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Abstract:
The purpose of this study was to investigate the effect of flipped teaching-learning
method on the development of reading and writing skills of Persian to non-Persian
language learners. The statistical population consisted of 58 language learners aged 14
to 15 years at the International Girls' School in Tehran. Using standardized test results,
the intermediate language learners were selected by convenience sampling and were
randomly divided into control (n = 29) and experimental (n = 29) groups. The
experimental group underwent the training method for 10 sessions, each session for 75
minutes. The research instrument was pre-test and post-test. As the pre-test and post-test
the two groups of control and experiment are studied in reading and writing skills and
the method is quasi-experimental, using one-way analysis of covariance(ANCOVA).
The data were analyzed using Kolmogorov-Smirnov test. The results of the covariance
test, based on the e-learning materials provided by the researcher and the book as central
to the process of flipped language learners in the classroom, provided a deep and
sustained learning and participation of 95% of learners as confirmed by the teacher's
observation. The content and type of the electronic materials prepared for this research
and the other findings in the field of flipped learning, as a new teaching method, can
provide many different usages and practical solutions for researchers of content
generation, virtual education, teaching techniques, test construction, and instructional
planning.
1. Introduction
Flipped instruction or flipped classroom is an advanced form of "reverse instruction"; a
term which was first proposed in an article by Lage et al. (2000). This concept gradually
became established through the publication of various articles at the end of the first
decade of the 21st century. The concept of flipped instruction was conceived about one
decade and a half and it has been discussed in scientific circles since its inception.
Google trends do not show any decrease in interest in this concept; the tendency for the
issue even increased in 2013.
2. Theoretical foundations
The advancement of new technologies has led to learning-teaching activities to change
from passive to active blended learning. Today, learners can follow the learning process
by using e-tools like cell phones, laptops, tablets, and other related tools, and this way
they play an active role in learning. One type of active learning techniques is the flipped
classroom.
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Lage et al. (2000, 32) provide the simplest definition of the flipped classroom. According
to the events that were traditionally placed inside the classroom, are now taken place
outside the classroom and vice versa; in fact, the flipped classroom is based on learnercentered activities and active learning. Therefore, the traditional classroom is usually
teacher-based, where the teacher manages all discussions and conversations taking place,
while the flipped classroom is student-centered and is interactively managed by the
teacher and learners.
3. Data Collection Method
The statistical sample used in this study included 58 eighth grade female students at the
International School in Tehran. A simple random sampling was used in this research,
using available participants that were divided into experimental and control groups. The
main purpose of this study was to evaluate and compare the learning achievement of the
students' reading and writing skills using the two educational methods, namely flipped
learning and lecturing as the independent variables. First, the learners took a reading pretest. The experimental group was asked to study the course content before the class and
were given the file of audio book containing reading texts and the film of stories. They
could watch the film as many times as they needed. In the class, the learners worked on
comprehension exercises and asked questions. They were instructed how to draw the
mind map of the lesson content, how to classify the subjects in their minds, and how to
organize their ideas and answers. The learners also answered the comprehension
questions in groups of two, and their language mistakes were explained and fixed by the
teacher. After a course of 10 sessions instruction, the experimental group with the flipped
classroom and the control group with the traditional method, i.e., lecturing, took a posttest and a statistical data analysis was performed by ANCOVA.
4. Data Analysis
The present research was a quasi-experimental study that investigated the effect of
flipped learning and lecturing, as the independent variables, on the language students'
learning achievement, as the dependent variable. The two groups performed similarly
before the intervention of the independent variable. In the post-test, the experimental
group had a better and more effective performance than the control group. Therefore,
there was a significant difference between the mean scores of the experimental and
control groups' reading and writing skills in post-test. Thus, the mean score of the
experimental group on the post-test was greater than that of the control group which
confirms the effect of the flipped learning method on the language learners’ reading and
writing skills improvement.
5. Discussion and Conclusion
The present study sought to find the answer to this question that to what extent the flipped
learning method affects language learners' reading and writing skills. The results of the
study showed a significant difference between the pre-test and post-test mean scores of
the two groups which means that the experimental group performed significantly better
than the control group on the reading test as a post-test. The experimental group which
was instructed through the independent variable of flipped instruction was more active
and engaged compared with the control group which was taught the reading skill via the
lecture method.
With the flipped instruction method, learners found that learning is not just repeating the
teacher's notes. The method specifically creates a dynamic classroom environment.
Results showed that by using active methods and flipped learning strategies; the teacher
can activate learners and reinforce the students' collaborative spirit.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش یاددهی-یادگیری معكوس بر پیشرفت مهارت خواندن و نوشتن
فارسیآموزان غیرفارسیزبان در بافت زبان دوم است .جامعهی آماری این پژوهش را  85نفر از زبانآموزان پایهی
هشتم ،بین سنین  41الی 48سال از مدرسهی بینالمللی دختران در تهران ،تشكیل دادند .با استفاده از نتایج
آزمون تعیین سطح استاندارد ،زبانآموزان سطح میانه بهصورت نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و بهصورت
تصادفی به دو گروه کنترل ( 92نفر) و آزمایش ( 92نفر) تقسیم گردیدند .گروه آزمایش طی 41جلسه ،هر جلسه
 58دقیقه تحت روش آموزش معكوس قرار گرفتند .روش پژوهش شبه آزمایشی و ابزار اصلی پژوهش پیشآزمون
و پسآزمون است .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل کوواریانس یکطرفه صورت گرفت و برای
مشخصکردن نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگرافاسمیرنوف استفاده شد و پایایی آزمون از طریق آلفای
کرونباخ  24درصد محاسبه شد .یافتههای حاصل از آزمون کوواریانس با توجه به مطالب آموزشی الكترونیكی تهیه
شده توسط محقق و کتاب گویا که محور اصلی فرایند یادگیری زبانآموزان در کالس معكوس بود ،یادگیری عمیق
و پایدار و مشارکت  28درصد زبانآموزان را چنانچه شواهد عینی معلم نیز مؤید آن است ،بههمراه داشت .این نوع
یادگیری تحت تأثیر عواملی مانند راهبردهای فرایند یادگیری اکتشافی ،یادگیری مستقل و عمیق با مدیریت زمان
مناسب منجر به درك ،کاربرد و تحلیل مفاهیم درسی شد .در راستای پژوهشهای آتی ،محتوا و نوع مطالب تولید
شدهی الكترونیكی در این پژوهش میتواند برای پژوهشگران حوزهی تولید محتوا ،آموزش مجازی ،روشهای
تدریس ،آزمونسازی و برنامهریزیآموزشی ،کاربردها و راهكارهای عملی فراوانی داشته باشد.

کلیدواژهها :آموزش معكوس ،زبان فارسی ،یادگیری عمیق ،فعالشدن زبانآموزان.
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 .1مقدمه
آموزش معكوس 4یا کالس معكوس 9صورت تكامل یافتهی واژهی «آموزش وارونه »1است؛ اصطالحی که
نخستینبار در مقالهای توسط لیچ و همكاران ( )Lage et al., 2000مطرح شد .این مفهوم به تدریج با
چاپ مقالههای مختلف در اینباره در آخر دههی اول قرن  94نام و نشانی برای خود کسب کرد .این مفهوم
حدود یک دهه و نیم است که متولد شده و در مورد آن بحثهایی مطرح شده است .نمودار جستوجوی
گوگل دادهای مبنی بر کاهش عالقه به این مفهوم را نشان نمیدهد؛ حتی در سال  9141گرایش به این بحث
فزونی یافت .کالس معكوس همچون بنایی در حال گسترش است و کمکم در مراکز آموزشی به مفهومی رایج
و متعارف تبدیل میشود .کالس معكوس اساس ترکیب و شكلبندی تازهای از زمان آموزش است که در آن
مفاهیم نوین آموزش و سازههای یادگیری دیجیتالی جهان مدرن مانند تعیین تكلیف درس ،مرور و تقویت
محتوای یادگیری ،ابزارها و فنون یادگیری ترکیبی در آن آزمون میشوند ( ;Abdelshaheed, 2017
 .)Anderson, 2008تنه ا عنصر جدید کالس ترکیبی میزان توجه معلمان به این روش و سرعت استفاده
از این ابزارها توسط معلمان است .اگر رویكرد یادگیری معكوس بهدرستی اجرا شود ،عملكرد آموزشی از محیط
معلممحور به محیط دانشآموزمحور تغییر خواهد کرد (.)Hamdan & McKnight, 2013
در نظام آموزشی ایران معلمان با تكیه بر روشهای سنتی بهویژه سخنرانی ،شاگردان را به حفظ و تكرار
مفاهیم علمی ترغیب میکنند؛ علیرغم اینکه در مراکز علمی ،تربیتی و اجرایی صحبت از فعال بودن فراگیران،
رشد فكری و آزاداندیشی میشود ،عمالً چنین نظریههایی جنبه شعارگونه به خود گرفتهاند .با وجود اینکه
در قرن حاضر در دورهی تولید علم زندگی میکنیم ،شاهد تغییر در همهی ابعاد زندگی هستیم ،اما روش
آموزش در نهادهای آموزشی مختلف همچنان روشهای قدیمی قرن  42میباشد ،به همین دلیل به لحاظ
کارکرد و مزیتهای زیاد روش آموزش معكوس ،یكی از محوریترین و کارسازترین شیوههای تدریس و
کالسداری بهشمار می آید .بنابراین ،با توجه به کارکردهای روش آموزش معكوس و همچنین به علت باال
بودن تعداد دانش آموزان و محدودیت ساعات آموزشی ،نگارنده درصدد استفاده از روش آموزش معكوس برآمد
که به یادگیری عمیقتر و گستردهتر مفاهیم درسی منجر میشود (Shekarbaghani & Sadrol-
.)AShrafi, 2012هدف کلی پژوهش ،سنجش میزان یادگیری زبانآموزان در مهارت خواندن و نوشتن با
دو روش آموزش معكوس و روش سخنرانی است و هدف جزئی پژوهش ،بررسی فرایند فعالشدن زبانآموزان
با روش آموزش معكوس است.
این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به این پرسش است:
1

. flipped instruction
. flipped classroom
3
.reverse instruction
2
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 )4تأثیر آموزش به روش معكوس و روش سخنرانی بر میزان یادگیری زبانآموزان در مهارت خواندن و
نوشتن به چه میزان است؟

 .۲چارچوب نظری
پیشرفت فناوریهای نوین باعث تغییر فعالیتهای یادگیری-یاددهی از حالت منفعل به یادگیری ترکیبی 4و
فعال تبدیل شده است .امروزه فراگیران میتوانند با ابزارهای الكترونیكی مانند تلفن همراه ،لپتاپ ،تبلت و
سایر ابزارهای مرتبط ،فرایند یادگیری را دنبال کنند و نقش فعالی در یادگیری داشته باشند .یكی از انواع
یادگیری فعال ،کالس معكوس است .کالس درس معكوس یک رویكرد آموزشی است که در آن روش رایج
تدریس وارونه میشود .یادگیری معكوس 9روشی برای معكوس کردن روش آموزش سنتی است .در این روش
آموزشی ،یادگیرندگان مطالب درسی را بهصورت برخط یا از طریق فایلهای صوتی 1و ویدئوهای ضبط شده
توسط استاد در خانه مشاهده مینمایند .معلم این ویدیوها را بر اساس مطالب درسی تنظیم و از قبل آماده
کرده و در اختیار دانشآموزان قرار میدهد و در کالس درس تنها به انجام تمرینها ،مباحثه و پرسش و پاسخ
میپردازند (.)Little, 2015
کالس معكوس که در چند سال اخیر از پدیدههای نوین بهشمار میرود ،رو به گسترش است
( )Blair et al., 2016و به عقیدهی بسیاری از متخصصان آموزش ،انقالبی بزرگ در محیطهای یادگیری
ایجاد خواهد کرد .در حال حاضر ،میزان عالفه مندی و استفاده از این رویكرد رو به افزایش است
(.)Bergmann & Sams, 2012
لیچ و همكاران ( )Lage et al. ,2000:32سادهترین تعریف از کالس معكوس را ارائه میدهند و آن را
شامل وقایعی میدانند که به صورت سنتی جایگاه آن در داخل کالس درس بوده ،حال به بیرون از کالس
درس منتقل می شود ،همچنین وقایعی که جایگاه آن در خارج از کالس درس بوده ،حال به داخل کالس
درس منتقل می شود؛ در واقع کالس درس معكوس ،مبتنی بر فراگیرمحوری و یادگیری فعال است .بنابراین،
در کالس درس سنتیمحور بحثهای کالس بهطور معمول معلم است و او تمام جریان مكالمات در کالس را
کنترل میکند .اما کالس معكوس ،کالسی دانشآموزمحور و به صورت تعاملی 1توسط معلم و فراگیران مدیریت
میشود.
به زعم ملكی و همكاران ( )Maleki et al., 2013زمانی که دانشآموزان در جلسات کالسی حضور
مییابند آن چیزی را که بهطور معمول بهعنوان تكلیف در نظرگرفته میشود ،میتواند شامل کار با مربی و یا
1

. blended learning
. flipped learning
3
. podcasts
4
. interactive
2
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همگروهی و همکالسی خود برای حل مشكالت و مسائل پیشآمده باشد و یا بهکارگیری دانشِ آموخته شده
در زمینههای جدید باشد.
در کالسهای آموزش زبان ،چنین رویكردی میتواند برای معلمان و زبانآموزان مزایای زیادی به بارآورد،
زیرا معلمان زبان میتوانند با موفقیت بر تمام موضوعات موجود در برنامهی درسی تمرکز کنند و زمان کالس
درس به فعالیتهای تعاملی بیشتری اختصاص داده میشود .از سویی دیگر ،هر زبانآموز میتواند متناسب با
سبک یادگیری خود محتوای درسی را یاد بگیرد و همچنین در صورتی که نیاز داشته باشد بارها و بارها
ویدئوهای آموزشی را تماشا کند و یادگیری محتوای درسی فقط محدود به زمان کالس درس نباشد
(.)Bergmann & Sams, 2012

 .1 .۲ویژگیهای کالس معکوس
در این قسمت به برخی از ویژگیهای کالس معكوس اشاره میشود
 اجازه دادن به دانشآموزان برای تبدیل شدن به فراگیران مستقل؛
 اجازه دادن به فراگیران که خود مسئولیت یادگیریشان را بپذیرند؛
 ایجاد انگیزه و مشارکت دانشآموزان با استفاده از فرصتهای یادگیری ترکیبی؛
 تداوم یادگیری مداوم و در دسترس بودن مطالب فراتر از کالس درس؛
 از بین رفتن ترس و استرس ناشی از عدم یادگیری؛
 تشویق فراگیران به هم یادگیری1؛
 کمک و حمایت فراگیران برای کشف یادگیری در محیط غیر از کالس و یادگیری اکتشافی؛
 افزایش روشهای یادگیری بصری (.)Little, 2015
البته بهکارگیری موفق این نوع رویكرد ،تالش معلم و زبانآموزان را میطلبد .معلم آموزش زبان باید سعی
کند ویدئوها را با انیمیشن و آزمونک و دیگر فعالیتهای متنوع همراه کند و به خلق موقعیتهای یادگیری
جذاب بپردازد .معلم باید در تهیهی مباحث درسی و طراحی فعالیتهای کالسی به انواع سبکهای یادگیری
زبانآموزان توجه داشته باشد .وی همچنین میتواند محتوای درسی را در ابزارهای وب )web2( 9یا نظام
مدیریت یادگیری 9بهصورت تعاملی و ارتباطی به زبانآموزان ارائه دهد .زبانآموزان نیز باید تعهد الزم به زمان
را داشته باشند و به جست وجوی دانش بپردازند و در کالس درس به مشارکت و تعامل پرداخته و بیشتر به
انجام تمرینهای مطالب درسی بپردازند تا اینگونه یادگیری فعال را در کالس درس محقق سازند
(.)Bethany, 2010
1

. peer learning
). Learning Management System (LMS

2
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ناگفته نماند این رویكرد ،جدا از آثار مطلوبی که دارد ،با محدویتها و چالشهایی نیز روبهرو است که
پژوهشهای گسترده در این زمینه را میطلبد.

 .۲ .۲آیندهی کالس درس معکوس
همانطور که کالس درس معكوس پویاتر و جذابتر میشود ،ابزارهای جدیدی ممكن است در برنامهی درسی
در خارج از کالس این نوع روش آموزش را حمایت کنند .بهطور مثال توسعهی مداوم دستگاههای موبایل
طیف وسیعی از منابع آموزشی را در دست فراگیران قرار خواهد داد تا در هر زمان و مكانی که باشند از آن
استفاده کنند .فیلمهای آموزشی واقعیت افزوده 4در حمایت از این روش گسترش خواهند یافت و بسیاری از
دانشگاه ها و مراکز آموزشی و مدارس برای مشارکت بیشتر فراگیران و پویاشدن محیط کالس از این روش
حمایت خواهند کرد (.)Roach, 2014

 .3 .۲انواع کالس معکوس
انواع کالس درس معكوس به شرح زیر است:
 .1 .3 .۲کالس معکوس سنتی
فراگیران فیلمهای آموزشی را در قبل از کالس درس تماشا میکنند ،سپس فعالیت و تمرینها را در کالس
درس انجام میدهند و معلم به فراگیران در درك مفاهیم آموزشی کمک میکند.
 .۲ .3 .۲کالس تسلطیاب

معکوس۲

در این الگو فراگیران متناسب با سرعت خود کار میکنند و پس از تمرین با همکالسی خود و مربی مربوط
ارزیابی میشوند .اگر در ارزیابی  51درصد نمره یا بیشتر را کسب کنند ،میتوانند به مرحلهی بعدی بروند،
در غیر اینصورت ،آنها باید مطالب را بازخوانی کنند و دوباره آزمون بدهند.
 .3 .3 .۲کالس معکوس آموزش به

همگروهی3

این الگو را ماژور ،1استاد فیزیک هاروارد مطرح کرد .فراگیران در کالس درس به سؤالهای مفهومی بهصورت
فردی پاسخ میدهند ،سپس سعی میکنند همگروهی خود را با جواب خود قانع سازند .در این الگو کسانی
که درست پاسخ دهند میتوانند همگروهی خود را قانع کنند و فراگیران پس از انجام تمرین ارزیابی میشوند.

1

. virtual reality
. Mastery flipped classroom
3
. Peer instruction flipped classroom
4
. Mazur
2

/252بررسی تأثیر روش ياددهی -يادگیري معكوس بر پیشرفت مهارت خواندن و نوشتن فارسیآموزان غیرفارسیزبان/محبوبه نعمتی/صص258-222 :

 .4 .3 .۲کالس معکوس

مسئلهمحور1

در این الگو فراگیران مسئلهای را پیدا میکنند و هنگام کشف آن مسئله یادگیری هم اتفاق میافتد .به عبارتی،
فراگیران در فرایند کشف مسئله از وقایعی که رخ میدهد یادگیری صورت میگیرد .در این فرایند ،تماشای
فیلم به روند کشف کمک میکند.
 .5 .3 .۲کالس معکوس

پرسشگرانه۲

این الگو بیشتر در کالسهای علوم کاربرد دارد .فراگیران فیلم کوتاهی تماشا میکنند و زمان کالس برای
درك و کشف مفهوم استفاده میشود؛ سپس فراگیران در مورد پدیدهها و اتفاقهای رخداده صحبت میکنند.
تماشای فیلم برای برطرف کردن مشكالت و کجفهمیها مؤثر است .کالسهای معكوس مسئلهمحور و
پرسشگرانه از نوع کالس معكوسی هستند که از فراگیران انتظار نمیرود فیلمها را قبل از کالس درس تماشا
کنند (.)Fazlaliet al., 2017

 .3پیشینهی پژوهش
کالس معكوس الگوی سادهای دارد؛ یعنی معلم به جای آنکه "دانای مطلق" در کالس باشد ،به "تسهیلگر
و هدایتگر" در کالس تغییر نقش میدهد .کالس معكوس به معلم کمک میکند تا با فراگیران به شكل فردی
یا گروهی در کالس تعامل داشته باشد (.)Rosenberg, 2013; king,1993
یادگیری معكوس در حال تغییردادن تحول در کالس درس ،تعلیم و تربیت و اجازه دادن به دانشآموزان برای
دسترسی به یادگیری خارج از کالس است (.)Han, 2015:105
در مورد رویكرد کالس درس معكوس در دهههای اخیر پژوهشهایی صورت گرفته که در زیر به چند نمونه
اشاره خواهد شد.
اسماعیلیفر و همكاران ،در پژوهشی نیمهتجربی از نوع پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل و با جامعهی
پژوهش کلیه دانشآموزان دورهی ابتدایی شهرستان قائمشهر در سال تحصیلی  ،21-28تعداد  1561نفر را
که در  444کالس پایه ی ششم مشغول به تحصیل بودند ،به منظور بررسی تأثیر استفاده از روش معكوس بر
میزان احساس تعلق دانشآموزان به مدرسه ،مورد پژوهش قرار دادند .از میان مدارس شرکتکننده یک مدرسه
و از آن مدرسه دو کالس پایهی ششم به روش تصادفی ساده بهعنوان گروههای آزمایش و گروه کنترل انتخاب
شدند .نتایج بهدست آمده حاکی از تأثیر مثبت روش کالس معكوس بر احساس تعلق دانشآموزان نسبت به
مدرسه بود ( Esmaeilifar et al., 2015به نقل از )Shekarbaghani & Sadrol-AShrafi, 2012
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کاویانی و همكاران ( ،)Kaviani et al, 2015در پژوهشی کاربردی به بررسی تأثیر کالس معكوس بر
متغیرهای پیشرفت تحصیلی ،خودتنظیمی تحصیلی ،تعامل گروهی و انگیزش تحصیلی دانشآموزان
پرداختهاند .جامعهی آماری تمام دانشآموزان پسر دورهی اول متوسطه شهر کرمانشاه به تعداد  44626نفر و
با حجم نمونه  61نفر بودند که دو گروه  11نفره تحت عنوان گروه آزمایش و گروه کنترل با نمونهگیری از
نوع نظری یا قضاوتی تقسیم شدند .نتایج تجزیه و تحلیل آماری حاکی از آن بود که رویكرد کالس معكوس
بر تمامی متغیرهای وابسته تأثیر مثبت دارد.
گلزاری و عطاران ( ،)Golzari & Attaran, 2016در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که انجام تكالیف،
تكرار و تمرین ،پرسش و پاسخ و بحث دربارهی مباحث آموزشی بخشی از فعالیت کالسی است که جایگزین
تدریس سنتی در کالس درس می شود و این امر منجر به پویایی کالس ،افزایش انگیزه و یادگیری عمیقتر
میگردد .از دیگر مزایای این نوع رویكرد آموزشی این است که زبانآموزان بهصورت فعال ،در فراگیری و ایجاد
دانش بیشتر شرکت میکنند و این امر بهتدریج باعث یادگیری مستقل در آنها میگردد.
رنجبری و همكاران ( ،)Ranjbari et al,2013در پژوهشی با عنوان« ،کالس درس معكوس :یادگیری فعال
و تعهد دانشآموزان در کالس را افزایش میدهد» ،این نتیجه را عنوان میکنند که معكوس کردن کالس
باعث شده دانشآموزان در انجام تكالیف و در آزمونهای سطوح باالی تفكر  41درصد بهتر عمل کنند .این
دستاوردها منجر شده که نگرش مثبت دانشآموزان نسبت به این دورهها افزایش یابد.
برگمن و سامز ( ،)Bergmann & Sams,2012برای اجرای کالس معكوس از معلمان میخواهند تا به
این پرسش اساسی پاسخ دهند؛ بهترین استفاده ممكن از زمان آموزش رودررو چیست؟ معلم باید از اهرم با
ارزش "زمان کالس" به نفع یادگیری دانشآموزان استفاده کند و روش سخنرانی نمیتواند این فرصت را برای
فراگیران بهوجود آورد .زمانی که دانشآموزان با مسائل و مفاهیم مشكل و پیچیده برخورد میکنند ،نیاز
شدیدی به معلم دارند .کالس معكوس بهترین پاسخ به سؤال باالست که کمک میکند فرایند یادگیری
شخصیسازی شود .بهعبارت دیگر ،کالس معكوس باعث میشود تدریس جمعی در کالس به تدریس فردی
در منزل تبدیل شود و فرد متناسب با سرعت خود به یادگیری بپردازد.
کانر و نیومن ( ،)Connor and Newman, 2013در پژوهشی با عنوان «کالس درس معكوس :فرایند
مستمر در پاالیش» به بررسی رویكرد کالس درس معكوس پرداخته و سبکهای یادگیری چندگانه و همچنین
تنظیمات آموزشی (آموزش مستقیم از طریق فیلمها ،پرسوجو و هدایت ،یادگیری تجربی و یادگیری مستقل
و گروه) را مورد بررسی قرارداد .پژوهش موردنظر باعث رشد مهارت در یادگیری و همچنین باعث رشد یادگیری
دانشآموزان گردید .مهارتهای خاص شامل :توسعهی همكاری و مهارتهای برقراری ارتباط ،حفظ دانش و
افزایش متغیرهای عاطفی مربوط به یادگیری مانند انگیزهی بهرهوری در دانشآموزان افزایش یافت.
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کالس درس معكوس منجر به تغییر فرهنگی در آموزش و پرورش شده است .این روش یادگیری ،انتقال
از کالس درس معلممحور به محیط یادگیری شخصی دانشآموزمحور است .با یادگیری معكوس تغییر شیوهای
در محیط یادگیری بهوجود میآید ،دانشآموزان بهطور فعاالنه فعالیت میکنند و صرفاً تماشاگر معلم در کالس
درس نیستند (.)Butt, 2014
استفاده از روش معكوس برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان با این هدف انجام میگیرد که
زبانآموزان درس را در منزل بیاموزند و یاد بگیرند که چگونه یاد بگیرند ،آنگاه در کالس درس فرصت بیشتری
دارند تا مطالب هر درس را با عمق بیشتری دنبال کنند و یادگیری خود را به سطوح باالتر شناختی برسانند.
با این روش ،زبان آموزان با توجه به نیاز خود برای یادگیری هر چندبار که الزم باشد درس را در منزل مرور
میکنند و یافتههای یادگیری خود را با زندگی روزمره تطبیق میدهند و آموختهها را در زندگی واقعی بهکار
میگیرند.

 .4روششناسی پژوهش
 .1 . 4روش ،جامعه و نمونهی آماری
مقایسهی میزان یادگیری زبانآموزان در مهارت خواندن و نوشتن با دو روش آموزشی مورد نظر ،یعنی آموزش
معكوس و روش سخنرانی بهعنوان متغیر مستقل هدف اصلی پژوهش است .نمونهی آماری در این تحقیق 85
نفر از دانشآموزان دختر پایهی هشتم هستند که در سال تحصیلی  25-25در مدرسهی بینالمللی تهران به
تحصیل مشغول بودند .مشخصات این دو گروه به این صورت است که بهدلیل اینکه دانشآموزان از ملیتهای
مختلفی از جمله مكزیک ،چین ،لبنان ،سودان ،اوکراین ،تایلند ،کرهی جنوبی ،آرژانتین و روسیه بودند ،در
پایهی هفتم همهی این دانشآموزان وارد کالس فارسیآموزی ویژه شده بودند و به مدت  26ساعت ،هفتهای
 91ساعت آموزش زبان فارسی دیدند .بر اساس بررسیهای انجام شده مطابق ارزشیابی تكوینی و پایانی توسط
کارشناسان آموزش زبان فارسی و مشاور تحصیلی به سطح میانی رسیده بودند و وارد کالسهای عادی شده
و مانند دیگر دانشآموزان از کالس درس فارسی استفاده میکردند .روش نمونهگیری در این تحقیق روش
نمونهگیری در دسترس در پایهی هشتم بود که به دو گروه کنترل ( 92نفر) و آزمایش ( 92نفر) تقسیم شدند،
اما نمونهگیری برای پایههای هفتم و نهم به دلیل جامعهی آماری کم میسر نبود ،به همین جهت پایهی هشتم
به عنوان جامعهی آماری مناسب انتخاب شد.

 .۲ .4ابزار تحقیق و فرایند جمعآوری دادهها
تجزیه و تحلیل داده های آماری پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است .در سطح
آمار توصیفی با استفاده از مشخصههای آماری مانند فراوانی ،درصد میانگین ،انحراف معیار و در سطح آمار
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استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد .ابزار اصلی پژوهش پیشآزمون و پسآزمون بود ،همچنین
از آزمون کولموگراف-اسمیرنوف 1برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها در دو گروه کنترل و آزمایش در
مهارت خواندن و نوشتن در درس زبان فارسی استفاده شد .ابتدا پیشآزمونی که شامل چهار متن  91سؤالی
که از مجموع آنها  48سؤال مرتبط با مهارت خوانداری (چهار گزینهای ،درست یا نادرست ،پرکردنی) و 8
سؤال مربوط به مهارت نوشتاری (مانند تكمیل کردن متن و خالصهنویسی) بود ،از زبانآموزان گرفته شد.
محتوای آموزشی مورد نظر برای تقویت مهارت خوانداری و نوشتاری ،لوح فشرده کتاب درسی زبان فارسی
پایه ی هشتم به همراه فایل صوتی و استفاده از مطالب آموزشی الكترونیكی تهیه شده توسط محقق بود .هر
درس جهت روانخوانی ،سهولت د ر گفتار و نوشتار و تقویت مهارت شنیداری که از اهداف اصلی کتاب درسی
بود ،شامل فیلم آموزشی میشد تا زبان آموزان محتوای اصلی آموزشی در هر درس را خارج از مدرسه فرابگیرند
و در کالس درس حضوری فقط به انجام تمرینهای مهارت خواندن و پاسخ به پرسشهای درك مطلب و
فعالیتهای خوانداری و نوشتاری بپردازند .یادگیری بیشتر و ماندگارتر با بهکارگیری رسانههای دیداری و
شنیداری ،امكان یاددهی و یادگیری را افزایش میدهد.
روش بهکارگرفته شده به این طریق بود که به زبانآموزان گروه آزمایش گفته شد که هر روز پیش از شروع
کالس و ارائهی درس جدید ،به محتوای آموزشی درس رجوع کنند .به زبانآموزان گروه آزمایش فایل کتاب
گویا و محتوای الكترونیكی که شامل روانخوانی ،متن درس ،فیلم مربوط به حكایت در هر درس بود ،جهت
مطالعه در منزل داده شد که میتوانستند لوح فشرده را چندین بار ببینند و گوش دهند و تكرار کنند .سپس
در کالس با بهرهگیری از دانستههای پیشین و مرور کوتاه درس ،تمرینات مربوط به فعالیتهای درك مطلب
خواندن و نگارش انجام میشد و به زبانآموزان فرصت پرسش و پاسخ و بحثهای گروهی جهت انتقال مفاهیم
و همافزایی داده میشد که چطور دربارهی موضوع درس نقشه ذهنی ترسیم کنند و چگونه طبقهبندی ذهنی
مطالب را در ذهن خود داشته باشند و به مطالب و پاسخهای خود نظم دهند .در گروه آزمایش وظیفهی
زبانآموزان تشكیل گروه ،فكرکردن در مورد متن درس ،بیان نظرات خود و گزارش دستاورهای بحث درکالس
و انتقاد از همگروهیهای خود بود .همچنین جهت برانگیختن آنها به مباحث گروهی و پرسشهای درك
مطلب خواندن ،زبانآموزان به صورت گروههای دونفره تقسیم شدند و به سؤاالت پاسخ میدادند و اشكاالت
زبانآموزان با توضیحات معلم برطرف میشد؛ این درحالی بود که گروه کنترل همان محتوا را به روش معمول
آموزش ،دریافت میکردند .پس از طی 41جلسه و هر جلسه به مدت  58دقیقه درگروه آزمایش با روش
معكوس و گروه کنترل با روش معمول کالسهای سنتی ،یعنی روش سخنرانی ،پسآزمونی از هر دو گروه
بهعمل آمد .پسآزمون شامل چهار متن  91سؤالی بود که  48سوال درك مطلب خواندن و  8سؤال مهارت
1

). Kolmogorov–Smirnov test (K–S test
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نوشتاری زبانآموزان را مورد سنجش قرار میداد .روایی آزمون از طریق سه نفر از معلمان با تجربهی درس
زبان فارسی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آزمون از طریق آلفای کرونباخ  24درصد محاسبه شد ،سپس
دادهها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

 .5ارائه و واکاوی دادهها
این پژوهش به بررسی تأثیر آموزش به روش معكوس و روش سخنرانی بر میزان یادگیری زبانآموزان در
مهارت خواندن و نوشتن میپردازد .در این بخش به واکاوی و تفسیر دادهها در پیشآزمون و پسآزمون
میپردازیم .با توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی است و به بررسی تفاوت میانگینهای
پسآزمون و پیش آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش پرداخته میشود ،برای تحلیل دادهها از روش آزمون
کوواریانس استفاده میشود.

 .1 .5واکاوی و تفسیر دادهها
برای بررسی تفاوت روشهای تدریس و بررسی تأثیر آنها در یادگیری فارسیآموزان ابتدا دادههای پژوهش
بهصورت آمار توصیفی شرح داده می شود که شامل حد باال ،حد پایین ،میانگین و انحراف معیار استاندارد
میباشد .بعد از توصیف دادهها ،نرمال بودن دادهها مورد بررسی قرار میگیرد .برای بررسی نرمال بودن دادهها
از آزمون کولموگراف اسمیرنوف استفاده شد .پیشفرض آزمون کوواریانس این است که دادهها به صورت نرمال
باشند .پس از آن به بررسی تفاوت روشهای تدریس در دو گروه کنترل و آزمایش در پسآزمون و پیشآزمون
با استفاده از آزمون کوواریانس پرداخته میشود .تحلیل دادهها ابتدا برای مهارت خوانداری و سپس برای
مهارت نوشتاری بیان می شود.
 .1 .1 . 5تحلیل دادههای مربوط به مهارت خواندن
 .1 .1 .1 . 5آمار توصیفی دادهها
آمار توصیفی شامل تعداد نمونه ،حد باال ،حد پایین ،میانگین و انحراف معیار استاندارد میباشد که در جدول
 8 .4نوشته شده است.

گروه
گروه کنترل
گروه آزمایش

جدول  .8 .4آمار توصیفی دادهای مربوط به مهارت خواندن
حد
تعداد
میانگین
حد باال
آزمون
پایین
نمونه
497162
91
6
92
پیشآزمون
41714
91
2
92
پسآزمون
447421
91
6
92
پیشآزمون
48
91
2
92
پسآزمون

انحراف معیار
استاندارد
175255
97221
172515
17154
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 .1 .1 .۲ . 5بررسی نرمالبودن دادهها
برای بررسی نرمال بودن داده از آزمون اسمیرنوف-کولموگروف و نرم افزار اسپیاساس استفاده شد .فرض
صفر این است که دادهها نرمال هستند .با توجه به جدول  .9 .8مشخص شد که درجهی معنادری باالی 1718
میباشد .پس فرض صفر پذیرفته می شود و دادههای پژوهش دارای توزیع نرمال هستند.
جدول  .9 .8آزمون  k-sمربوط به دادههای مهارت خواندن
گروه آزمایش شده

درجهی معناداری

پیشآزمون گروه کنترل

17211

پسآزمون گروه کنترل

17155

پیشآزمون گروه آزمایش

17554

پسآزمون گروه آزمایش

17162

 .1 .1 .3 . 5تفاوت بین دو گروه در مهارت خوانداری
نتایج تحلیل دادهها مربوط به تحلیل کوواریانس بهصورت جدول  .1 .8میباشد .برای انجام تحلیل ،پسآزمون
بهعنوان متغیر وابسته انتخاب میشود.
آزمون
پیشآزمون
روش تدریس

جدول  .1 .8یافتههای آزمون کوواریانس
توزیع F
درجه آزادی
4167918
4
657251
4

سطح معناداری
17111
17111

با توجه به اینکه سطح معناداری مربوط به پیشآزمون کمتر از  1718و برابر صفر میباشد ،مشخص
میشود که نمرات پیشآزمون و پس آزمون در گروه کنترل (سخنوری) و آزمایش (معكوس) ،تأثیر معناداری
دارد .این تأثیر از آن جهت مشخص میشود که پسآزمون بهعنوان متغیر مستقل و متغیر پیشآزمون به
عنوان کوواریانت میباشد .متغیر پیشآزمون بهعنوان متغیر تعدیلکننده میباشد که رابطهی بین روشهای
تدریس و نمرات پسآزمون را تحت تأثیر قرار میدهد .سطح معناداری مربوط به روش تدریس کمتر از 1718
و برابر صفر میباشد .بنابراین فرضیهی صفر آزمون رد میشود و نتایج تحلیل نشان میدهد که بین دو روش
تدریس در گروه کنترل و گروه آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد .میانگین نمرات در گروه کنترل و آزمایش
به ترتیب برابر 41714و  48میباشد که نشان میدهد روش تدریس در گروه معكوس نسبت به گروه کنترل
در مهارت خواندن برتری دارد
 .1 .۲ .5واکاوی و تفسیر دادههای مربوط به مهارت نوشتن
 .1 .1 .۲ .5آمار توصیفی دادهها
آمار توصیفی شامل تعداد نمونه ،حد باال ،حد پایین ،میانگین و انحراف معیار استاندارد میباشد که در جدول
 .1 .8نوشته شده است.
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جدول  .1 .8آمار توصیفی دادههای مربوط به مهارت نوشتن
گروه

آزمون

تعداد نمونه

حد پایین

حد باال

میانگین

گروه
کنترل
گروه
آزمایش

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

92
92
92
92

5
41
5
44

45
42
42
91

49741
41715
41794
46741

انحراف معیار
استاندارد
17494
97811
17655
97561

 .۲ .1 .۲ .5بررسی نرمالبودن دادهها
برای بررسی نرمال بودن داده از آزمون اسمیرنوف-کولموگروف و نرم افزار اسپیاساس استفاده شد .فرض
صفر این است که دادهها نرمال هستند .با توجه به جدول  8 .8مشخص شد که درجهی معنادری باالی 1718
میباشد .پس فرض صفر پذیرفته میشود و دادههای پژوهش دارای توزیع نرمال هستند .گروه کنترل مربوط
به شیوهی سخنرانی و گروه آزمایش مربوط به شیوهی معكوس میباشد.
جدول  .8 .8آزمون  k-sمربوط به دادههای مهارت نوشتاری
درجه معناداری
گروه آزمایش شده
17514
پیشآزمون گروه کنترل
17215
پسآزمون گروه کنترل
17211
پیشآزمون گروه آزمایش
17911
پسآزمون گروه آزمایش

 .3 .1 .۲ . 5تفاوت بین دو گروه در مهارت نوشتاری
با توجه به جدول  .6 .8سطح معناداری مربوط به پیشآزمون برابر صفر و کمتر از  1718شد .بنابراین فرض
صفر رد میشود و نمرات نوشتن پیشآزمون بر نمرات پسازمون در گروه کنترل و آزمایش تأثیر معناداری
دارد .سطح معناداری مربوط به مهارت نوشتاری برابر با  17119و کوچکتر از  1718میباشد که نشان
میدهد که روش تدریس در دو روش کنترل (سخنوری) و آزمایش (معكوس) با هم تفاوت معناداری دارند .با
توجه به اینکه میانگین نمرات پسآزمون در گروه کنترل و آزمایش برابر  41715و  46741شده است ،یافتهها
حاکی از آن است که روش تدریس در گروه معكوس نسبت به روش تدریس سخنوری در مهارت نوشتاری
برتری دارد.
آزمون
پیشآزمون
روش تدریس

جدول  .6 .8یافتههای آزمون کوواریانس
سطح معناداری
توزیع F
درجه آزادی
17111
4147511
4
17119
17588
4

 .6نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهشی
روش تدریس معكوس از آن جهت اهمیت دارد که زبانآموزان به صورت فعال در یادگیری مطالب درسی نقش
دارند و دانشآموزان را درگیر یادگیری میکند .در روش معكوس دانشآموزان فرصت بیشتری برای تعامل با
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معلم خود دارند .مزیت دیگر روش تدریس معكوس این است که دانشآموزان محتوای درسی را در اختیار
دارند و میتوانند بارها آنها را مرور کنند و در کالس فقط با معلم خود برای یادگیری و فهم بیشتر تعامل
کنند .در روش معكوس هر دانشآموز مسئول یادگیری خود میباشد .با توجه به اینکه در روش معكوس از
فایلها ،فیلمها و سایر جذابیتهای بصری استفاده میشود دانشآموزان میتوانند این فایلها را در محیطی
خارج از کالس بدون فشار مرور کنند (.)Bergmann & Sams, 2012
از آنجاییکه آموزش بر مبنای روش یاددهی-یادگیری معكوس نیاز به وسایل پر هزینه ندارد و فقط از
طریق گنجاندن محتوای تمام دروس در لوح فشرده قابلیت اجرایی باالیی را برای تمامی زبانآموزان دارا است،
میتوان تجربهی نگارنده از روش معكوس را اینچنین بیان کرد که تدریس موفق در نتیجهی دریافت بازخورد
عملكرد ،تداوم و حفظ روشهای موفق و فاصلهگرفتن از روشهای تدریس قدیمی حاصل میشود .در روش
آموزش معكوس نسبت به سایر روشهای تدریس ،فراگیران مشارکت بیشتری در یادگیری دارند ،بنابراین
روش آموزش معكوس یک پدیدهی غیرقابل انكار در نهادهای آموزشی است که مهمترین نقش را در فعال
شدن فراگیران و زبانآموزان دارد.
بر این اساس فرضیهی تحقیق بدین صورت مطرح شد که بین نمرهی خواندن و درك مفاهیم و مهارت
نوشتاری زبانآموزانی که با روش معكوس آموزش میبینند با نمرهی مهارت خواندن و نوشتن زبانآموزانی که
با روش سخنرانی آموزش میبینند ،تفاوت معنیداری وجود دارد .این یافتهها با نتایج پژوهشهایی مانند
اسماعیلیفر و همكاران ( ،)Esmaeilifar et al., 2015فضلعلی و همكاران (،)Fazlali et al., 2017
رنجبری و همكاران ( ،)Ranjbari et al., 2013بتانی ( ،)Bethany, 2010برگمن و سامز
( ،)Bergmann & Sams, 2012کانر و نیومن ( )Connor & Newman, 2013که بر تأثیر آموزش
معكوس بر یادگیری تأکید داشتهاند ،همخوانی دارد و مطابق با فرضیهی این پژوهش است که تأکید بر تآثیر
شیوهی آموزش معكوس بر یادگیری فارسیآموزان غیرایرانی دارد .نتایج تحقیق بیانگر تفاوت معنیدار بین
میانگین نمرات پیشآزمون و پسآزمون دو گروه میباشد .بدین معنی که عملكرد گروه آزمایش در آزمون
مهارت خواندن بهعنوان پسآزمون بهطور معنیداری از عملكرد گروه کنترل بهتر بوده است و فعالیت گروه
آزمایش با اعمال متغیر مستقل در مقایسه با گروه کنترل که مهارت خواندن را با روش سخنرانی دریافت
کرده اند افزایش یافته است .با توجه به آزمون کوواریانس انجام شده بر روی دادهها مشخص شد که بین
میانگین گروه کنترل و گروه آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد .م یانگین گروه کنترل مربوط به روش
سخنوری و گروه آزمایش مربوط به روش معكوس میباشد ،با توجه به اینکه میانگین گروه آزمایش باالتر از
میانگین گروه کنترل است ،نتایج نشان میدهد که روش تدریس به شیوهی معكوس نسبت به شیوهی
سخنوری برتری دارد .بنابراین ،با توجه به مطالب آموزشیِ الكترونیكی تهیه شده توسط محقق و کتاب گویا
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که محور اصلی فرایند یادگیری زبان آموزان در کالس معكوس بود ،یادگیری عمیق و پایدار با مشارکت 28
درصد زبانآموزان را چنانچه شواهد عینی معلم مؤید آن است ،بههمراه داشته است.
با روش آموزش معكوس زبانآموزان دریافتهاند که یادگیری تنها بازگوکردن یادداشتهایی که معلم به آنها
میدهد نیست .این روش اساساً پویایی خاصی در کالس ایجاد میکند که منجر به فعال شدن زبانآموزان و
احساس مسئولیت بیشتر در آنان میشود .شواهد تجربی دربارهی آموزش و یادگیری معكوس بر تعلق خاطر
بیشتر زبانآموزان به درس و بهبود بروندادهای قابل فهم در یادگیری داللت دارد .یافتههای این پژوهش
نشان میدهد زبانآموزان سطوح پایین طبقهبندی بلوم را قبل از حضور در کالس دریافت میکنند و زمان
کالس صرف تمرکز روی تكالیف دشوارتر ،تحلیل ،ترکیب و ارزیابی میشود .به عبارت دیگر ،یادگیری در پیِ
مطالعه و کتاب خوانی قبل از کالس و گفتگو ،بحث و بازاندیشی محتوای درس ،همفكری و مشورتهای
گروهی ،بازسازی و بازپروری فكر در کالس ،باعث تثبیت مطالب در ذهن ،تقویت قوهی نقد و تحلیل
(طبقهبندی بلوم) و یادگیری مادامالعمر میشود .وا ضح است که این نوع یادگیری تحت تأثیر عواملی مانند
راهبردهای فرایند یادگیری اکتشافی ،یادگیری مستقل و عمیق با مدیریت زمان مناسب ،منجر به فهم ،درك
و کاربرد مفاهیم درسی خواهد شد .نتایج این پژوهش حاکی از این است که معلم با بهرهگیری از روشهای
فعال و استفاده از روش یادگیری معكوس باعث فعال شدن فارسیآموزان ،تقویت روحیهی مشارکتپذیری،
پرورش روحیه ی انتقادی و حل مسأله ،شكوفا شدن استعدادها و تواناییهای زبانآموزان میشود .در راستای
پژوهش های آتی ،محتوا و نوع مطالب تولید شده الكترونیكی در این پژوهش و یافتههای دیگر در حیطهی
یادگیری معكوس بهعنوان یک روش نوین تدریس میتواند برای پژوهشگران حوزهی تولید محتوا ،آموزش
مجازی ،روشهای تدریس ،آزمونسازی و برنامهریزی آموزشی ،کاربردها و راهكارهای عملی فراوانی داشته
باشد.
پیشنهاد میشود معلمان از داستانهای کوتاه صوتی برای تقویت دانش واژگانی در مهارتهای شنیداری،
گفتاری ،خوانداری و نوشتاری استفاده کنند .ممكن است بهنظر برسد که فقط در یادگیری فعال در درسهای
خاصی میتوان از روش کالس معكوس استفاده کرد ،در حالیکه روش معكوس را برای فردی کردن آموزش
و تقویت جریان یادگیری در همهی درسها میتوان اجرا کرد .بهتر است معلمان برای تولید محتوای دیجیتالی
در برابر دوربین قرار گیرند و مراحل تدریس خود را ضبط کنند و فایلهای ویدیویی را در سایتهای آموزشی
بارگذاری کنند تا فراگیران منابع کیفی خوبی در دسترس داشته باشند .همچنین پیشنهاد میشود معلمان
مجموعههای ارزشمندی از محتوای دیجیتالی را مانند خانآکادمی 4که از سال  9141شروع به ضبط و پخش
ویدیوهای فارسی و فایلهای آموزشی کرده است ،در دسترس فراگیران قرار دهند .بنابراین این امكان برای
مدرسان و دبیران آموزش و پرورش مهیا است که با این روش آموزش آشنا شده و تالش در جهت باال بردن
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مهارتهای آموزشی خود داشته باشند ،همچنین دبیران باید به این نكته توجه داشته باشند که نیازی نیست
آموزش فقط از طریق فیلم ویدئویی ارائه شود ،بلكه آنها میتوانند از منابع مختلفی مانند تولید محتوای
الكترونیكی معلمساخته بهره گیرند.
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