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چكيده:
معکوس مبتنی بر رویکرد
در این پژوهش برای شناســایی ،طراحی و اعتباریابی الگوی یادگیری
ِ
تدریس مســئلهمحور چارچوبی داده شده اســت .تالش بر آن بوده طرحی کلی برای طراحی الگوی
ِ
آموزشی نوین بهمنزلۀ راهبرد بهبود در تدریس و یادگیری زبان انگلیسی ارائه شود .همچنین در این
پژوهش در جایگاه تســهیلگر و راهنما به رفع مشکل یادگیری و عملکرد بهتر در یادگیری پرداخته
ِ
اطالعات بخش کیفی برای شناسایی
شده اســت .پژوهش حاضر جزء پژوهشهای کاربردی اســت.
متخصصان در
از
نفر
32
با
عمیق
مصاحبــۀ
هــای الگو ازطریق مرور نظاممندِ  93اثر و ازطریق
مؤلفه
ِ
ِ
دسترس و هدفمند گردآوری شده است .سپس تحلیل محتوای کیفی استقرائی مؤلفهها انجام گرفت و
بخش کمی از  25نفر از متخصصان
شاخصهای نهایی الگو مشخص شدند .برای اعتباریابی مؤلفهها در
ِ
خواسته شد درزمینة شاخصها و الگو اظهارنظر کنند .بر اساس نتایج بهدستآمده از  CVR = 0/9و
پایایی پرسشنامۀ  r= 0/83نیز هر  94مؤلفه در قالب  18شاخص اصلی و  76شاخص فرعی دستهبندی
شدند که جداگانه فعالیتهای قبل ،حین و بعد از کالس به همراه فعالیتهای مستقل مدرس و فراگیر
تأیید و بهصورت الگوی مفهومی و روندی بررسی شدند .طبق نتایج ،شاخصهای شناساییشدۀ الگوی
طراحیشده قابلقبولاند .همچنین طبق نظ ِر متخصصان ،وجود مؤلفههای ارائهشده در الگو میتواند
بهعنوان انتخاب روش تدریس مناســب با طراحی آگاهانه تأثیر فراوانــی در فعالبودن فراگیران در
یادگیری خود داشــته باشد .لذا نحوۀ برنامهریزی و اجرای این الگو نهتنها به مدرسان زبان انگلیسی،
بلکه به مدرسان گرایشها و دروس گوناگون نیز پیشنهاد میشود.
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مقدمه

82

دالیل بسیاری برای یادگیری زبان انگلیسی در زندگی روزمره وجود دارد ،شروع از آموزش مدرسهای،
تحقیق و پژوهش ،اســتفاده از فناوریها ،ارتباطات ،تجارت ،دسترسی به سرگرمیها و اینترنت ازجملۀ
ن انگلیسی از شیوۀ مؤثر استفاده شود ،خروجی استفاده از آن مهارتهای
آنهاست .اگر در یادگیری زبا 
مفیدی را در زبانآموز بهوجود خواهد آورد که در توانایی نوشــتن ،صحبتکردن ،گوشدادن و خواندن
خالصه میشــود .لذا تدریس و یادگیری زبان انگلیســی از اهداف مهم محیطهای آموزشــی محسوب
میشــود (هاشــمی و همکاران .)1396 ،در ایران مراکز مختلف آموزشی پیش از دانشگاه و در آموزش
عالی بهصورت عمومی و خصوصی زبان انگلیســی تدریسمیکننــد .در مراکزی ازجمله مدارس (زبان
عمومــی و تخصصی برای کنکور)؛ وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (آزمون ا ِ ماِسآرتی)( 1هشــمتیفر و
چاِلای)( 2کرباسی و همکاران،
همکاران)2018 ،؛ وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی (آزمون ا ِ ما ِ 
)2018؛ دانشــگاه آزاد اسالمی (آزمون زبانایپیتی)( 3جمالیفر و همکاران)2021 ،؛ و دانشگاه تهران
گوناگون تحصیالت
(یوتیایپیتی)( 4صالحی و رضائی  )2009 ،برای پذیرش داوطلبان در رشــتههای
ِ
تکمیلی در سراســر کشور دورههای زبان انگلیســی برگزار میشود .با این کار سطح زبان و مهارت زبان
سطوح باالتر ازجمله
متقاضیان تحصیل در سطوح و رشــتههای گوناگون ،بهخصوص مقاطع
انگلیســی
ِ
ِ
دکتری تخصصی ،پزشکی و پیراپزشکی ،در داخل کشور سنجیده میشود.
تدریس نامناسب باعث از بین رفتن استعدادها
تدریس و یادگیریِ مناسب باعث تولید علم و نوآوری و
ِ
راهنمایی
و خالقیت میشــود (پیشــقدم .)1386 ،فراگیران زمانی خوب یاد میگیرند کــه با نظارت و
ِ
معلمشان روشها و راهبردهای مناسب را در جریان یادگیری بهکار ببرند تا توانمند و خودکارآمد شوند
6
آموزشی نوینی را میطلبد که فراگیرمحور
(البانا 5و همکاران. )2017 ،لذا این موضوع بهکارگیری شیوۀ
ِ
باشد (حیدری و همکاران .)1388 ،منظور از آموزش فراگیرمحور 7آموزشی است که در آن فراگیران به
ِ
معلم خودشان مسئولیت درک ،فهم مطالب و یادگیری را بر عهده میگیرند (سیف .)1392 ،یکی از
کمک ِ
8
مؤثرترین شیوههای آموزشی فراگیرمحور که اخیرا ً بسیار به آن توجه میشود الگوی «یادگیری معکوس »
است .بر اساس پژوهشهای متعدد اگر فراگیران در فرایند یادگیری خود فعاالنه درگیر شوند و در ارزشیابی
یادگیری خود معنادار مشــارکت داشته باشند ،در ســاخت ذهنی دانش نیز موفقترند (کِنا.)2014 ،9
یادگیری معکوس در منابع علمی و معتبر با تعاریف تقریباً مشــابهی شناخته میشود .در وهلۀ اول،
صاحبنظران آموزشــی این پدیده را راهبرد 10آموزشــی یا الگویی 11برای تدریس و یادگیری میدانند
که مبتنی بر این گزارۀ کلی اســت« :در یادگیریِ معکوس ساختارهای سنتی و متداول فرایند یادگیری
وارونه 12میشود؛ یعنی ،در یککالم آنچه پیشتر بهصورت متداول در کالس درس انجام میشد به خانه
محول میشود و فرایندهایی که قب ً
ال فراگیران در منزل انجام میدادند به کالس درس منتقل میشود».
(برگمن و سمز.)2014 ،13
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روشهای جدید آموزش زبان دوم بیشــتر بر ســازوکارهای ارتباطی 14تأکید دارند ،اما تدریس زبان
انگلیســی در مدارس و دانشگاهها مبتنی بر لغت ،دســتور زبان ،درک مطلب و شنیدار است .مطالعات
بسیاری در خصوص تغییر شیوههای آموزش صورت گرفتـــه است ،اما این تحول محقق نمیشود مگر
اینکه برای آموزش برنامه و نقشــهای را از پیش بر اســاس اصول و راهبردهای مناســب طراحی کنیم.
آموزشی موردنظر ،کسب امتیاز تعیینشده و تحقق مطلوب یادگیری بدون
دستیابی زبانآموزان به اهداف
ِ
طراحی الگو ممکن نیســت .لذا آنچه در این تحقیق بهمنزلۀ مسئلۀ اصلی مدنظر است شناسایی ابعاد و
تدریس مسئلهمحور درس زبان انگلیسی است.
شاخصهای الگوی یادگیری معکوس مبتنی بر
ِ
15
ابعاد و شاخصهای معرفیشــده در الگوی یادگیری معکوس پینوز ولز و همکاران ( )2020فقط
مربوط به پیش از کالس و در حین آن است .در الگوی آنها فقط به ارائۀ فیلمهای آموزشی به فراگیران
اشــاره شده اســت .رمدهانی و فیتری )2020( 16نیز در الگوی خود به شــش مرحله اشاره کردهاند که
عبارتاند از .1 :تجزیهوتحلیل اهداف فراگیرمحور؛  .2انتخاب روشها؛  .3اســتفاده از رسانه و مطالب به
همراه بازنگری ،آمادهکردن محیط و فراهمکردن آموزش؛  .4نیاز به یادگیرندۀ مشارکتکننده؛  .5ارزیابی
و بازنگریکردن دوره برای بهبود بازخورد فراگیران؛ و  .6تحلیل فراگیران.
19
چو  17و همکاران ( )2020بر چهار عامل پشتیبانی نهادی ،18خودکارآمدی فناوری  ،اعتقادات معلمان
و راهبردهای تدریس 20در الگوی یادگیریِ معکوسشــان تأکید دارند .ســانگ و کپــو )2017( 21ابعاد و
شاخصهای معرفیشده در الگوی یادگیری معکوس سنتی 22را در سه مرحلۀ قبل از کالس ،در حین کالس
و بعد از کالس دستهبندی کردهاند .اما فعالیتها فقط در مرحلۀ اول ،یعنی خارج از کالس (آمادگی قبل
شامل تأکید فراگیران بر پیشنمایش و تماشای فیلمهای کوتاه 24با محتوای آموزشی در خانه
از کالس،)23
ِ
میشود .مرحلۀ دوم در کالس (یادگیری فعال )25اتفاق میافتد که دربرگیرندۀ بحث دربارۀ سؤاالت موجود
27
در ویدئوها در گروه ،حل مشکالت ،26انجامدادن کاربرگهایی که مدرس و همگروهیها تسهیل کردهاند
و همچنین روشــنکردن تصورات و شبهات غلط 28اســت .مرحلۀ سوم خارج از کالس (یکپارچگی )29رخ
میدهد که ابتدا اطالعات فراگیران یکسان میشود و آنها مجدد برای جلسۀ بعد آماده میشوند.
یادگیریِ معکوس مبتنی بر موفقیت ســازنده 30نیز در سه مرحلۀ قبل از کالس ،حین کالس و بعد
شامل
از کالس دستهبندی شدهاند .اما فعالیتها فقط در مرحلۀ دوم ،یعنی در کالس (یادگیری فعال)،
ِ
مشــارکت فعال در ســؤال پرسیدن و اکتشافکردن ،31بحث در گروهها ،شــرحدادن ،32حل مسئله و به
اشتراکگذاری دانستهها و اطالعات میشود .در مرحلۀ سوم ،یعنی بعد از کالس (یکپارچگی) ،فراگیران
به یکسانسازی دانشها 33با تماشای ویدئوها و انجامدادن کاربرگها میپردازند.
با توجه به ابعاد و شاخصهای الگوی پنج عنصری یادگیری معکوس لو )2017( 34عناصر مشارکتکردن،35
اکتشافکردن ،36شرحدادن 37و ارزیابیکردن 38مراحل خارج از کالساند .اما به نظ ِر طراح توجه اصلی یادگیری
داخل کالس نیز باید به مرحلۀ مشارکتکردن ،بسطدادن 39و ارزیابیکردن باشد .در الگوی یادگیری معکوس
هــمدان 40و همکاران ( )2013نیز به مراحل قبل ،حین و بعد از کالس توجه شــده اســت .مرحلۀ قبل از
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کالس به تماشای ویدئوهای سخنرانی برخط 41و انجامدادن آزمونی کوتاه توسط فراگیر میگذرد .در مرحلۀ
42
درون کالس فراگیران به فعالیتهای گروهی ازجمله توضیح محتوا و حل مسائل و همچنین ایفای نقش
میپردازند .در مرحلۀ بعد از کالس نیز به کاربرد و خودارزیابی 43فراگیران توجه شده است.
در الگویِ سه مرحلهای استیس 44و همکاران ( )2014آمده است که قبل از کالس (بستر دیجیتالی،
تماشای ویدئو ،الگوسازی ،45تکلیفدهی قبلی) ،در کالس (فعالیتهای مشارکت گروهی ،46شفافسازی
محتواها ،47حل مسائل) و بعد از کالس (برگشت به بستر ،48تکلیف ،کاربرد ،49انتقال) یک سری فعالیتهای
منحصربهفرد برای فعالبودن یادگیری فراگیر باید صورت گیرد.
در الگوی یادگیری آلســوات )2016( 50ابتدا به تأکید بر انتخاب درس موردنظر برای معکوسکردن
توجه شده است .در یادگیری خروجیها دو سطح یادگیری دو دسته در نظر گرفته شده است؛ دستۀ اول
سطوح پایین طبقهبندی بلوم 51است که شامل یادآوری ،52درکوفهم 53و کاربرد 54میشود و دستۀ دوم
سطوح باالی شناختی است که شامل تجزیهوتحلیل ،55ارزیابی 56و خلق 57میشود .در مرحلۀ بعد ،با توجه
به این دو دسته ،سطح یادگیری فعالیتها آماده میشوند و قبل از جلسۀ بعد به فراگیران ارائه میشوند
تا آنها خارج از کالس به خواندن محتوای دادهشــده ،58تماشای ویدئو ،گوشدادن به مواد شنیداری و
آمادهکردن محتوای خواستهشــده 59از درس بپردازند .در داخل کالس فراگیران باید به بحث ،یادگیری،
کارگروهی 60و یادگیری مشــارکتی 61بپردازند و مدرس باید به پشتیبانی فعالیتهای کالسی 62بپردازد.
درنهایت پروژههای فراگیران ،ارائهها و تکالیف باید ارزیابی نهایی 63شوند.
فازی و حســین )201۶( 64در پژوهش خود برای رفع مشــکالت عملــی در محتوای واقعی محیط
یادگیریِ جدید چارچوبی را درزمینة طراحی آموزشی یادگیری معکوس مطرح کردهاند .این طرح شامل
دستورالعملهای اجرایی خارج از کالس ،داخل کالس و اجزای قابلتوجه در هر مرحله است .آنها موارد
زیر را مهمترین خصوصیات طرح خود برشمردهاند:
 .1سهم مؤثر مدرس در تسهیلگری فعالیت و فرایندهای یادگیری بازتابی؛
 .2ارائۀ اسالیدهای سخنرانی با بازخورد فوری؛
 .3آموزش فردی و خودارزیابی؛
65
 .۴ارزیابی توسط مدرس ،مشاهدۀ همساالن و ارزیابی همیار ؛
 .۵اعالم نظر فراگیران بر ارسالیهای همگروهیشان؛
66
 .۶ردوبدلشدن متناوب سؤاالت میان سؤاالت برخط و سؤاالت
تعاملی برخط؛
ِ
 .7یکپارچگی و پیوستگی اطالعات ازطریق بحث و پرسشوپاسخ در طول جلساتِ رودررو؛
 .8دریافت بازخورد فردی؛
 .9همکاری فراگیران با افراد مختلف و فرایندهای یادگیری عملی در داخل و خارج از کالس ازطریق
گروهی انتخابشده
تناوب میان کا ِر
ِ
 .10اجرای فعالیتهای یادگیری پروژهمحور و کارگروهی.
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سؤال پژوهش :الگوی مربیگری بر مبنای نظریة انتخاب چگونه است؟
 .۱شاخصها یا مؤلفههای الگوی یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد تدریس مسئلهمحور درس زبان
انگلیسی کدام است؟
 .۲طراحی الگوی یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد تدریس مســئلهمحور درس زبان انگلیســی
چگونه است؟
 .۳اعتباریابی الگوی یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد تدریس مســئلهمحور درس زبان انگلیسی
چگونه است؟

روششناسی پژوهش

ی ـ تحلیلی
روش آن در زمره تحقیقات توصیف 
هدفِ این تحقیق از نوع توسعهای – کاربردی است و ِ
کمی) از نوع اکتشــافی است .برای
قرار میگیرد .شــیوۀ اجرای این تحقیق بهصورت ترکیبی (کیفی و ّ
کمی یا کیفی
جمعآوری دادهها از رویکرد متوالی اســتفاده شــد .در این رویکرد ابتدا یکی از دادههای ّ
(کمی یا کیفی) را شکل میدهد (سرمد
جمعآوری میشــود و ســپس نتایج آن ســاختار دومین داده ّ
و همکاران .)1399 ،همچنین چون در پژوهش حاضر تمرکز بر طراحی الگوســت ،از الگوی گســترش
طبقهبندی زمانی در طرح اکتشافی استفاده شد .جامعه و نمونۀ آماری در این پژوهش نیز به تفکیک در
کمی ،که در ادامه آمده ،بررسی شدند.
دو بخش کیفی و ّ
 .1تحلیل محتوای کیفی
جامعۀ آماری در بخش کیفی شامل دو گروه بود .گروه اول دربرگیرندۀ اسناد و مدارک علمی،
گزارشهای مستند ،کتب ،رساله و پایاننامهها و مقاالت علمی معتبر درزمینة پیشین ۀ پژوهشهای
مرتبط با عناصر اصلی تحقیق در زبان انگلیســی و ســایر علوم در داخل و خارج از کشور میشد
که جداگانه از پایگاههای معتبر ازجمله ســیج ،67اســپرینگر ،68اســکوپوس ،69اینسایت ،70گوگل
شامل مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی،
اسکوالر ،71ساینس دایرکت 72و از پایگاههای فارسی
ِ
سیویلیکا ،نورمگز ،مگیران ،ایرانداک ،پورتال جامع علو م انسانی ،سامانۀ دانشگستر برکت و پایگاه
گنج دریافت شد .درمجموع 180 ،اثر بهصورت در دسترس و هدفمند در بازه زمانی مشخص بین
دسامبر  1994تا دسامبر  2020گردآوری شدند .مطالعات مربوط به یادگیری معکوس منتشرشده
از ســال  2001تا  126( 2020اثر) و روش تدریس مبتنی بر رویکرد مسئلهمحور منتشرشده از
 1994تا ( 2020تعداد  54اثر) بررسی شدند.
73
اولین مقالــه درزمینة یادگیری معکوس را لگ و همــکاران ( )2000با عنوان «وارونهکردن
کالس :دروازهای بــرای ایجاد محیطی فراگیر محور» و اولین مقاله درزمینۀ روش تدریس مبتنی
بر مســئله را مور 74و همکاران ( )1994با عنوان «تأثیر برنام ۀ آموزشی جدید بر دانشجویان علوم
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طراحی و اعتباریابی الگوی یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد تدریس مسئلهمحور درس زبان انگلیسی

پزشــکی هاروارد» منتشر کردند .از آن زمان به بعد ،تحقیقات در این زمینه بسیار محدود بود .از
سال  ۱۹۹۴تا  2015در بعضی سالها هیچ پژوهشی انجام نشد و در بعضی دو تا سه مورد در سال
انجام شــد .از سال  2015این دو موضوع باعث توجه بیشتر محققان آموزش زبان انگلیسی شد و
شامل
بیشــتر مقاالت موجود در این زمینه در همین زمان منتشر شدند .عالوهبراین 42 ،مطالعۀ
ِ
این مرور مربوط به اســتفاده از یادگیری معکوس و رویکرد آموزش مبتنی بر مســئله در آموزش
زبان انگلیســی و  138مطالعه مربوط به سایر علوم بود .فقط  16مطالعه طراحی الگو در خارج از
کشــور داشتند و در ایران تاکنون طراحی الگو مبتنی بر موضو ِع پژوهش صورت نگرفته است .بر
اساس این روند ،تعداد دورههای آموزش زبان انگلیسی پس از سال  2000به شکل معکوس بوده
اســت .از این مجموعه ،با توجه به معیارهای متناسب با عنوان و اهداف پژوهش ،معیارهای ورود
در یادگیری معکوس حداقل باید شــامل موارد زیر باشــند )۱ :استفاده از مواد صوتی ،تصویری و
چاپی برای آمادهســازی کالس زبانآموزان؛  )۲اســتفاده از بستر یا رسانههای اجتماعی خارج از
کالس برای توضیح و بحث دربارۀ فعالیتهای یادگیری؛ و  )۳ترکیبی از جلســات برخط و منظم
حضوری کالس .معیارهای خروج نیز باید شامل موارد زیر باشند )۱ :از بستر یا رسانههای اجتماعی
خارج از کالس برای حل مشــکالت فعالیتهای یادگیری اســتفاده نشده باشد؛ و  )۲هیچ جلسۀ
زبان فارسی و انگلیسی بودند که در نمونۀ آماری
حضوری بهطور منظم نداشــته باشند .اسناد به ِ
 93اثر به روش سنتزپژوهی بهصورت در دسترس و تصادفی انتخاب و تحلیل شدند .مقاالتی که
درزمینة آموزش یا مؤلفههای پژوهش نبودند از روند انتخاب خارج شدند .درنهایت شاخصهایی
برای طراحی الگو استخراج شد .از دو مجموعه واژگان کلیدی برای جستوجوی مقاالت و اسناد
پژوهش اســتفاده شــد )1 :یادگیری معکوس 75و واژگان کلیدیِ مرتبط بــا آن که عبارتاند از:
یادگیری وارونه ،76کالس معکوس ،77کالس وارونه ،78کالس چرخشی ،79کالس جابهجا ،80کالس
رو به عقــب ،81تدریس معکوس ،82آموزش معکوس ،83و آموزش وارونه84؛ و  )2تدریس مبتنی بر
مسئله و از واژگان کلیدی مرتبط با آن میتوان به آموزش مبتنی بر مشکل  ،تدریس مبتنی بر
پرسش  ،یادگیری مبتنی بر مسئله و یادگیری مبتنی بر پرسش اشاره کرد.
عملگر بولی « »ANDو «و» برای بازیابی تمام واژگان کلیدیِ مورد جســتوجو و عملگر « »ORو
«یا» برای بازیابی حداقل یکی از عبارتها یا کلیدواژههای مورد جســتوجو در مجموعه مدارک موجود
مورداستفاده قرار گرفت (یوسفی  .)2017 ،عباراتِ مورداستفاده که در بررسی حاضر جستوجو شدند به
شرح زیرند« :معکوس» یا «برعکس»؛ «کالس» یا «یادگیری»؛ «آموزش» یا «تدریس»؛ «زبان انگلیسی»
یا «دیگر زبانها»؛ و «ســطوح تحصیالت آکادمیک» یا «تحت ســطح تحصیالت آکادمیک»؛ «تدریس
مبتنی بر مسئله» یا «یادگیری مبتنی بر مسئله»؛ و «تدریس مبتنی بر پرسش» یا «یادگیری مبتنی بر
پرسش» .بهاینترتیب ،مراحل متداول بیان کالس معکوس که در باال به آنها اشاره شد و همچنین سطوح
پایین و باالی آموزش ،مانن ِد مدرسه و دانشگاه در رشتههای گوناگون بهویژه در زبان انگلیسی ،را شامل شد.
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این مطالعات باید تجربی یا مروری باشــند و در مجالت معتبر منتشــر شده باشند .همچنین در
مطالعات انتخابشده باید نحوۀ طراحی الگوی کالس معکوس شامل موضوعات ،اهداف ،قوانین ،زمینه،
تعامالت و ابزارها همراه با وظایف مربی و فراگیران و اجرای این الگو در محیطهای آموزشی گزارش
شده باشد .در مطالعات انتخابشده باید اطالعات آماری کافی دربارۀ پیشرفت یادگیری و انگیزه برای
محاسبۀ اندازۀ اثر مانند میانگین ،انحراف معیار و تعداد شرکتکنندگان در هر گروه ارائه شده باشد.
علمی الکترونیکی و چاپی ،گزارشهای
معیارهای عدم ورود یا خروج در این بخش مربوط به اسناد
ِ
اسنادی ،کتابها ،رسالهها ،پایاننامهها و مقاالت علمی معتبر بود که درزمینۀ یادگیری معکوس و
تدریس مبتنی بر حل مسئله آنهایی که در محیطهای آموزشی نبودند ،خارج از دورۀ زمانی بودند
و زبان آنها نیز بهجز انگلیسی و فارسی بود از جامعه حذف شدند .اطالعاتِ وبالگها و وبگاهها نیز
از روند انتخاب خارج شدند .حجم نمونه تا اشباع نظری دادهها ادامه داشت.
جامعه و نمونة آماری:
جامعه  ۱۸۰اثر و نمونه  ۹۳اثر
جامعه و نمونة آماری ملی:
جامعه  ۷۷اثر و نمونه  ۳۲اثر
مرتبطباتدریسزبانانگلیسی:
جامعه  ۸اثر و نمونه  ۸اثر

جامعه و نمونة آماری بینالمللی:
جامعه  ۱۰۳اثر و نمونه  ۶۱اثر

مرتبط با تدریس سایر علوم:
جامعه  ۶۹اثر و نمونه  ۲۴اثر

مرتبطباتدریسزبانانگلیسی:
جامعه  ۳۴اثر و نمونه  ۳۴اثر

مرتبط با تدریس سایر علوم:
جامعه  ۶۹اثر و نمونه  ۲۷اثر

مرتبط با
یادگیری
معکوس:
جامعه  ۷اثر
و نمونه  ۷اثر

مرتبط با
تدریس
مسئلهمحور:
جامعه  ۱اثر
و نمونه  ۱اثر

مرتبط با
یادگیری
معکوس  :
جامعه  ۴۰اثر
و نمونه  ۱۹اثر

مرتبط با
تدریس
مسئلهمحور:
جامعه  ۲۹اثر
و نمونه  ۵اثر

مرتبط با
یادگیری
معکوس  :
جامعه  ۲۳اثر
و نمونه  ۲۳اثر

مرتبط با
تدریس
مسئلهمحور:
جامعه  ۱۱اثر
و نمونه  ۱۱اثر

مرتبط با
یادگیری
معکوس:
جامعه ۵۶اثر
و نمونه  ۲۰اثر

مرتبط با
تدریس
مسئلهمحور:
جامعه  ۱۳اثر
و نمونه ۷

مقاله:
جامعه
 ۷اثر
و نمونه
 ۷اثر

مقاله:
جامعه
 ۱اثر
و نمونه
 ۱اثر

مقاله:
جامعه  ۳۹اثر
و نمونه  ۱۸اثر
پایاننامه:
جامعه  ۱اثر
و نمونه  ۱اثر

مقاله:
جامعه  ۱۸اثر
و نمونه  ۲اثر
کتاب:
جامعه  ۸اثر
و نمونه  ۲اثر
پایاننامه:
جامعه  ۳اثر
و نمونه  ۱اثر

مقاله:
جامعه
 ۲۳اثر
و نمونه
 ۲۳اثر

مقاله:
جامعه
 ۱۱اثر
و نمونه
 ۱۱اثر

مقاله:
جامعه  ۵۴اثر
و نمونه  ۱۸اثر
کتاب:
جامعه  ۲اثر
و نمونه  ۲اثر

مقاله:
جامعه  ۹اثر
و نمونه  ۴اثر
کتاب:
جامعه  ۴اثر
و نمونه  ۳اثر

شکل  .1جامعه و نمونۀ آماری گروه اول پژوهش

عالوهبر مرور نظاممند اسناد و استخراج مقداری مؤلفههایِ الگو برای تکمیل شاخصها و مؤلفههای
دقیقتر و بیشتر به گروه دوم جامعۀ آماری مراجعه شد .گروه دوم شامل کل استادان ،صاحبنظران و
متخصصان آموزش ،حوزههای فناوری آموزشی ،مدیریت آموزشی ،برنامهریزی درسی ،آموزش پزشکی
و زبان انگلیســی ( 143نفر) در ســال تحصیلی  97تا  99بود که بهصورت در دسترس و هدفمند بر
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طراحی و اعتباریابی الگوی یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد تدریس مسئلهمحور درس زبان انگلیسی

روش نمونهگیری شامل سابقۀ فعالیت علمی ،پژوهشی ،آموزشی یا اجرایی
اساس معیارهای مبتنی بر ِ
در ردههای متفاوت حرفهای مطابق با عنوان این مطالعه تعیین شدند .از این میان تعداد  32نفر نمونه
بهصورت در دسترس و تصادفی انتخاب شدند .سپس مصاحبه حضوری و عمیق انجام شد و اطالعات
درزمینة طراحی الگو ازطریق ضبط و یادداشتبرداری مصاحبهها جمعآوری شدند.
پیش از انجامدادن مصاحبه با مصاحبهشوندگان رابطۀ مناسب برای کسب رضایت آنها برقرار
میشد و اهداف مطالعه برایشــان بیان میشد .سپس بر اساس توافق طرفین زمان و مکان برای
مصاحبه تعیین میشــد .بعدازآن ،چند روز پیش از مصاحبه متن سؤاالت همرا ِه مقدمه و توضیح
کلیدواژههایِ بهکاررفته در مصاحبه برای مصاحبهشــوندگان ارسال میشد تا فرصت کافی برای
اندیشــیدن به سؤاالت داشته باشــند .مراجعۀ حضوری با تعیین وقت قبلی بهصورت حضوری و
مکتوب به همراه مصاحبۀ عمیق ،فیشبرداری و نشستهای تخصصی در هماندیشی صاحبنظران
و متخصصان درزمینۀ عناصر و ویژگیهای الگو برای جمعآوری اطالعات صورت میگرفت.
فرایند اجرای مصاحبه با روش نیمهســاختارمند 90برگزار شــد .زمان مصاحبهها از  45تا 90
دقیقه برحسب نیاز تعیین شد و تا دستیابی به اطالعات کافی ادامه پیدا کرد .سپس به تحلیل
محتــوای کیفی مصاحبهها برای تعیین و ارائۀ کدهای اولیه (مؤلفههای اصلی و فرعی) پرداخته
کیفی پژوهش فرایند کدگذاری دادهها معموالً با مشــخصکردن
شــد .در بررســی دادههای
ِ
92
مقولههای کدگذاری باز 91و استفاده از رویکرد مقایسهای پیوسته برای اشباع مقولهها ازطریق
مقایسۀ داده با واقعهها 93و واقعهها با مقولهها انجام میشود (سرمد و همکاران.)1399 ،
جدول  .1یافتههای توصیفی خبرگان ،متخصصان و صاحبنظران برای تحلیل محتوای کیفی
مؤلفه
جنسیت

سمت

آخرین مدرک تحصیلی
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ابعاد

فراوانی

درصد

مرد

18

0/56

زن

14

0/44

معلم

7

0/22

مربی

7

0/22

استادیار

4

0/13

دانشیار

11

0/34

استاد

3

0/09

ارشد

9

0/28

دکتری

23

0/72
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سپس مؤلفههای استخراجشده از تحلیل محتوای کیفی اسناد الکترونی و چاپی با شاخصهای
استخراجشده از مصاحبهها تطابق داده شد و الگوی اولیه طراحی شد.
 .2تحلیل محتوای ک ّمی
کمی استفاده شد .به این صورت که ابتدا الگوی اولیه در
برای اعتباریابی الگو از تحلیل محتوای ّ
اختیار استادان راهنما ،مشاور و متخصصان حوزۀ فناوری آموزشی ،برنامهریزی درسی ،برنامهریزی
آموزشــی ،آموزش پزشکی ،پرستاری و زبان انگلیسی قرار گرفت و اصالحات موردنیاز ا ِعمال شد.
ســپس برای اعتباریابــی درونی الگو از نظ ِر خبرگان ،متخصصــان و صاحبنظران با نمونهگیری
از میــان  32نفــر متخصص که به روش در دســترس و هدفمند انتخاب شــده بودند تعداد 25
نفر مشــارکتکننده بهصورت در دسترس و تصادفی تعیین شــدند .سپس پرسشنامهای با 27
ســؤال 5گویهای مرتبط با مؤلفههای الگو با کمک اســتاد راهنما ،اســتادان مشاور و تعدادی از
ِ
متخصصان امر بهصورت کاغذی و الکترونیکی طرح شد برای اعتباریابی درونی الگوی مفهومی در
تأیید مؤلفههای اصلی و فرعی اولیۀ الگو و در اختیار نمونۀ آماری (25نفر) قرار داده شــد .سپس
پرسشنامههای تکمیلشده جمعآوری و بازنگری شدند.

 8نفر

فناوری آموزشی

 4نفر
 25نفر
متخصص

 6نفر

برنامهریزی درسی

 2نفر

برنامهریزی آموزشی

 2نفر
 3نفر

مدیریت آموزشی

آموزش پزشکی
آموزش زبان انگلیسی

ل .2تخصص جامعۀ آماری بخش ک ّمی پژوهش
شک 
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طراحی و اعتباریابی الگوی یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد تدریس مسئلهمحور درس زبان انگلیسی

همچنین با اطالعات دریافتی از پرســشنامهها الگوی مفهومی برای يكدستسازی و الگوی
روندی بر اســاس بازخورد و پیشنهادهای اصالحی ا ِعمال و درنهایت الگوی نهایی ارائه شد .از
روش اشــتراوس برای اعتباریابی الگوی طراحیشده استفاده شــد .در این تحقیق روشهای
کمی ازطریق اصالح و توســعۀ مؤلفههای الگو به هم متصل شده است .درنهایت بستۀ
کیفی و ّ
آموزشی شامل طرح درس ،محتوا ،بستر شبکۀ اجتماعی و روشهای ارزشیابی با توجه به الگو
طراحی شد.

یافتههای پژوهش
در بررسی یافتههای حاصل از پرسشهای پژوهش نتایج زیر دست یافته شد:
 .1شاخصها یا مؤلفههای الگوی یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد تدریس مسئلهمحور
درس زبان انگلیسی کدام است؟
از شــاخصهای کلی الگوی یادگیری معکوس میتوان به قبل ،در حین و بعد از کالس اشــاره
کرد .در هر شاخص به فعالیتهای مدرس و فراگیر به همراه ویژگیهای هر قسمت جداگانه اشاره
شامل فعالیتهای آمادهسازی محتوا (مانن ِد انتخاب
کالس مدرس
شده است .فعالیتهای قبل از
ِ
ِ
درس موردنظر برای معکوسکردن با توجه به نیاز فراگیر؛ نوشتن طرح درس با توجه به سن فراگیر؛
تنظیم فعالیتها با توجه به اهداف رفتاری بر اساس سطوح پایین یادگیری «دانش ،درکوفهم» در
منزل و سطوح باالی یادگیری «کاربرد ،تجزیهوتحلیل محتوا و ارزیابی و خلق» در کالس؛ آمادهکردن
محتوای یادگیری با توجه به مسئله «اسالیدهای سخنرانی پیدیاف ،محتوای چاپی ،الکترونیکی،
فیلم ،صوت و غیره«با هدف پوششدهی منابع و محتوای بیشتر؛ در نظر گرفتن فعالیت برای ایجاد
انگیزه در فراگیر» فعالیتهای بازتابی ،پروژهمحور ،مشارکتی ،تعاملی و غیره» ؛ ارائۀ جذاب محتوای
یادگیری؛ آمادهکردن آزمون تعاملی) ،فعالیتهای آمادهسازی محیط (مانن ِد در نظر گرفتن فضای
الکترونیکی مناسب و در دسترس برای بحث «بستر دیجیتالی» ؛ ایجاد قابلیت تکرار یا توقف تدریس
برای فهم بیشتر فراگیر؛ فعالکردن دسترسی انعطافپذیر  24ساعته در  7روز هفته به منابع و محتوا
بــرای فراگیران با عملکرد متفاوت؛ ایجاد محیطی رقابتی ،فردی و همیاری«مشــارکتی»؛ بازبینی،
اصالح و بهروزکردن مستمر محتوای یادگیری؛ کاهش اضطراب فراگیر در انجامدادن تکالیف؛ کنترل
(شــامل
فراگیر؛ برانگیزاننده و راهنما؛ تغییر نگرش فراگیران) ،و ارائۀ محتوای یادگیری به فراگیر
ِ
به اشــتراکگذاری فایلهای محتوای یادگیری «اســایدهای سخنرانی پیدیاف ،محتوای چاپی،
الکترونیکی ،فیلم ،صوت و غیره»؛ شرحدادن ترتیب و نحوۀ استفاده از مواد یادگیری از طریق ویدئوها
پیش رو) است.
یا پادکستها؛ ارائه و مطرحکردن مسئله؛ پشتیبانی؛ پیشبینی مشکالت احتمالی ِ
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بــه فعالیتهای قبل از کالس فراگیــر نیز میتوان به فعالیتهای توجــه به محتوا (مانن ِد
گوشدادن به پادکستهای ســخنرانی مدرس؛ مشاهدۀ فیلمهای آموزشی؛ مشاهدۀ اسالیدهای
آموزشی؛ مطالعۀ فصل کتاب ،جزوۀ آموزشی یا اسالیدهای پیدیاف؛ یادگیری ازطریق انجامدادن
فعالیتهــا؛ دریافت آموزش فردیشــده؛ خودراهبــری و خودآموزی با جهتگیری شــخصی)،
فعالیتهای گروه همســاالن (ازجمله بحث و همکاریِ همســاالن (یادگیری همیار) برای رفع
اشــکال در گروهها؛ به اشتراک گذاشــتن عقاید و یافتههای خود) و فعالیتهای آمادهسازیِ خود
(شامل داشتن انگیزه برای مطالعۀ خودراهبر؛ بسط اطالعات به دانش قبلی؛ تدوین و کشف پاسخ
ِ
مسئله (تنظیم راهحلهای احتمالی)؛ آمادهکردن سؤال برای ابهامات خود؛ آمادهشدن برای ارائه؛
انجامدادن آزمونی کوتاه؛ و گردآوری اطالعات و تحلیل آنها) اشاره کرد.
از فعالیتهــای حیــن کالس مدرس نیز بــه فعالیتهای مقدماتی (مانن ِد بررســی تکالیف،
ارائهها و پروژههای فراگیران؛ اســتفاده از روش تدریس فعال و مناسب؛ بازخوانی دانش پیشنیاز و
موردنیا ِز یادگیری محتوا؛ سخنرانی کوتاه برای شفافسازی محتوا و بیان خالصهای کوتاه درزمینة
موضوع«بسطدادن»؛ ایجاد انگیزه و حس رقابت در فراگیران؛ تغییر و تقویت نگرش فراگیران؛ پرورش
درگیری ذهنی و افزایش قدرت تفکر فراگیران «تشــویق فراگیران به استفاده از روشهای گوناگون
(شامل
ل مســائل»؛ ایفای نقش تســهیلکننده و راهنما) ،فعالیتهای آمادهسازی محیط
برای ح 
ِ
استفادۀ بیشــتر از زمان کالس برای رفع اشکاالت احتمالی؛ پشتیبانی درزمینة سؤاالت موجود در
ویدئوها و پادکستها؛ به چالش کشیدن فراگیران با ارائۀ سؤال؛ توجه به یادگیری و نگاههای چندگانۀ
فراگیران؛ تدوین و پاسخ به سؤال فراگیران؛ روشنکردن تصورات و شبهات غلط؛ بازخورد و تشویق
مدرس بر پیشــرفت فراشــناخت فراگیران؛ دادن زمان موردنیاز به فراگیر برای یادداشتبرداری) و
فعالیتهای نهایی (ازجمله یادگیری مشــارکتی و تعاملی برای بهبود کارایی در عملکرد فراگیران؛
ارزیابی نهایی؛ ارائۀ محتوای یادگیری جلسۀ بعد؛ پویایی کالس و افزایش انگیزۀ فراگیر؛ توجه به درک
مقابل سبکها و مهارتهای سطوح باالی یادگیری دائم) اشاره شده است.
فراگیران در
ِ
همچنیــن از دیگر فعالیتهــای در حین کالس فراگیران نیز میتوان بــه ارائۀ فعالیتهای
(شامل آمادگی بیشتر برای حضور در کالس درس؛ شرحدادن محتوای یادگرفتهشده؛
انجامشده
ِ
پرسشوپاســخ برای یادگیری بهتر؛ گوشدادن مدرس به ارائۀ فراهمایی مرتبط با درس فراگیر)،
فعالیتهای گروه همساالن (مانن ِد اکتشافکردن با بحث گروهی؛ حل مسئله و به اشتراکگذاری؛
مشــارکت در مرور پاسخ ســؤاالت؛ کارکردن بر راهحلهای کشفشده؛ انتخاب راهحل مناسب با
کمک مدرس؛ ایجاد راهحلهای بدیل؛ دریافت بازخورد از مدرس توسط فراگیر؛ تعامل و مشارکت
در فعالیتهای گروه همســاالن؛ تالش برای گرفتن نمرۀ باالتر) ،فعالیتهای آمادهســازی خود
(ازجمله کار گروهی و پاســخ به ســؤاالت فصل؛ انجامدادن تکالیف و اتمام مشکالت تمرینهای
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دادهشده؛ انجامدادن آزمون پایانی و بررسی راهحل؛ خودارزیابی و سنجیدن توان خودتعادلیابی؛
و دریافت محتوای جلسۀ بعد) اشاره کرد.
ازجمله فعالیتهای مدرس که بعد از کالس انجام میشود به قرار زیر است :فعالیتهای جمعبندی
(شامل پاسخ به سؤاالت احتمالی فراگیران از مبحث جلسۀ قبل) ،فعالیتهای آمادهسازی محیط (مانن ِد
ِ
یکسانسازی اطالعات و دانش فراگیران؛ مشارکت در بازبینی یادگیری خارج از کالس فراگیران) و
فعالیتهای نهایی (ازجمله ارزیابی و بازخورد در انجامدادن تکالیف فراگیران؛ تقویت انگیزه و نگرش
در فراگیر) اشاره شده است .فعالیتهای بعد از کالس فراگیر نیز فعالیتهای توجه به رفع مشکالت
(شامل اتخاذ و اولویتبندی عقاید؛ کاربرد محتوا در آزمونهای گوناگون و خودتستزنی؛ کسب
ِ
احساسات تازه ازطریق روبهروشدن با موقعیتهای بیشتر؛ بازنگری محتوای آموزشی و ویدئوهای
دریافتشدۀ مشکل و سخت) ،فعالیتهای گروه همساالن (مانن ِد شرکت در جلسات گروهی؛ افزایش
دقت در انجامدادن تكالیف؛ بحث دربارۀ مباحث دریافتی؛ حفظ انگیزه و مشارکت در فعالیتهای گروه
همساالن؛ سازگاری ماهرانهتر فراگیران در کسب مهارتهای حل مسئله) و فعالیتهای ارزیابی خود
و آمادهسازی مجدد (ازجمله یکپارچگی اطالعات؛ پیشرفت یادگیری؛ خودراهبرشدن در یادگیری؛
توانایی حل مسئله؛ دریافت محتوای یادگیری جلسۀ بعد؛ و کسب رضایت باال).
ِ
 .2طراحی الگوی یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد تدریس مســئلهمحور درس زبان
انگلیسی چگونه است؟
اصلیترین زمینههای استخراجشده از نتیجۀ مصاحبهها با تطبیق کدهای اولیۀ (مؤلفههای
اصلی و فرعی) ارائهشــده در مجموعۀ اسناد مکتوب و الکترونیکی برای تحلیل محتوای کیفی و
اصالح الگو صورت گرفت .ســپس مؤلفهها در اختیار متخصصان ،خبرگان و صاحبنظران قرار
داده شد .از آنها خواسته شد تا نظر خود را دربارۀ اینکه عوامل و مؤلفههای ذکرشده تا چه حد
با اهداف پژوهش همراستا هستند بيان کنند .برای اين منظور از خبرگان خواسته شد بر اساس
طيف پنجگانۀ ليکــرت ازطریق گويههای «خيلی کم»« ،کم»« ،متوســط»« ،زياد» و «خيلی
زياد» نظر خود را بگویند .طبق نظر خبرگان ،متخصصان و صاحبنظران ،از میان  94شناسۀ از
قبل مشخصشــده که از تحلیل محتوای کیفی اسناد مکتوب و الکترونیکی و همچنین از نتایج
مصاحبهها استخراج شدند همۀ  94شاخصۀ استخراجشده پذیرفته شدند.
همچنیــن برای تأیید نهایی مؤلفهها ،بر اســاس تعداد متخصصانی که ســؤاالت را ارزيابی
کردند ،حداقل مقدار  CVRپذیرفتهشــده ارائه شد .حداقل مقدار  CVR = 0/9بهدستآمده
نیز حاکیاز پذیرفتهشدن همۀ  94شاخصه بود .اکنون میتوانيم الگوی مفهومی را مطابق شکل
 2ارائه دهیم.
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وع
شر

شکل  .2الگوی مفهومی یادگیری معکوس

در هر برنامۀ آموزشــی برای روشنتربودن مسیر و مراحل انجامدادن کار میتوان الگویی را بهمنزلۀ
راهنما در نظر گرفت .این الگو میتواند چارچوبی برای تســریع بخشــیدن به فعالیتهای برنامهریزی،
طراحی و همچنین اجرای برنامه و از همه مهمتر منظمشــدن آن باشــد .الگوها نقشۀ کلی اجرای یک
فعالیت و برنامهاند .به عبارت ســادهتر ،برای اینکه اجزای برنامه و فعالیتی را ســادهتر شناسایی کنیم و
ارتباط آن را با اجزای دیگر دریابیم آن را در قالب الگویی روندی که به نحوی شکل سادهشدۀ آن برای
مطالعه است (شکل  )3درآورد و به مطالعۀ اجزاء پرداخت (نوروزی و رضوی.)1390 ،
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شکل  .4الگوی روندی یادگیری معکوس
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 .3اعتباریابی الگوی یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد تدریس مسئلهمحور درس زبان
انگلیسی چگونه است؟
در اين پژوهش برای بررســی اعتباریابی ابزار متغيرهای اصلــی پژوهش و مؤلفههای آن از
شیوههای ضريب آلفای کرونباخ و قابليت اعتماد ترکيبی استفاده شد .برای محاسبۀ شاخصهای
فوق از رويکرد الگوســازی ساختاری واريانسمحور استفاده شد .ضريب آلفای کرونباخ و قابليت
اعتماد ترکيبی نشاندهندۀ دقت اندازهگيری باالی ابزار زيرمقولههای «الگوی یادگیری معکوس
مبتنی بر رویکرد تدریس مســئلهمحور» و درنتیجه پايا يا اعتمادپذیربودن اين ابزار اســت .این
موضوع نشــاندهندۀ وضعيــت مطلوب بارهای عاملی مربوط به همــۀ زيرمقولهها و معرفهای
الگوســت .بر اساس اين آزمون مشخص شد پرسشنامۀ محققســاخته پايايی قابلقبولی دارد.
ضريب آلفای کرونباخ و قابليت اعتماد ترکيبی  83درصد برای بررســی پايايی بهدست آمد ،لذا
حاکیاز ارزش و قابلقبولبودن ابعاد و شاخصهای شناساییشده بود .سپس مراحل تولید محتوا
برای اجرای الگو طبق شکل  ۵طراحی شد.

شکل  .5مراحل تولید محتوا برای اجرای الگو

بحثو نتیجهگیری
در راســتای دستيابی به اهداف تحقيق و شناســایی شاخصها و طراحی الگوی
یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد تدریس مســئلهمحور درس زبان انگلیســی ابتدا
فعالیتها در شــاخصهای قبل ،در حیــن و بعد از کالس جداگانــه در نظر گرفته
شــدند .نتایج با الگوی یادگیری معکــوس لو ( ،)2017الگویِ اســتیس و همکاران
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( )2014و آلســوات ( )2016همسوست .همچنین ســانگ و کپور ( )2017نیز این
ســه بخش را در الگویِ یادگیری معکوس ســنتی و مبتنی بر عدم موفقیت سازندۀ
خود ذکر کردهاند؛ اما آنها در الگوی یادگیری معکوس ســنتی بیشتر به فعالیتهای
قبــل و در حین کالس توجه کردهاند و در الگــوی یادگیری معکوس مبتنی بر عدم
موفقیت ســازنده نیز بــر فعالیتهای در حیــن و بعد از کالس تأکید داشــتهاند.
مــراوک 94و همــکاران ( )2010فعالیتهای قبــل از کالس را مؤثر در یادگیری
96
فراگیران میدانند؛ اما پینوز ولز و همکاران ( ،)2020منال ،)2016( 95فراگا و هارمون
( ،)2014هاتل و گارو ،)2016( 97موس و بانده ،)2016( 98اَبیسکِرا و دایسون،)2015( 99
یانــگ 100و همکاران ( )2015و همدان و همکاران ( )2013باور دارند که در یادگیریِ
معکوس آموزش اولیه در خارج از وقت کالس ارائه میشــود و درنتیجه زمان کالس
ْ
برای پرسش و پاسخ و تجربههای فعال یادگیری باقی میماند .لذا آنها به فعالیتهای
قبل و در حین کالس توجه دارند .در مقابل ،فازی و حسین ( )2016فقط به حین و
بعد از کالس توجه کردهاند .شوآرزنبرگ 101و همکاران ( )2018نیز فقط بر فعالیتهای
حین کالس تأکید دارن د و آنها را در یادگیری فراگیران مؤثرتر معرفی کردهاند .با توجه
به بررسیها چنین تبیین میشود ،برای اینکه اجرای الگو با موفقیت انجام شود باید به
چیدمان شــاخصهای قبل ،در حین و بعد از کالس توجه خاص شود زیرا به مدرسی
که برای اولینبار تصمیم به اجرای الگو ،مطابق با مبحث خود ،داشــته باشد چیدمان
ذهنی ایجاد خواهد کرد که از کجا و چگونه فعالیت خود را طراحی و برنامهریزی کند.
فرعی جداگانه برای مدرس
کلی قبل از کالس شامل ســه زیرمؤلفۀ
ِ
ویژگیهای ِ
و فراگیر اســت .اولین مؤلفهای که مدرس میبایســت بهآنها توجه کند شــاخص
«فعالیتهای آمادهســازی محتوا» اســت که این مورد همراســتا با نتایج تحقیقات
زینالدین و هالیلی ،)2016( 102افالهرتی و فیلیپس ،)2015( 103ســری،)2015( 104
عباســی و همکاران ( ،)1397کاویانــی و همکاران ( ،)1396باقری و جوشــقاننژاد
( )1395و پیرس و فاکس )2012( 105است .دومین شاخص «فعالیتهای آمادهسازی
ازجانب مدرس از موارد ذکرشــدۀ دیگر در این مرحله اســت که همراســتا
محیط»
ِ
با نتایــج پژوهش نیرو و اصالنی ( ،)1398مبصرملکی و کیــان ( )1397و کاویانی و
همکاران ( )1396اســت .در شــاخص بعد ،که مرتبط با مدرس است« ،ارائۀ محتوای
یادگیری به فراگیر» مطرح شــد .این شاخص نیز همســو با نظر عباسی و همکاران
( ،)1397کاویانــی و همــکاران ( )1396و باقری و جوشــقاننژاد ( )1395اســت.
از ویژگیهــای کلــی دســتیافتۀ قبــل از کالس کــه فراگیر میبایســت به
106
آنها توجــه کند شــاخص «فعالیتهای توجه بــه محتوا» اســت (گنزالزگومز
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ت در گروه همســاالن» (یانگ
و همــکاران .)2016 ،همچنیــن فراگیران بــا «فعالی 
و همــکاران )2015 ،و «فعالیتهایــی بــرای آمادهســازی خــود» بــه حضور در
کالس میپردازنــد (لیتــل2015 ،107؛ ارخودیقلعهنوئــی و همــکاران.)1393 ،
از فعالیتهــای مقدماتــی که مدرس در حین کالس میبایســت به آنها توجه
کند «بررسی تکالیف ،ارائهها و پروژههای فراگیران» است که مطابق با نتایج پژوهش
علوىمقدم و بهمنی ( ،)1398کاویانی و همکاران ( )1396و ثناگو و همکاران ()1394
اســت .دیگر فعالیتهای مؤث ِر مدرس در حین کالس به «آمادهسازی محیط» مربوط
میشــود .این شاخص نیز همراســتا با نتایج پژوهش علوىمقدم و بهمنی (،)1398
نهایی
مبصرملکی و کیان ( )1397و رضوی و شــریفاتی ( )1396است .فعالیتهای
ِ
مــدرس در حین کالس «تالش برای بهبود کارایی در عملکرد فراگیران» اســت که
بــا نتایج تحقیق کاویانــی و همــکاران ( ،)1397گنزالزگومز و همــکاران (،)2016
جانگــن و گوییفانگ ،)2016( 108علوی و همکاران ( ،)1396مکلین 109و همکاران
( ،)2016روتلــر و کین )2016( 110و اَبیســکِرا و دایســون ( )2015همسوســت.
فراگیران نیز در حین کالس میبایست به «ارائۀ فعالیتهای انجامشدۀ خود» بپردازند
که مطابق بــا نتایج پژوهش علوىمقدم و بهمنی ( ،)1398مصلینژاد و عبداللهیفرد
( ،)1397کاویانی و همکاران ( )1396و خیرآبادی ( )1396است .از دیگر شاخصهای
در حین کالس فراگیران «فعالیتهای گروه همســاالن» (یانگ و همکاران )2015 ،و
همچنین «فعالیتهای آمادهســازی خود» است که همراستا با نتایج پژوهش نیرو و
اصالنی ( ،)1398رضوی و شریفاتی ( ،)1397علوی و همکاران ( ،)1396دهقانزاده و
جعفرآقایی ( ،)1396کاویانی و همکاران ( )1396و باقری و جوشقاننژاد ( )1395است.
بعــد از کالس نیز معلم به «جمعبندی کالس» خواهــد پرداخت (طوفانینژاد و
همــکاران1398 ،؛ کاویانی و همکاران .)1396 ،همچنین فعالیتهای «آمادهســازی
محیط توســط مدرس» (علوىمقدم و بهمنــی1398 ،؛ نیرو و اصالنی1398 ،؛ نیایی
و همــکاران )1400 ،و «فعالیتهــای نهایی» نیز از شــاخصهای دیگر فعالیتهای
مــدرس بعــد از کالس اســت که او انجــام خواهــد داد (نیرو و دانشــیان1398 ،؛
طوفانینــژاد و همکاران1398 ،؛ وحیدی و پوشــنه1397 ،؛ خیرآبــادی.)1396 ،
فراگیــران نیز بعد از کالس فعالیتهای «توجه به رفع مشــکالت خود» را انجام
میدهنــد (نیرو و اصالنی1398 ،؛ دهاقین و حجازی1398 ،؛ طوفانینژاد و همکاران،
ت در گروه
1398؛ وحیدی و پوشــنه1397 ،؛ خیرآبــادی .)1396 ،همچنین «فعالی 
همســاالن» (یانگ و همکاران )2015 ،نیز از موارد قابلتوجه فراگیران بعد از کالس
است .آخرین فعالی 
ت فراگیران بعد از کالس «ارزیابی خود» (مافت )2015 ،111است.
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پــس از تعیینکردن مؤلفههای اصلی و فرعی الگــوی یادگیری معکوس مبتنی
بــر رویکرد تدریس مســئلهمحور که حاصل مصاحبهها بود بــا تطبیق کدهای اولیۀ
(مؤلفههــای اصلی و فرعی) ارائهشــده در مجموعۀ اســناد مکتــوب و الکترونیکی،
عالوهبر شــاخصها ،ویژگیهای هر یک از مؤلفهها نیز تعیین شــد .درنهایت الگوی
مفهومــی بخش مبانــی نظری پژوهش و همچنیــن الگوی روندی آن ارائه شــد.
ِ
قسمت
بر اساس یافتههای پژوهش ،در اکثر الگوهایِ بررسیشده جداگانه به سه
قبل ،در حین و بعد از کالس اشــاره شده است؛ اما نکتهای که کمتر بدان توجه شده
طراحی ماهرانۀ الگوی یادگیری معکوسی است که در آن فعالیتهای هم مدرس و هم
فراگیر جداگانه مشــخص شده باشد .با توجه به موارد تأکیدشده در مطالعات مختلف
و یافتههای سؤال اول پژوهش میتوان بیان داشت که تدریس باید به یادگیری منجر
پیش رو نیازمند فراگیرانی است که خوب و سريع ياد میگيرند .لذا
شود ،چون دنیای ِ
تدریس مؤثر زمانی اتفاق میافتد که فراگیر در مدتزمانی کوتاه بیشــترین یادگیری
ِ
و یادداری ذهنی را در مهارتهای زبان انگلیســی کســب کند .ازآنجاییکه یادگیری
زبان انگلیسی نیازمند تمرین متمرکز و سنجیده است پس میتوان در طراحی الگوی
یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد تدریس مســئلهمحور شناخت مؤلفههای اصلی و
فرعی را در یادگیری و یادداری ذهنی فراگیران زبان انگلیسی مؤثر دانست .همچنین
نظر به اینکه با تقسیمبندی فعالیتها و انجامدادن بعضی از آنها قبل از کالس ،مدرسان
و فراگیران زمان بیشتری را در کالس برای بحث ،حل مسئله و رفع اشکاالت احتمالی
خود خواهند داشــت .این خود در یادگیری فراگیران تأثیر بســزایی خواهد داشت.
پذیرش شاخصهای شناساییشدۀ الگویِ طراحیشده و توجه به مؤلفهها حاکیاز
انتخاب صحیح آنهاست ،لذا میتوان گفت که روش تدریس مناسب با طراحی آگاهانه
تأثیر فراوانــی در فعالبودن فراگیران در یادگیری خود خواهد داشــت یا به عبارتی
تدریس خوب تضمینکنندۀ یادگیریاند .یکی از ارکان اصلی یادگیری خوب
شیوههای
ِ
انتخاب روش تدریس متناسب با محتوا و اصلی مهم از موقعیت کالسی است که فراگیران
ِ
موقعیت سازماندهیشده برای
در آن با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند .بنابراین ایجاد
افزایش روابط میانفردی فراگیران ضروری به نظر میرسد .شناسایی دقیق و درست
ابعاد و شاخصهای الگوی یادگیری معکوس مبتنی بر تدریس مسئلهمحور درس زبان
انگلیســی میتواند تعامل ،همفکری و مشارکت میانفردی فراگیران را افزایش دهد و
باعث رشد اندیشه ،افزایش احساس شایستگی و عزتنفس ،مسئولیتپذیری ،نقادی،
نوآوری و خالقیت در فراگیران شود .بهطورکلی خصوصیاتی همچون اهمیتدادن به
استقالل یادگیرنده ،داشتن نقشی مؤثر و فعال در فرایند یادگیری و متناسب با تجارب
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و اطالعات شــخصی فراگیران ،یادگیری مــدرس و فراگیر از همدیگر ،ارزیابی مرحلۀ
پیشــرفت فراگیر ازطریق فرایند خودارزشیابی را میتوان در الگوی یادگیری معکوس
مشــاهده کرد .این الگوی یادگیری میتواند به افزایش میزان رضایتمندی فراگیران،
تســریع در امر یادگیری ،ایجاد مهارتهای حل مسئله و یادگیری خودراهبر در تداوم
یادگیری منجر شــود .در این الگو تالش شده است تا با طراحی آگاهانۀ الگو به همراه
قســمت فعالیتهای مدرس و فراگیر با جزئیات ارائه شود تا مدرسی
فعالیتهایِ هر
ْ
که میخواهد درس خود را با این شیوه تدریس ،طراحی و اجرا کند آشکارا در جریان
نحوۀ چیدمان فعالیتهای خود قرار گیرد .زیرا توجه خاص به قســمتهای متفاوت
الگو باعث میشــود تا یادگیرنده شــخصاً یادگیریاش را هدایت کند .این موضوع به
ترقی او در خودتنظیمی 112و خودراهبری تحصیلیشــده 113منجر میشود و با ایجاد
مهارتهایی همچون خودکنترلی ،114خودارزشیابی ،115خودانگیزشی ،116هدفگزینی،117
مسئولیتپذیری 118و سازماندهی 119باعث پیشرفت او میشود .بنابراین عناصر و عوامل
تشــکیلدهنده در محیطهای آموزشی (مدرس ،شــیوۀ ارزشیابی ،تجارب یادگیری،
تکالیف ،تشویق و تنبیه ،اهداف آموزشــی) در ادراک فراگیران از محیط کالس ،مواد
و موضوعهای درسی در نگرش آنان از تحصیل و پیشرفت تحصیلی تأثیر میگذارند.
  محدودیت پژوهش   
مطالعۀ حاضر دارای محدودیتهای متعددی اســت کــه باید در مطالعات آینده
هدفمند اســناد و مدارک
به آنها توجه شــود .نخســت آنکه با توجه به نمونهگیریِ
ْ
ارزشــمندی بهدست آمد که برای استخراج اطالعات آنها نیاز به پرداخت هزینه بود.
بنابراین ،ممکن است مؤلفههای استخراجشــده را گستردهتر میکرد .همچنین ،این
پژوهش اولین طراحی الگوی یادگیری معکوس اســت که در ایران انجام شده و چون
ممکن است یافتههای گوناگونی در زیستبومهای متفاوت کشف شود ،لذا برای تعمیم
نتایج نیاز به اجرا در مناطق مختلف است .عالوهبراین ،فراگیران در کالسها و سنین
مختلف ممکن است با انواع گوناگونی از یادگیری معکوس و عملکرد یادگیری روبهرو
باشند .لذا برای تعمیم به تمام مقاطع تحصیلی نیاز به تحقیق و پژوهش بیشتر است.
  پیشنهادهای کاربردی   
پیشنهادهای مشخص این پژوهش عبارتاند از :بهرهگیری از ابزارهای الکترونیکی
مثل تبلت و رایانه و استفادۀ مناسب از شبکههای اجتماعی در برقراری ارتباط؛ تعامل
و حمایــت مدرس از فراگیران و ارتباط مســتمر فراگیران با یکدیگر در فضایی خارج
شمارة ë 82
سال بیستویکم ë
تابستان ë 1401

99

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

طراحی و اعتباریابی الگوی یادگیری معکوس مبتنی بر رویکرد تدریس مسئلهمحور درس زبان انگلیسی

از کالس (قبــل یا بعــد از کالس)؛ اطالع فراگیران از برنامههای تدریس جلســات و
محتواهای آموزشــی؛ تولید فیلمهای آموزشــی بیشــتر برای موضوعات و واحدهای
یادگیری؛ مشارکت بیشــتر مدرســان در ایجاد بانکهای اطالعاتی و ارائۀ فیلمهای
آموزشــی؛ دسترســی مراکز آموزشــی به تجهیزات رایانهای و اینترنت و تسریع در
هوشمندســازی محیطهای آموزشــی؛ اجرای دورههای ضمن خدمت معلمان برای
آشــنایی آنان با یادگیری معکــوس؛ بهکارگیری این روش بــرای درگیری تحصیلی
فراگیران؛ ایجاد و تقویت مهارتهای ضروری تحصیلی ازجمله همکاری و حل مسئله.
بهطبع تحقیقات بسیاری برای تأیید این یافتهها و اجرا در محیطها و مناطق آموزشی
گوناگون ،مقاطع ،رشــته و واحدهای درســی متفاوت الزم و ضروری است .همچنین
تحقیقات وسیعتری در ســایر متغیرهای اساسی مؤثر در الگوی پیشنهادی ،ازجمله
پیشــنهادهای پژوهشی ،برای مطالعات آتی اســت .اگرچه در این پژوهش دسترسی
به اســتادان و صاحبنظران با ســختی صورت پذیرفت ،تحقیقات بیشــتر میتواند
بهبررسی گســترش این الگو و اثرهای آن در محیطهای آموزشی گوناگون بپردازد.

  تقدیر و تشکر 
این مقاله گزیدهای از رسالۀ دکتری فناوری آموزشی است که در دانشکدۀ علوم
تربیتی و روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی به انجام رسید .از همۀ استادان و
دانشجویان محترمی که بهعنوان مشارکتکننده در این تحقیق ما را یاری کردند
کمال تشکر را داریم.

تضاد منافع

نویسندگان اعالم میکنند که هیچ تضادی در منافع وجود ندارد.
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Abstract
This research provides a framework for identifying, designing and validating a Flipped
Learning Pattern (FLP) in terms of Problem-Oriented Teaching Approach (POTA).
It seeks to provide an outline for designing a new learning model as an improvement
strategy in teaching and learning English. It is also as a facilitator and guide to solve
the learning problems and improve the learning performance. It was applied research.
Qualitative data was collected to identify the components of the pattern through a
systematic review of 93 written and electronic documents and in-depth interviews with
32 available and purposeful experts. Then, the inductive qualitative content analysis of
the components was performed and the final indicators of the pattern were determined.
To confirm the components, 25 experts were asked to evaluate them. Based on
the results of CVR = 0.9 and the reliability of the questionnaire) r = 0.83(, all 94
components in 18 main indicators and 76 sub-indicators were confirmed. The activities
before, while and after the class were separately approved along with the independent
activities of the teacher and learner, and it was presented as a conceptual and process
pattern. The results indicated the acceptability of the identified indicators and
sub-indicators of the designed pattern. Also, according to the experts, the existence
of the presented components in the pattern can have a great impact on the activity of
learners through choosing the appropriate teaching method with conscious design.
Therefore, how to plan and implement this pattern are recommended not only to English
language teachers, but also to teachers of different courses.
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