدار میشود .آگاهی به موضوع
و داشتن پیشزمینه ،قبل از حضور در کـالس ،فرصـتی را برای مرور و تسلطیافتن در اختیار
میگذارد و کمک میکند دانشآموزان با ذهنـــی پرسـشگر در کالس رودررو حاضر شوند تا
از معلم یا همتایان خود سؤال کنند و در فرایند یاددهی ـ یادگیری همکاری داشته باشند و
24

 ëشمارة 79
 ëسال بیستم
 ëپاییز 1400

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

اثربخشی یادگیری معکوس بر شاخصهای تربیتی :مطالعۀ فراتحلیل

در یادگیری و آموزش یکدیگر سهیم باشند .درحالیکه در کالس سنتی معموالً بیشتر وقت
کالس به نوشتن و یادداشتبرداری اختصاص مییابد و دانشآموزان قبل از فرایند یادگیری
هیچ اطالعاتی درزمینۀ موضوع یادگیری ندارند (برگمن و سمز .)2012 ،نتایج این فراتحلیل
را میتوان بهواسطۀ نظریۀ یادگیری معنیدار و پیشسازماندهندههای آزوبل 56نیز تبیین کرد.
در نظریۀ آزوبل ( ،)1978مفهومی معنیدار اســت که بتوان آن را با مفاهیمی که از پیش در
ساختار شناختی فرد وجود دارند ارتباط داد .به سخن دیگر ،مطالب معنیدار به مطلبی که قب ً
ال
یاد گرفته شده است مربوط میشوند ،درحالیکه مطالب غیرمعنیدار یا مطالبی که بهصورت
طوطیوار آموخته میشوند بهطور پراکنده و بدون ارتباط با یکدیگر در ذهن انباشه میشوند.
ســیف ( )1398به نقل از شــانک ( )2000گفته است که یادگیری زمانی معنیدار است که
مطالب جدید مطالبی را که قب ً
ال آموخته شده است گسترش یا تغییر دهد .بنابراین تجربههای
قبلی تعیین میکنند که یادگیری برای دانشآموزان معنیدار است یا نه؟ به نظر آزوبل ،برای
یادگیری معنیدار ابتدا باید کلیترین ،جامعترین و انتزاعیترین مفاهیم و اندیشهها بهصورت
خالصه معرفی شــوند و بعد ،در ادامۀ این کلیات ،مطالب فرعیتر و جزئیتر بهتدریج معرفی
شوند .آزوبل معتقد است که این روش با مراحل طبیعی ساختار شناختی فرد مطابقت دارد.
در این راستا ،پیشسازماندهندهها نقش اصلی را در آموزش ایفا میکنند .به طریقی مشابه،
در یادگیــری معکوس دانشآموزان قبل از کالس کلیات مفاهیم و موضوعات را در ســطوح
دانش و فهمیدن از طریق کلیپها یاد میگیرند و برای یادگیری عمیق و سطوح شناختی باال
همراه با معلم و ســایر دانشآموزان به فعالیتهای متنوع میپردازند (برگمن و سمز2012 ،؛
سان و همکاران .)2017 ،57از دیگر مبانی نظری نهفته در یادگیری معکوس میتوان به راهبرد
«آموزش از طریق گروه همســاالن» پیشنهادی مازور )1991( 58اشاره کرد .مازور در راهبرد
تدریس خاص خود به این نتیجه رسید که اگر شبیهسازی اطالعات را به کالس درس بیاوریم،
معلم بهجای سخنرانیکردن فرصت مییابد تا به رهبری و هدایت فراگیران بپردازد.
عالوهبر مبانی نظری گفتهشــده ،نتایج این فراتحلیل همســو با پژوهشهایی است که
تأثیر معنیدار یادگیری معکوس بر شــاخصهای مختلف تربیتی را در مقایســه با یادگیری
سنتی نشان میدهند (صاحبیار و همکاران1398 ،؛ پیری و همکاران1397 ،؛ سوبرامانیام و
مونیاندی2017 ،؛ خیرآبادی1396 ،؛ مبصرملکی و کیان1397 ،؛ دیناروند و گلزاری1398 ،؛
عشرتی1396 ،؛ کاویانی و همکاران1394 ،؛ اسماعیلیفر و همکاران1395 ،؛ احدیت.)1397 ،
همچنین نتایج این فراتحلیل با نتایج فراتحلیل کاراگل و اســن ( )2019همسوست .آنان با
تحلیل  55مطالعه اندازۀ اثری برابر با  0/566را به دســت آوردند .از ســوی دیگر ،اندازۀ اثر
بهدســتآمده در این فراتحلیل بیشــتر از اندازههای اثر فراتحلیل هی و لو ( )2018با مقدار
 ،0/33چنگ و همکاران ( )2019با مقدار  0/47و لو و همکاران ( )2017با مقدار  0/30است.
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باوجود تفاوت در مقدار اندازۀ اثرهای بهدســتآمده ،همگی مؤثربودن یادگیری معکوس را بر
شاخصهای تربیتی در مقایسه با یادگیری سنتی تأیید میکنند .بهعبارتدیگر ،بااینکه اندازۀ
اثرهای بهدستآمده از فراتحلیلها متفاوت از یکدیگرند ،دربارۀ اثربخشی یادگیری معکوس
اتفاقنظر دارند.
یکی دیگر از یافتههای فراتحلیل تفاوت اندازۀ اثر خالصه برحســب جنســیت ،دروس،
متغیرهای پیامد و سنآزمودنی اســت .این مورد با نتایج فراتحلیل کاراگل و اسن ()2019
همسوست و نشــان میدهد که اندازۀ اثر یادگیری معکوس بر شاخصهای تربیتی متفاوت
اســت .همچنین فراتحلیل کاراگل و اسن ( )2019نشــاندهندۀ اندازۀ اثر زیاد در گروههای
کوچک اســت؛ در این فراتحلیل ،مشابه فراتحلیلهای کاراگل و اســن ( )2019و وان آلتن
و همکاران ( ،)2019بین مطالعات ناهمگونی مشــاهده میشــود .ناهمگونی در فراتحلیل به
تفاوتهای نتایج تحقیقات اولیه مربوط میشود؛ این ناهمگونی و پراکندگی در نتایج تحقیقات
اولیه ممکن است ناشی از عواملی چون تفاوت تحقیقات اولیه ازلحاظ آزمودنی ،شیوۀ مداخالت
و تعریف متغیر وابسته و ...باشد.
محدودیتهای این فراتحلیل عبارتاند از :احتمال گزارشنشدن پژوهشهای غیرمعنیدار،
نبود گزارش کامل اطالعات روششناسی ،نبود امکان مشخصکردن متغیرهای تعدیلکننده،
نبود گزارش اطالعات آماری دقیق و مناســب در برخی از پژوهشها ،نبود اطمینان کامل از
صحت و دقت دادهها و دسترسینداشتن به تمامی پایگاهها و مطالعات .باوجوداین محدودیتها،
این فراتحلیل تلویحات علمی و کاربردی برای نظام آموزشی دارد .با توجه به نتایج این پژوهش
که ترکیب پژوهشهای اولیه دربارۀ روشهای یادگیری معکوس و سنتی اســــت ،میتوان
نتیجه گرفت که کاربست یادگیری معکوس ،در مقایســــه با روشهای ســــنتی ،بر رشد
شاخصهای تربیتی فراگیران تأثیرگذار است و جایگزین مناسبی برای آن خواهد بود .بنابراین
به مسئوالن و برنامهریزان آموزشی پیشنهاد میشود این نوع یادگیری را در برنامههای تربیت
معلم و دانشــگاه فرهنگیان بگنجانند و زمینۀ آموزش و کسب مهارتهای الزم برای اجرای
یادگیری معکوس را برای دانشــجومعلمان فراهم آورند .همچنین ،با توجه به اینکه یادگیری
معکوس در ســنین دورۀ ابتدایی مؤثرتر از دورههای متوســطه و دانشگاهی است ،پیشنهاد
میشود معلمان از روش یادگیری معکوس برای بهبود فرایند یاددهی ـ یادگیری بهره ببرند.
ازآنجاکه حوزۀ یادگیری معکوس مبانی نظری قوی و متنوعی دارد ،شایسته است پژوهشهایی
با استفاده از متغیرهای وابستۀ بیشتر و متنوع و تعدیلکنندههای مختلف انجام پذیرد که در
این تحقیق مجال پرداختن به آن نبوده است .همچنین به پژوهشگران آتی توصیه میشود به
ترکیب نتایج پژوهشهایی بپردازند که دربارۀ مقایسۀ یادگیری معکوس با سایر روشها ازجمله
آموزش الکترونیکی و آموزش به کمک رایانه انجام شده است.
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