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Considering the rate of engagement and academic achievement of high school
students in English course by using flipped classroom instruction
*1
مصطفی بهمنی
Mostafa Bahmani
**

Saeid Safaei Movahed

***

Rezvan Hakimzade

سعید صفاییموحد
رضوان حکیمزاده
محمد عطاران

****

سیدبهنام علویمقدم

Mohammad Attaran
*****

Sayed Behnam Alavi Moghaddam

چکیده

Abstract

هدف این تحقیق بررسي میزان مشارکت و پیشرفت تحصیلي
The aim of this research was to evaluate the rate of
دانشآموزان دبیرستاني در درس زبان انگلیسي با روش آموزشي کالس
engagement and academic achievement of high school
students in English course by using flipped classroom
معکوس بوده است .براي انجام تحقیق از روشهاي توصیفي و شبه
instruction. Descriptive and experimental methods
آزمایشي پیشآزمون-پسآزمون استفاده شده است 31 .دانشآموز دوم
(pre-test and post-test) were used to apply the research.
56 students of second grade in a high school located in
دبیرستان از مدرسهاي در شهر تهران به صورت تصادفي در دو گروه
Tehran were randomly chosen and divided into control
آزمایشي و کنترل قرار داده شدند و به مدت  22هفته (هر هفته
and experiment groups. One was taught by the
2ساعت) آموزش زبان انگلیسي به صورت معکوس و سنتي به ترتیب
traditional method and the other was taught using the
flipped classroom model for 20 weeks (each session, 2
براي گروههاي آزمایش و کنترل ارائه شد .براي بدست آوردن میزان
hours). The Reeves' questionnaire (2013) was used to
مشارکت دانشآموزان در کالس معکوس از پرسشنامه مشارکت ریو
measure the students' engagement rates in flipped
( )2265و براي اندازهگیري پیشرفت تحصیلي دانشآموزان از آزمون
classroom. For comparing the academic achievement
between flipped and control groups the reliability of
محققساخته استفاده شده است .پایایي پرسشنامه ریو /43 ،و پایایي
Reeves' questionnaire according to Cronbach Alpha
آزمون محقق ساخته از طریق آزمون مجدد /42 ،محاسبه شده است.
was recognized (0.95), and a researcher-made-test with
reliability of 0/90 was used to measure academic
یافتههاي پژوهش نشان ميدهد که میزان مشارکت دانشآموزان در
achievement of both groups. The findings show that the
کالس درس معکوس در هر چهار مؤلفه مشارکت رفتاري ،شناختي،
rate of students' engagement in flipped classroom in
عاطفي و عاملي باالتر از میانگین است .همچنین تفاوت معناداري در
each four aspects behavioral, cognitive, emotional, and
factor engagement is higher than average. Also, there is
میزان پیشرفت تحصیلي دانشآموزان بین دو گروه آزمایش و کنترل
meaningful difference in students' academic
وجود دارد .بر اساس نتایج این پژوهش ،کالس درس به شیوه معکوس
achievement between experimental and control group.
According to the results of this research, flipped
با افزایش میزان مشارکت دانشآموز موجب بهبود عملکرد تحصیلي
classroom model promotes students' academic
آنان ميشود.
achievement by increasing their engagement rate.
واژههای کلیدی :یادگیري معکوس ،آموزش زبان انگلیسي ،مشارکت،
Keywords: flipped learning, English language
instruction, Engagement, academic achievement
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مقدمه
اهمیت آموزش زبان بینالمللي به عنوان وسیله اصلي ارتباطي در عصر ارتباطات بر کسي پوشیده نیست .آموزش
صحیح و تاثیرگذار هر ماده درسي از جمله زبان انگلیسي به عنوان یک زبان بینالمللي مستلزم مباني نظري همسو
با ماهیت و طبیعت آن ماده درسي ميباشد .در ارتباط با آموزش زبان انگلیسي ،هر چند این زبان یکي از اولویتها
در سراسر دنیاي امروز است ،روشهاي تدریس همیشه با تغییر نیازهاي دانشآموزان همگام نیست و اغلب زبان
انگلیسي به عنوان یک موضوع درسي به صورت سنتي تدریس ميشود .معلمان خالق به دنبال روشهاي تدریسي
هستند که یادگیري را بهبود بخشد و انگیزه دانشآموزان را براي یادگیري ارتقا دهد (جانسون ،آدامز بیکر ،استرادا
وفریمن .)2269 ،با این وجود ،هنوز در بیشتر موارد دانشآموزان باید یادگیري خود را از طریق حافظه طوطيوار به
نمایش بگذارند .آزمونهاي استاندارد شده هنوز با سنجش پایینترین سطح درک و فهم حکمراني ميکنند .در
حالي که ،استانداردهاي جدید دانشآموزان را ملزم به ارائه مهارتهاي تفکر سطح باال ميکند ،کالسهاي درس
آنان را براي نمره باال در آزمونهاي قرن بیستم تربیت ميکنند .در واقع اغلب در زندگي حقایق بسیاري آموختهایم
و موضوعات زیادي را فراگرفتهایم ،بدون آنکه بفهمیم چگونه آنها را به کار ببندیم .در حالي که ،در قرن بیست و
یکم ما به مهارتهایي نیاز داریم تا به کمک آنها بتوانیم در زندگي موفق شویم ،از قبیل مهارتهاي ارتباط ،کار
گروهي ،خالقیت و تفکر انتقادي .بسیاري از کتابها و پژوهشهاي انجام شده در زمینه آموزش زبان انگلیسي
اذعان دارند که بیشتر کالسهاي درس زبان انگلیسي به عنوان زبان دوم یا خارجي هنوز به شیوه معلم محوري
اداره ميشوند که عدم انطباق مطالب با نیازها و عالیق دانشآموزان و تالش آنها براي یادگیري را به همراه داشته
است (اي.جي براون ،2222،کیم .)2228،براي غلبه بر چنین روش آموزش سختگیرانه و غیراثربخشي که تنها
دانش سطحي را از طریق ساختار غیرقابل انعطاف و خشک آموزشي (مثل سخنراني ،تکلیف ،آزمونها ،مطالعه
براي کسب نمره در آزمونها و یادگیري طوطيوار) به دانشآموزان منتقل ميکند ،بسیاري از مربیان تربیتي به
اهمیت ایجاد محیط یادگیري شاگرد محوري ،هم در کالس درس و هم خارج از کالس درس اشاره کردهاند
(براون ،2222 ،ویگوتسکي .)6428 ،به عنوان مثال ،بیرجندي ( )2221کتاب محور بودن سیستم آموزشي ایران و
اتکاي بیش از حد معلمان به کتاب را یکي از مشکالت سیستم آموزشي کشور ميداند .بهروزي ،آموزگار و علیپور
( )6542نیز طي تحقیقي با عنوان "آسیب شناسي برنامه درسي زبان انگلیسي از دیدگاه دبیران و دانشآموزان" به
این نتیجه رسیدند که عوامل آموزشي از قبیل استفاده از روشها و الگوهاي نامناسب تدریس ،نبود امکانات و
تسهیالت الزم ،رویکردهاي ارزشیابي غیرمعقول و نبود نگاه کاربردي به یادگیري زبان انگلیسي ،و عوامل برنامه
درسي شامل نبود پیش زمینه فرهنگي ،ناتواني در استفاده از روشهاي جدید و مدرن ،استفاده از محتواي نامناسب
و کمبود ساعات آموزش زبان ،از مهمترین آسیبهاي برنامه درسي زبان انگلیسي هستند .بکارگیري هوشمندانه
فناوريهاي نوین ميتواند با توجه به تفاوتهاي فردي دانشآموزان در یادگیري زبان انگلیسي ،آموزش کالسي را
به سطوح باالي حیطههاي شناختي بلوم هدایت کند .همچنین قادر است فاصله موجود بین اهداف برنامه درسي و
مشکالت آموزشي را کاهش داده و رفتارهاي یادگیري دانشآموزان را هدایت و اصالح کند و به جاي عادت دادن
آنها به اندوختن دانش در حافظه ،مهارتهاي اندیشیدن ،کاوشگري و خالقیت را آموزش دهد (علي فرد ،فاطمه و
کامیاب ،شمس الدین  .)6542 ،اینکه دانشآموزان خودشان یاد بگیرند چگونه فعالیت کنند ،انتقاد کنند ،بپوشانند،
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اولویت بندي کنند ،به کار ببندند و نتیجهگیري کنند ،بسیار حیاتي است .آنها باید به مهارتهاي تفکر انتقادي
دست یابند .دیگر مهارتهایي که بچهها نیاز دارند ،مهارت خواندن و خالصه خواني است .آنها باید از بین کتاب-
هاي مختلف مفهوم مشخصي را جستجو کنند .بنابراین ،مهارت خالصه خواني مهم است .امروزه با موبایلهاي
هوشمند که همگان در دست دارند ،دنیاي یادگیري تنها با یک کلیک آغاز ميشود.
براي تغییر در روشهاي آموزش سنتي آموزش ،برخي از مربیان تربیتي امروزه به شدت از آموزش معکوس
حمایت ميکنند .در این روش ،دانشآموز خودش محتواي دروس را از طریق ویدئوهاي آموزشي ،کتابها،
وبسایتها و وبالگها در خانه مشاهده و مطالعه ميکند و از ساعات کالس درس به صورت کامال کاربردي و مفید
در جهت انجام تمرین و تکلیف به صورت گروهي در جهت تحکیم و تقویت مفاهیم اساسي که دانشآموز در خانه
درک کرده است ،استفاده ميشود (برگمن وسمز  ،2269 ،2262برتزمن .)2265 ،با انفجار ویدیوها و دیگر رسانه-
هاي تصویري در اینترنت ،جوانان باید قادر باشند فایلهاي تصویري حرفهاي بسازند تا با همساالن خود به
اشتراک بگذارند .معلمان باید تولید محتواي ویدئویي ،نرمافزارهاي تصویري و نمایشي را آموزش دهند و براي
دانشآموزان فرصت گرفتن بازخورد نیز فراهم کنند .تکنولوژي باید یکي از عناصر کالس درس به حساب آید .اگر
چه آموزش عنصر اصلي در کالس درس معکوس است .تاریخچه یادگیري معکوس 6به حدود  222سال پیش
بازميگردد (برگمان وسمز .)2262،در سراسر قرن بیستم محتوا در آموزش و پرورش به صورت سنتي و به صورت
یکسان ارائه ميشد .تا جایي که ،برخي آن را "آموزش صنعتي شده" نامیدند (اش .)2262،روشي که در آن
دانشآموزان باید مطالب را حفظ ميکردند و به سادهترین روش در زمینه هاي مشخصي به کار ميبردند ،مثل
همان روشي بود که کارگران در دوره انقالب صنعتي با ان آموزش ميدیدند .از همان عصر آموزش صنعتي،
معلمان زبان انگلیسي از شاگردانشان ميخواستهاند که در خانه بخوانند و با آمادگي قبلي به کالس درس بیایند و
مواردي که فهمیدهاند را به بحث گذاشته ،مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند .این شیوه شبیه روشهایي است که
امروزه در مدل یادگیري معکوس به کار ميرود .از سال  ،2222شیوه جدید آموزش به نام "کالس درس معکوس"
مطرح شد و از سطوح تحصیالت تکمیلي و دورههاي کارشناسي به مدارس متوسطه و حتي ابتدایي کشیده شد .دو
معلم علوم در دبیرستان وودلندپارک 2در کلرادو 5مفهوم یادگیري معکوس را در کالس درس به کار گرفتند (زیگل،
 .)2269جاناتان برگمان و آرون سمز تصمیم گرفتند از نرم افزار ضبط سخنراني براي ثبت دروس مقدماتي علوم
استفاده کنند و به دانشآموزان فرصت دهند تا به عنوان تکلیف در منزل سخنرانيها را ببینند .بنابراین،
دانشآموزان در زمان کالس درس فرصت بیشتري براي انجام فعالیتهاي سازنده داشتند .هر چند برگمان و سمز
در کتابشان به نام "کالس درس خود را معکوس کنید ،)2262( "9اظهار داشتند که معکوس کردن اولیهشان کامال
متفاوت بوده است .آنها شروع به ساخت ویدیوهاي تدریس خود کردند تا بتوانند تعامل انساني و رو در روي
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دانشآموزان را با یکدیگر در کالس درس افزایش دهند .سلمان خان 6به طور رسمي آکادمي خود را در سال 2228
راهاندازي کرد و ویدئوهاي گام به گام آموزش ریاضیات و مفاهیم علوم را ارائه نمود .ایده استفاده از این ویدئوها از
چند جلسه تدریس خصوصیش به صورت آنالین با عموزادههایش نشات گرفت .او خیلي زود متوجه شد که با ضبط
این ویدئوها عموزادههایش قادر بودند ویدئوها را نگه دارند ،به عقب برگردانند یا در صورت لزوم چندین بار تماشا
کنند .سلمان خان بازنگري در شیوه تدریس سنتي براي انطباق با قرن بیست و یکم را آغاز کرد .با حمایت مالي
چند باني خیر از جمله بیل گیتس و گوگل 2سلمان خان آکادمي خود را ساخت و تهیه دروس بیشتري براي یک
کالس بزرگتر از آنچه قبال شناخته ميشد را آغاز کرد (خان آکادمي .)2266،در حال حاضر ،کساني که به فکر
پیشرفت آموزش معکوس هستند ،به همراه برگمن و سمز یک پایگاه اطالعات دادههاي مربوط را در شبکهاي به
نام یادگیري معکوس به آدرس (http://www.flippedlearning.org :راهاندازي کردهاند .در این وب-
سایت حمدان ،مک نایت و آفستروم ( )2269تاریخچه ،تعاریف و مفاهیم اساسي یادگیري معکوس از قبیل ایجاد
یک محیط منعطف یادگیري ،تغییر فرهنگ یادگیري ،استفاده از محتواي مشخص و پرورش مربیان حرفهاي را
تشریح کردهاند .همچنین آنها اظهار داشتهاند که یادگیري معکوس بر مبناي زمینههاي نظري یادگیري فعال،
آموزش از طریق همساالن و استفاده از محرکهاي خوشایند براي نقش بستن مطالب در ذهن شکل گرفته است.
9
در نظریه خودمختاري یادگیري ،5گفته ميشود دانشآموزان باید نیازهاي سهگانه روانشناختي شایستگي ،
استقالل 3و ارتباط 1را کسب کنند (رایان و دسي .)222 ،دانشآموزان باید احساس شایستگي کنند تا بر یک
موضوع درسي مسلط شوند و مهارتها و رفتارهاي مورد نیاز براي موفقیت در یک موقعیت اجتماعي را بدست
آورند .استقالل ،نیاز دانشآموزان به عدم وابستگي و کنترل را ارضا ميکند .حس ارتباط نیز از تعلق داشتن به یک
گروه اجتماعي در یک بافت مشخص نشات ميگیرد (پینتریچ ،2225 ،رایان و دسي .)2222،با استفاده از نظریه
خودمختاري ،ما معتقدیم کالس معکوس اگر حس شایستگي ،استقالل و ارتباط در دانشآموزان ایجاد کند ،مي-
تواند انگیزش و مشارکت دانشآموزان را ارتقا بخشد .یکي از موضوعات بسیار مهمي که در کالس درس معکوس
به آن توجه ميشود ،افزایش مشارکت دانشآموزان است .مشارکت به تعامل فعال دانشآموز در فعالیتهاي
یادگیري برميگردد (کریستنسون ،رشلي ،وویلي .)2262 ،بر اساس گفته ریو "مشارکت به معناي میزان فعالیتي
است که دانشآموز را در یک طیف از عدم شناخت ،عدم درک و فهم و نداشتن مهارت درباره موضوعات مختلف
درسي به درک و فهم ،مهارت و دستاوردهاي آموزشي ميرساند" (ریو ،2265 ،ص  .)382ریو ( )2265چهار نوع
مشارکت شامل مشارکت رفتاري ،عاطفي ،شناختي و عاملي را ارائه ميکند (کریستنسون و همکاران،2262،
فردریکس ،بلومنفلد و پاریس2229 ،؛ ریو2265 ،؛ ریو و تسنگ2266 ،؛ اسکینر ،کیندرمن و فورر .)2224 ،مشارکت
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رفتاري 6به چگونگي تالش دانشآموز براي مشارکت در فعالیتهاي یادگیري برميگردد که از طریق توجه ،تالش
و پشتکار حاصل ميشود (اسکینر ،کیندرمن و فورر .)2224،مشارکت عاطفي 2به وجود احساس مثبت دانشآموز در
طول مشارکت در فعالیت اشاره دارد ،مثل عالقه و نداشتن احساس منفي و اضطراب (اسکینر ،کیندرمن و
فورر .)2224،مشارکت شناختي 5به شیوه تالش دانشآموز به یادگیري از طریق استفاده از راهبردهاي عمیق و
سطوح باالي یادگیري به جاي راهکارهاي سطحي مثل تفکر و تعمق به جاي حفظ کردن اشاره دارد (واکر ،گرین
و منسل .)2221،مشارکت عاملي 9چهارمین و جدیدترین نوع مشارکت است که به میزان سهم سازندگي دانشآموز
در جریان آموزش و یادگیري اشاره دارد و از طریق پرسیدن سواالت ،بیان اولویتها و آگاه کردن معلم نسبت
نیازهاي خود حاصل ميشود (ریو.)2265،
آموزش معکوس روشهاي سنتي تدریس را دگرگون ميکند .به این صورت که آموزشها به صورت آنالین
خارج از کالس در اختیار دانشآموزان قرار ميگیرد و تکالیف که قبال در خانه انجام ميشد ،در کالس حل مي-
شوند .آموزش معکوس به عنوان یک رویکرد منحصر به فرد ،نقش تکلیف و فعالیتهاي کالس درس را دگرگون
ميسازد .در روش سنتي تدریس ،دانشآموزان دانشهاي جدید را در کالس درس از طریق سخنراني فرا مي-
گرفتند و در خانه آنها را تمرین ميکردند .در روش آموزش معکوس ،دانشآموزان از طریق ویدیو مطالب را در خانه
فراميگیرند و مهارتها را در کالس درس تمرین ميکنند" .این کار باعث ایجاد یک محیط یادگیري فعال و
تعاملي ميشود که در آن معلم به عنوان یک هدایتگر نقش ایفا ميکند و دانشآموزان را درحالي که مفاهیم را به
کار ميبرند و به طور فعال و مشارکتي درگیر موضوعات درسي هستند ،راهنمایي ميکند" (سایت یادگیري
معکوس ،2269 ،ص .)6وقتي معلم یک فایل ویدئویي متناسب با موضوع درس را طراحي و ارائه ميکند ،زمان
کالس درس بر مشارکت دانشآموزان متمرکز ميشود .یادگیري فعال از طریق پرسش ،بحث ،میزگرد و فعالیت-
هاي اکتشاف ،هنرورزي و کاربرد ایدهها انجام ميشود که به مشارکت فعال دانشآموز منجر ميشود و در مدل
کالس درس معکوس اصل هستند .بر طبق گفته تورکلسون ( )2262آموزش معکوس یک شیوه جدید آموزش
است که یادگیري را به دست شاگرد برميگرداند و به معلم این امکان را ميدهد که یادگیري تک تک شاگردان را
با توجه به نیازهاي فردي آنها تسهیل کند .کالس درس معکوس یک راهبرد آموزشي است که از دو جزء تشکیل
شده است؛ فعالیت هاي یادگیري تعامل گروهي در کالس درس ،و آموزش انفرادي مستقیم با کامپیوتر خارج از
کالس .در کالس درس معکوس مساله اصلي و چالش برانگیز یافتن فعالیتهاي آموزشي مناسب و پروژهها و
تکالیفي است که نیازمند مهارت هاي تفکر است .یکي از نقاط قوت این روش این است که معلم را درگیر طراحي
فعالیت و موضوعات عملي یادگیري کالس درس ميکند .نکته مهم این است که در این روش ،تفکر درباره نتایج
یادگیري به جاي تفکر درباره محتواي یادگیري انجام ميشود .وقتي معلم یک فایل ویدئویي متناسب با موضوع
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درس را طراحي و ارائه ميکند ،زمان کالس درس بر مشارکت دانشآموزان متمرکز ميشود .یک روش یادگیري
فعال از طریق پرسش ،آزمونک ،بحث ،میزگرد و فعالیتهایي که اکتشاف ،هنرورزي و کاربرد ایدهها در مدل
کالس درس معکوس اصل هستند .بنابراین ،اجراي کالس درس معکوس مشارکت دانشآموزان را افزایش
ميدهد ،نتایج مثبت آموزشي را در پي دارد و موجب بهبود عملکرد دانشآموزان ميشود (ریو ،2265،ویلسون،
 .)2265پژوهشهاي فراواني در حوزه میزان مشارکت دانشآموزان و ارتباط آن با شیوههاي تدریس و مدیریت
کالس وجود دارد .از جمله گوگن ( )2269به دنبال این بود که آیا تغییر شیوه کالس باعث افزایش مشارکت
دانشآموزان در کالس درس و پیشرفت آنان ميشود .وي با یک پژوهش کیفي که در درس تاریخ انجام داد ،به
این نتیجه رسید که تماشاي ویدئوهاي درسي قبل از کالس و بحث و تبادل نظر در طول کالس درس ،مشارکت
فعال دانشآموزان را به همراه دارد و باعث رضایتمندي دانشآموزان از کالس درس و در نتیجه پیشرفت آنان
ميشود .همچنین تحقیقات مشابهي که توسط دیویس و همکاران ( ،)2265تامپسون و مومبرکیت (،)2269
مکالفلن و همکاران ( ،)2265مورفري ( ،)2269راو و همکاران ( ،)2265استرایر ( )2224و تون و همکاران ()2265
انجام شد ،نتایج مشابهي را به همراه داشت .دانشآموزان اذعان داشتند که افزایش مشارکت آنان در نتیجه تغییر
شیوه کالس درس اتفاق افتاده است .یا کوکرام ( )2269توضیحات مبسوطي درباره دالیل معکوس کردن و
راهبردهاي خاص براي آموزش مهارتهاي زبان انگلیسي براي دانشآموزان متوسطه متناسب با منابع درسي ارائه
نمود .جارویس ،هالورسون ،سادک و جانسون ( )2269نیز اذعان نمودند که آموزش معکوس ميتواند یک ابزار مهم
براي یادگیري عمیقتر دانشآموزان باشد که مشارکت و همکاري آنان را در محیط یادگیري با معلم ارتقا ميدهد.
در یک برنامه آموزش معلمان ،واوقان ( )2269امکان استفاده از آموزش معکوس براي معلمان بدو خدمت با یک
شیوه اکتشافي را مورد بررسي قرار داد .پس از اینکه واوقان 6به اهمیت پوشش نیازهاي مربوط به یادگیرندگان
دنیاي دیجیتال امروز و استفاده از تکنولوژي به روشهاي خالقانه اشاره کرد ،تجربه معلمان و دانشآموزان از
روش یادگیري معکوس را مورد بررسي قرار داد .بر اساس تجزیه و تحلیل گزارشهاي هفتگي ،نامههاي
الکترونیکي به همکاران و مشاهده غیررسمي کالس دانشآموزان ،وي گزارش داد که دانشآموزان به طور
فعاالنهتري در یادگیريها مشارکت داشتند ،در ارائه بازخورد با معلم تعامل ميکردند .هر چند بیشتر تحقیقات
مربوط به یادگیري معکوس بر میزان مشارکت دانشآموزان متمرکز بودهاند ،مطالعاتي نیز با روشهاي کمي براي
بررسي پیشرفت تحصیلي دانشآموزان در کالسهاي معکوس در مقایسه با کالسهاي سنتي انجام شده است .از
جمله موسسه آموزشي پیرسون ( ) 2269گزارشي از دبیرستان کلینتوندایل ارائه نمود و نتایجي که این مدرسه از
روش جدید کالس معکوس به دست آورده بود را گزارش کرد .کلینتوندال یک مدرسه با میانگین گذراندن دروس
ریاضیات ( 31درصد) ،انگلیسي ( 98درصد) ،علوم ( 34درصد) و مطالعات اجتماعي ( 22درصد) بود .با استفاده از
نرخ گذراندن دروس به عنوان یک شاخص پیشرفت تحصیلي ،این مدرسه کالس معکوس مطالعات اجتماعي را
آزمایش کرد و در پایان دوره به عدد  622درصد قبولي در این درس دست یافت .سپس براي تمامي دروس در ترم
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پاییز از روش معکوس استفاده کردند که  335دانشآموز را پوشش ميداد .مدرسه افزایش  4تا  64درصدي قبولي
را نسبت به سال قبل گزارش کرد .مدرسه دیگري که روش یادگیري معکوس را براي پیشرفت تحصیلي
دانشآموزانش به کار گرفت (فولتن ،)2265،دبیرستان بارون در حومه شهر مینسوتا بود که فقط  52درصد از
دانشآموزانشان در درس ریاضیات عملکرد خوبي داشتند .بر طبق یک مطالعه موردي که شرکت آموزشي پیرسون
( )2265گزارش داد همه  3معلم ریاضي این مدرسه با استفاده از مودل ،6یک سیستم رایگان مدیریت آنالین
یادگیري ،ویدئوهاي خود را در اختیار دانشآموزان ميگذاشتند .این مدرسه با یک سال استفاده از کالس معکوس
موجب افزایش  62درصدي تسلط دانشآموزان در درس جبر شد و با پرسشنامهاي که براي والدین و دانشآموزان
درگیر در کالس معکوس فرستاد ،به رضایت  43درصدي آنان از شیوه معکوس نسبت به کالس سنتي دست
یافت .از آنجا که در کشور ایران در زمینه تاثیر آموزش معکوس در کالسهاي درس زبان انگلیسي در سطح
مدارس متوسطه پژوهشي ثبت نشده است ،این مقاله درصدد بررسي تأثیر آموزش از طریق کالس درس معکوس
بر میزان مشارکت و پیشرفت تحصیلي دانشآموزان دبیرستاني در درس زبان انگلیسي است و پاسخ به سؤاالت
زیر را دنبال ميکند:
مشارکت دانشآموزان در کالس درس معکوس به چه میزان است؟
مشارکت رفتاري دانشآموزان در کالس درس معکوس به چه میزان است؟
مشارکت شناختي دانشآموزان در کالس درس معکوس به چه میزان است؟
مشارکت عاطفي دانشآموزان در کالس درس معکوس به چه میزان است؟
مشارکت عاملي دانشآموزان در کالس درس معکوس به چه میزان است؟
آیا پیشرفت تحصیلي دانشآموزان در کالس درس معکوس نسبت به کالس سنتي تفاوت معناداري دارد؟
روش
این پژوهش به دو روش توصیفي و نیمه آزمایشي  ،از نوع طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل انجام شده
است .به این ترتیب که براي سنجش میزان مشارکت دانشآموزان در کالس درس معکوس از روش توصیفي و
براي مقایسه میزان پیشرفت تحصیلي دانشآموزان در دو گروه معکوس و سنتي از روش نیمه آزمایشي ،پیش-
آزمون-پسآزمون استفاده شد .شرکت کنندگان در این تحقیق  31نفر از دانشآموزان کالس دوم دبیرستاني واقع
در منطقه  61تهران بودند که درس زبان انگلیسي « »2داشتند .کالس گروه آزمایش که  28نفر بودند از ساعت
 2:93تا  4:63دقیقه برگزار ميشد و کالس گروه کنترل که  28نفر بودند از ساعت  4:52تا  66تشکیل ميشد.
دانشآموزان هر دو کالس در وضعیت مشابه قرار داشتند و از نظر تقسیمبندي کالسي در سطح یکساني بودند .در
طول هفته اول آموزش به هر دو گروه از دانشآموزان  92سوال زبان انگلیسي تحت عنوان آزمون تشخیصي داده
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شد .نتایج آزمون  tمستقل براي مقایسه میانگین دو گروه آزمایش ( )69/54±2/26و کنترل ( )69/52±2/68نشان
داد که تفاوت معنيداري در نمره آزمون تشخیصي دو کالس وجود نداشت (.)p = 2/82 ،df = 39 ،t = 2/21
بنابراین ،شواهد نشان ميدهد که دانشآموزان در هر دو گروه با دانش یکسان کالسها را شروع کردند .گروه
آزمایش ،ویدئوها و فایلهاي مربوط به دروس را در خانه ميدیدند .همه فایلها و ویدئوها به مرور بر روي سایت
مدرسه بارگذاري ميشدند .براي اطمینان از اینکه همه دانشآموزان به فایلها و ویدئوها دسترسي دارند ،فیلمهاي
آموزشي و مطالب بر روي سي دي ،و به کمک مشاور پایه در اختیار همه دانشآموزان قرار ميگرفت .حتي به
دانشآموزان گروه کنترل هم پیشنهاد شد در صورت تمایل ،فایلها را تهیه کنند و براي خود داشته باشند .ویدئوها
و فایل هایي که به آنها داده شد ،دقیقا بر اساس کتاب زبان انگلیسي دوم دبیرستان همان سال و تکمیل کننده
مطالب کتاب درسي بودند ،فایلهاي صوتي ،فیلم و داستانهایي که در ریدینگ کتاب آمده بود ،به همراه
توضیحات گرامر و چند تمرین و لغات اضافي ،در اختیار دانشآموزان قرار گرفت .سپس براي گروه آزمایش توضیح
داده شد که تکلیفشان از این به بعد تماشاي ویدئوها و فایل در منزل ،یادداشت برداري و آماده شدن براي انجام
تمرین در کالس درس بود .دانشآموزان نیز از اینکه در منزل ظاهرا تکلیف سنگیني نداشتند ،راضي بودند.
سازماندهی کالس درس معکوس
 -1مرحله آمادهسازی قبل از کالس :براي بهینه سازي یادگیري دانشآموزان حداقل سطوح یادگیري به یاد
آوردن و فهمیدن را خودشان در خانه کسب ميکردند .از آنجا که ،سخنراني یک روش کارا براي انتقال دانش
است ،ویدئوهایي با سرعت بیشتر و موارد تکراري یا مکثهاي بسیار کم در مقایسه با سخنراني در کالس درس
تهیه شد ،زیرا دانشآموزان خودشان ميتوانند ویدئوها را نگه دارند ،به عقب برگردانند و دوباره پخش کنند .حتي
براي دانشآموزاني که سریع مطلب را همان بار اول یاد ميگرفتند ،این روش مانع از خسته شدن آنها از موضوع
ميشد و وقتشان تلف نميشد.
 -2مرحله کالس درس :حال که دانشآموزان شب گذشته در ویدئوها غرق بوده و با دانش و فهم پاي در
کالس درس گذاشته بودند ،کالس درس براي آموزش سطوح عمیقتر یادگیري از طریق کاربرد و تجزیه و تحلیل
و حتي برخي موارد ارزشیابي و ترکیب آماده بود .براي باال بردن اثربخشي یادگیري در طول زمان مفید و مغتنم
کالس درس ،دانشآموزان درگیر یادگیري فعال ميشدند و از دو روش آموزشي بازخورد معلم و همکالسيها
استفاده ميشد .دانشآموزان با تعامل فعاالنه با دیگر همکالسيهایشان یادگیري را بدست ميآوردند .چرخه
بازخورد بر طبق نوع فعالیت ،سختي حل مساله و پیشرفت دانشآموزان به طور مداوم ادامه داشت .اگر بیش از 23
درصد از افراد کالس به یک مساله مسلط ميشدند ،پاسخ درست ارائه ميشد و سواالت چالشيتري مطرح ميشد.
اما وقتي بیشتر دانشآموزان نسبت به یک مساله مسلط نبودند ،نتایج در گروهها به بحث گذاشته ميشد تا به
دانشآموزان فرصت داده شود با هم بحث کنند و همدیگر را در مورد پاسخهایشان متقاعد سازند .تمرینهاي
کالس مستقیما از سایتهاي زبان اصلي آموزش زبان انگلیسي انتخاب ميشد که انواع تمرینها از گرامر-
سواالت کوتاه پاسخ – چهارگزینهاي و ریدینگ و نوشتاري داشتند .همچنین تمرینات کتاب درسي دانشآموزان نیز
جزء تکالیفي بود که در کالس اانجام ميشد .البته قبل از اینکه تمرینها بین دانشآموزان توزیع شود ،یک بار در
حد پنج دقیقه موضوع درس در کالس مرور ميشد ،سپس دانشآموزان به گروههاي  5یا  9نفره تقسیم ميشدند و
92

بررسي میزان مشارکت و پیشرفت تحصیلي دانش آموزان دبیرستاني با استفاده از ...

تمرینات در اختیارشان قرار ميگرفت .هنگام انجام تمرینات معلم در کالس ميچرخید تا به سواالت احتمالي بچه-
ها با کمک گروه پاسخ داده شود.
 -3مرحله بعد از کالس درس :براي فعالیتهاي بعد از کالس درس ،از تکالیفي که قبال طراحي شده بود،
استفاده ميشد .اما از آنجا که اکنون دانشآموزان نسبت به موضوعات به تسلط کافي دست یافته بودند و آمادگي
ورود به مراحل ارزشیابي را داشتند ،تکالیف در قالب پروژه ارائه ميشد .پروژههاي ایدهآل به دانشآموزان فرصت
ميداد تا خود محصول نهایي یادگیري خود را بسازند و به تجزیه و تحلیل ارزشیابي و ترکیب بپردازند .مثال فیلمي
از مصاحبه دکتر ظریف با شبکه سي سي تي وي با موضوع انرژي هستهاي به آنها داده شد و از آنها خواسته شد
ابتدا خوب آن را ببینند (تمرین گوش دادن) ،هر کدام متن مصاحبه را بنویسند (تمرین نوشتن) و به صورت گروه-
هاي دونفره تمرین کنند و براي ارائه در کالس درس آماده شوند (تمرین مکالمه) .دانشآموزان هم از اینکه به
صورت نمایشي نقش ایفا ميکردند ،بسیار خوشحال و با انگیزه بودند .کالس به همین ترتیب پیش ميرفت .بچهها
قبال در منزل فایلهاي مربوط به درس جدید را ميدیدند و با آمادگي به کالس ميآمدند .گاهي اوقات نیز براي
مطمئن شدن از اینکه همه دانشآموزان فایلها را ببینند ،در ابتداي کالس آزمونکي گرفته ميشد .همه از کالس
راضي بودند .در گروه کنترل نیز از پاورپوینتها استفاده ميشد ،ولي فیلمها در کالس به بچهها نشان داده ميشد.
از آنها خواسته شد تمرینات کتاب درسي و برخي تمرینات که در سایت یا سي دي قرار داده شده بود را در منزل
حل کنند و به کالس بیاورند .معموال در هر جلسه 62 ،تا  63درصد کالس تکالیف را انجام نميدادند ،سپس چند
نفر پاي تخته ميآمدند و چند نمونه از تمرینات را حل ميکردند و بقیه نیز اشکاالت او را ميگفتند و نمره مثبت
ميگرفتند ،سپس درس جدید شروع ميشد .گرامر از روي پاورپوینت با مثال توضیح داده ميشد ،سپس لغات درس
را با هم با صداي بلند تکرار ميکردند .در تدریس ریدینگ نیز پس از خواندن ،دو یا سه نفري با هم بحث مي-
کردند و سپس یک نفر پاراگرافي ميخواند و مفهوم آن را براي کالس ميگفت .کالس به همین ترتیب پیش مي-
رفت .تکالیف را بچهها در خانه انجام ميدادند و جلسه بعد ميآوردند.
ابزار
در این پژوهش ،ابتدا از پرسشنامه ساختار یافته ریو ( )2265براي بررسي میزان مشارکت دانشآموزان در کالس
معکوس استفاده شد که پایایي آن  . /43آلفاي کرونباخ بدست آمده است .پرسشنامه مذکور داراي  26سوال در
چهار مؤلفه مشارکت رفتاري ( 3سؤال) ،مشارکت عاطفي ( 3سؤال) ،مشارکت شناختي ( 9سوال) و مشارکت عاملي
( 2سؤال) است و از مقیاس  2نمرهاي لیکرت استفاده ميکند که از  =6کامال موافقم =2 ،موافقم =5 ،تاحدي
مخالفم =9 ،نه مخالف نه موافقم =3 ،تاحدي موافقم=1 ،موافقم و =2کامال موافقم تشکیل شده است .نمونه
سؤالها در  9مؤلفه مشارکت از این قرار است:
مشارکت رفتاري :در کالس تا اندازهاي که ميتوانم سخت تالش ميکنم.
مشارکت عاطفي :من از یادگیري در این کالس لذت ميبرم.
مشارکت شناختي :وقتي براي این کالس کار انجام ميدهم ،سعي ميکنم آنچه را یاد ميگیرم با آنچه تاکنون بلد
هستم ارتباط دهم.
مشارکت عاملي :من به معلم خودم ميفهمانم که به چه موضوعاتي عالقه دارم.
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پاسخدهندگان به این پرسشنامه  28نفر از دانشآموزان کالس دوم دبیرستان بودند که به صورت معکوس طي 22
جلسه ( 2ساعته) آموزش دیده بودند .پاسخها از طریق نرمافزار  SPSSتجزیه و تحلیل شد .سپس براي بدست
آوردن تفاوت تاثیر کالس درس معکوس و سنتي بر پیشرفت تحصیلي دانشآموزان دو گروه آزمایش و کنترل از
آزمون محقق ساخته استفاده شد .این آزمون متشکل از  92سوال شامل 62سوال گرامر 62 ،سوال خوانداري62 ،
سوال نوشتاري و  62سوال شنیداري بود .پایایي آزمون با تکرار آن  2/42آلفاي کرونباخ به دست آمد.
یافتهها
سوال اول) میزان مشارکت دانشآموزان در کالس درس معکوس به چه میزان است؟
در جدول  6میزان مشارکت دانشآموزان در هر چهار مؤلفه رفتاري ،شناختي ،عاطفي و عاملي قابل مشاهده است.
جدول  -1نتایج آزمون  tتکنمونهای (مقدار معیار)4 :
(خطای معیار) میانگین

ارزش t

درجه آزادی

مقدار p

رفتاری

(3/95 )2/25

1/69

22

2/226

شناختی

(3/54 )2/25

1/61

22

2/226

عاطفی

(3/69 )2/22

3/69

22

2/226

عاملی

(3/22 )2/64

3/38

22

2/226

مشارکت
آماره

همانطور که در جدول  6مشاهده ميشود ،میانگین مشارکت رفتاري بیشترین و مشارکت عاملي کمترین است.
نتایج آزمون  tتک نمونهاي نیز نشان ميدهد که میانگین تمام مشارکتهاي رفتاري ،شناختي ،عاطفي و عاملي
بهطور معنيداري باالتر از متوسط است.
سوال دوم) آیا پیشرفت تحصیلي دانشآموزان در کالس درس معکوس نسبت به کالس سنتي تفاوت معناداري
دارد؟
در جدول  2نتایج آزمون  tمستقل براي مقایسه نمرات دو گروه آزمایش و کنترل در سه ماهه اول و دوم قابل
مشاهده است.
جدول  -2نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه نمرات دو گروه
مرحله

گروه آماره

آزمونگیری
سه ماهه اول
سه ماهه دوم

(خطای معیار)

سنتی

میانگین
(62/22 )2/24

معکوس

(68/51 )2/52

سنتی

(62/46 )2/52

معکوس

(64/29 )2/23
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6/58
2/44

درجه آزادی

39
39

ارزش p

2/62
2/229
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آنگونه که از جدول  2برميآید ،نتایج آزمون  tمستقل براي مقایسه تاثیر دو روش تدریس سنتي و معکوس بیانگر
این است که بین نمرات سه ماهه اول تفاوت آماري معنيداري مشاهده نميشود ،اما در سه ماهه دوم ،نمرات گروه
روش تدریس معکوس بهطور معنيداري بیشتر از گروه روش تدریس سنتي است (جدول  ،2شکل .)6

شکل  -1میانگین و خطای معیار میانگین نمرات در سه ماهه اول و دوم به تفکیک گروهها

بحث و نتیجهگیری
نتایج تحقیقات گذشته نشان ميدهد که مشارکت رفتاري ،عاطفي ،شناختي و عاملي دانشآموزان موجب پیشرفت
تحصیلي آنان شده است (ریو .)2265،در این تحقیق نیز همانگونه که در جدول شماره  6مشاهده کردیم ،مشارکت
دانشآموز ان در کالس درس معکوس در هر چهار مولفه به طور معناداري از میانگین باالتر بود .بنابراین ،بر اساس
یافتههاي پژوهش در این بخش به این نتیجه ميرسیم که دانشآموزاني که در کالس درس معکوس آموزش
دیدهاند ،در فعالیتهاي مرتبط با تمرین و تکلیف زبان انگلیسي در مهارتهاي مختلف به طور فعاالنه مشارکت
داشتهاند .البته نتایج حاکي از این است که بیشترین سهم مشارکت از بین پنج مولفه مذکور به مشارکت رفتاري با
میانگین  3/95اختصاص دارد؛ به این معنا که دانشآموزان کالس درس معکوس تالش قابل قبولي براي
یادگیري و حل تکالیف مختلف در کالس از خود بروز دادهاند ،تکالیف را با دقت انجام دادهاند و در بحثهاي
کالسي فعاالنه شرکت داشتهاند .مشارکت شناختي در جایگاه بعدي با میانگین  3/54قرار گرفته است ،یعني
دانشآموزان تکالیف و تمرینهاي انجام شده در کالس را با تجارب قبلي خود ارتباط دادهاند و آنچه در کالس یاد
ميگرفتهاند را با دانستههاي قبلي خود مرتبط ميکردهاند و از مثالهایي که خودشان ساختهاند ،براي بهتر فهمیدن
مطالب در کالس درس استفاده کردهاند .در مرحله بعد ،مشارکت عاطفي با میانگین  3/69قراردارد که نشان از
احساس عالقهمندي دانشآموزان نسبت به موضوعات و تکالیف انجام شده در کالس درس دارد و همانگونه که
بیشتر دانشآموزان در پاسخ به سواالت پرسشنامه اعالم داشتهاند ،از یادگیري مطالب جدید در کالس لذت بردهاند،
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وقتي روي موضوعي در کالس کار ميکردهاند ،درگیر آن موضوع بودهاند و کل کالس درس با این شیوه برایشان
خوشایند بوده است .مشارکت عاملي نیز که پاسخهاي مثبت دانشآموزان را به همراه داشته است ،در جایگاه آخر
قرار گرفته است .یعني این روش ،ارتباط مثبتي بین دانشآموز و معلم ایجاد کرده است؛ به طوري که دانشآموزان
به معلم اجازه ميدادند تا از خواستهها و نیازهاي آنان در درس زبان انگلیسي آگاه شود و در مورد مطالبي که در
کالس یاد ميگرفتند ،از معلم خود سواالتي ميپرسیدند .البته از آنجا که دانشآموزان براي اولین بار روش کالس
معکوس را تجربه کردند ،ميتواند دلیل مشارکت عاملي کمتر آنان نسبت به بقیه مشارکتها باشد .نتایج این
پژوهش در مورد افزایش مشارکت دانشآموزان در کالس درس معکوس با نتایج تحقیقات انجام شده توسط گوگن
( ،)2269دیویس و همکاران ( ،)2265تامپسون و مومبرکیت ( ،)2269مکالفلن و همکاران ( ،)2265مورفري
( ،)2269راو و همکاران ( ،)2265استرایر ( )2224و تون و همکاران ( )2265که به این نتیجه رسیدند که کالس
درس معکوس باعث افزایش مشارکت دانشآموزان ميشود ،مطابقت دارد .از طرف دیگر ،افزایش مشارکت
دانشآموزان در کالس درس معکوس ،موجب پیشرفت تحصیلي آنان شده است .همانگونه که در جدول شماره 2
و شکل شماره  6آن جدول مشاهده شد ،در سه ماهه اول آموزش از هر دو گروه کنترل و آزمایش آزمون مشابهي
به عمل آمد .با وجود اینکه ،نمرات دانشآموزان در کالس معکوس از کالس سنتي باالتر بود ،این تفاوت معنادار
نبود .دلیل آن این بود که هنوز دانشآموزان کالس درس معکوس ،آنگونه که باید با این روش جدید آموزش
ارتباط برقرار نکرده بودند .اما از ماه چهارم به بعد که با این روش نوین آموزش ارتباط خوبي برقرار نمودند ،تفاوت
یادگیري بین دو گروه بیشتر و بیشتر ميشد ،به طوري که در آزمون سه ماهه دوم خود را نشان داد و بین نمرات
دانشآموزان کالس معکوس و کالس سنتي تفاوت معنادار شد؛ یعني نمرات کالس درس معکوس نسبت به
کالس سنتي به طور چشمگیري باالتر رفت .نتایج این بخش پژوهش با گزارشات موسسه آموزشي پیرسون
( )2265در مورد به کارگیري روش کالس معکوس در مدارس کلینتوندایل و بارون که با اجراي این شیوه یادگیري
نوین پیشرفت تحصیلي دانشآموزان خود را تا حد زیادي ارتقا بخشیدند ،مطابقت دارد .بنابراین ،نتیجه ميگیریم که
شیوه کالس درس معکوس ميتواند با افزایش مشارکت دانشآموزان در کالس درس موجب پیشرفت تحصیلي
آنان شود .لذا پیشنهاد ميشود معلمان زبان انگلیسي و سایر دروس ،از این روش تدریس در کالس هاي درس خود
براي افزایش بهرهوري کالس و ایجاد جو مشارکتي مطلوب و در نهایت یادگیري عمیقتر دانشآموزان استفاده
کنند .همچنین مسئولین آموزشي کشور نیز با برگزاري دورهها و کارگاههاي عملي این روش آموزش ،معلمان را با
این روش آشنا کنند و آنان را ترغیب و تشویق کنند تا در کالسهاي خود از این روش جدید آموزشي بهره ببرند.
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