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چكيده
اصالحات در آموزش عالی به دلیل ظهور فناوریهای جدید نیازمند تغییر در آموزش سنتی است .رویكرد
كالس معكوس میتواند راهحلی برای چنین تغییرات آموزشی جهت ایجاد محیط یادگیری فردی
دانشجومحور باشد .این رویكرد كه یك نوع از یادگیری تلفیقی است ،آموزش سنتی و برخط را با استفاده
از هر دو محیط داخل و خارج از كالس حضوری بهگونهای مؤثر تلفیق كرده است .هدف تحقیق حاضر
بررسی شیوه استفاده از رویكرد كالس معكوس در آموزش عالی و مزایا و معایب بهكارگیری و میزان تأثیر
آن بر جنبههای مختلف آموزشی از جمله یادگیری است .این تحقیق یافتههایی را كه از مرور نظاممند
تحقیقات درباره استفاده از رویكرد كالس معكوس در آموزش عالی بهدستآمده است را ارائه میدهد.
جستجوی نظاممند با توجه به كلمات كلیدی به  048تحقیق رسید كه درنهایت  32تحقیق منطبق با معیارها
جهت تحلیل عمیق تعیین گردید .تحلیل تحقیقهای انتخابشده نشان داد كه رویكرد كالس معكوس تأثیر
مثبتی بر یادگیری ،كاهش بار شناختی ،درگیر شدن ،دقت ،انگیزه ،نگرش و رضایت از دوره و خودكارآمدی
در آموزش عالی دارد و از مهمترین چالشهای كالس معكوس نیز به عدم آشنایی و سازگاری مناسب
دانشجویان با روش معكوس سازی ،افزایش باركاری مدرسان و مشكالت یادگیری از ویدئو بودند .با توجه
به تحلیل یافتههای تحقیقهای انتخابشده نتیجه گرفته میشود كه نظام آموزش عالی كشور میتواند بهطور
مؤثر از این روش استفاده كند.

واژگان كليدي :كالس معكوس ،مرور نظاممند ،يادگيري تلفيقي ،آموزش برخط ،آموزش عالي.
 .2دكتری تكنولوژی آموزشی ،دانشكده روانشناسی و علومتربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی و مركز نوآوریهای
یادگیری ،دانشگاه استرالیای جنوبی (نویسنده مسئول) e.toofaninejad@atu.ac.ir
 .1استادیار ،تكنولوژی آموزشی ،دانشگاه علوم پزشكی مجازی ،تهران ،ایران.
 .3دكتری تكنولوژی آموزشی ،دانشگاه فرهنگیان ،كردستان ،ایران.
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مقدمه
امروزه سخنرانیهای سنتی در كالسهای درس اثربخشی الزم را ندارد (داتیگ و
روسویك ،)1023 ،2زیرا این روش سبب دریافت اطالعات سطحی میشود كه با گذشت
زمان فراموش خواهند شد .به اعتقاد بویر )1023( 1بیهودهترین كار ممكن برای دانشجویان
انجام سخنرانیهای طوالنی در كالس درس و سپس فرستادن آنان به منزل برای انجام
تكالیف واقعی بدون حمایت و پشتیبانی است .در طی چند سال اخیر نیازها ،اهداف و عملكرد
یادگیرندگان تغییر كرده است ،آنها اغلب به اطالعات دسترسی آسان و سریع داشته و
ترجیح میدهند در محیطهای یادگیری مشاركتی و توأم با فعالیت یادگیرنده محور حضور
داشته باشند .همچنان كه پیرس )1023( 3در تحقیقهای خود نشان داده است فناوریهای
پیشرفته ،رشد محتوای آنالین و در دسترس و رشد علوم شناختی تفكرات مربوط به تدریس
و یادگیری سنتی را با چالش مواجه ساخته است .در این موقعیتها یكی از روشیهایی كه
میتوان با كمك آن در نحوه تدریس بازسازی انجام داد و از منابع آنالین و فناوری اینترنت
كمك گرفت ،كالس معكوس 4نام دارد (هورن.)1023 ،0
كالس معكوس كه از آن به عناوین دیگری همچون كالس برعكس ، 6یادگیری
برعكس 7و كالس وارونه 8نیز نامبرده میشود الگوی آموزشی است كه در آن روش سنتی
سخنرانی و نحوه انجام تكالیف دانشجویان تغییر میكند (آرنولد -گارزا .)1024 ،1رویكرد
كالس معكوس بهصورت "هر آنچه بهطور سنتی در كالس صورت میگرفت هماكنون در
خارج از كالس انجام میشود و برعكس" تعریف میگردد (الج و همكاران ،1000 ،20ص
 .)31بااینحال ،صرف تغییر ترتیب فعالیتهای تدریس و یادگیری برای توصیف این
رویكرد آموزشی كافی نیست .لذا بیشاپ و ورلنگر )1023( 22تالش كردند كه تعریف
1. Datig & Ruswick
2. Boyer
3. Pierce
4. flipped classroom
5. Horn
6. inverted classroom
7. inverted learning
8. reverse classroom
9 Arnold-Garza
10. Lage et al.
11. Bishop & Verleger
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رویكرد كالس معكوس را ساختارمند كنند .آنگونه كه آنان تعریف كردند ،رویكرد كالس
معكوس یك رویكرد آموزشی با پشتیبانی فناوری است كه از دو مؤلفه  .2آموزش انفرادی
و مستقیم رایانه محور خارج از كالس بهوسیله سخنرانیهای ویدئویی و  .1فعالیتهای
تعاملی گروهی در داخل كالس درس ،تشكیل میگردد .بهطور مشخص ،این تعریف بر نیاز
استفاده از ویدئوی آموزشی در یادگیری خارج از كالس درس تأكید میكند .با این حال
گزارشهایی از استفاده رسانههای غیر از ویدئو در رویكرد كالس معكوس نیز مانند استفاده
از فایلهای ارائه (السوات ،)1026 ،2كتابهای الكترونیكی (لی و همكاران )1026 ،1و حتی
كتابهای كاغذی (رادكلیفووانگ1020 ،3؛ تای و همكاران )1027 ،4وجود دارد.
با پیروی از روش كالس معكوس یادگیرندگان قبل از شروع كالس در قالب ویدئوهای
آموزشی به محتوا دسترسی دارند و زمانی كه آنان به كالس درس میآیند بهجای آنكه
شنوندهای منفعل باشند ،در كارگاههای آموزشی به انجام فعالیت خواهند پرداخت (جانسن،0
 1021و بویر .)1023 ،ارزش رویكرد كالس معكوس در تبدیل زمان كالسی به یك كارگاه
آموزشی است كه در آن فراگیران میتوانند در مورد محتوای آموزشی اظهارنظر كنند ،میزان
یادگیری خود را ارزیابی كرده و با دیگر دانشجویان از طریق فعالیتهای عملی و گروهی
در تعامل باشند .در حین جلسه كالس معكوس ،معلم بهعنوان یك مربی ،مشاور و یا تسهیلگر
عمل كرده و دانشآموزان را برای انجام تمرین بیشتر و فعالیت گروهی تشویق مینماید.
كالس معكوس بر مبنای پایههای نظری محكمی شكل گرفته است ،مهمترین این
پایههای نظری رویكرد یادگیری تلفیقی 6است (آبیسكرا و داوسن .)1020 ،7در یادگیری
تلفیقی از تلفیق روشهای مختلف همانند ارائه برخط 8همراه با تعامالت چهره به چهره
استفاده میشود و این اختیار به یادگیرنده داده میشود تا بر مكان آموزش و سرعت یادگیری
خود كنترل داشته باشند .پایه نظری دومی كه كالس معكوس بر آن بنا نهاده شده است،

1. Alsowat
2. Lee et al.
3. Radcliff & Wong
4. Thai et al
5. Johnson
6. blended learning
7. Abeysekera & Dawson
8. online
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رویكرد یادگیرنده محور است (كالرک .)1020 ،2حركت از محیطی كه در آن معلم متكلم
وحده است و تمامی فعالیتهای آموزشی را انجام میدهد به محیطی كه در آن معلم نقش
تسهیلگر ،ناظر و سازمان دهنده را دارد .بر همین اساس است كه یادگیرندگان با احساس
مسئولیت و درک اولیه از موضوعات درسی در كالس معكوس درس حاضر میشوند
(برگمن و سمز )1021 ،1و میتوانند در فعالیتهای مربوط به یادگیری تعاملی در كالس
شركت كنند .سومین مبنای نظری كالس معكوس را یادگیری فعال تشكیل میدهد (لمر،3
 .)1023یادگیری فعال رویكردی با تمركز بر فعالیت یادگیرنده و درگیری ذهنی وی با
محتوای آموزشی است (پرینس )1004 ، 4و كالس معكوس رویكردی جهت فعالیت
یادگیرنده و بهرهگیری از مواد درسی بهطور همزمان است.
ریشه كالس معكوس به فعالیتهای اریك مازور 0در دهه  2110در دانشگاه هاروارد
برمیگردد ،مازور به دانشجویان خود اجازه داد محتوای را انتخاب كنند كه با نیازهای آنان
بیشترین همخوانی را داشته باشد .دانشجویان وی میتوانستند محتوای متنی ،تعاملی و یا مبتنی
بر حل مسئله انتخاب كنند (مازور .)2112 ،6این ایده ابتدا در جهت بهبود یادگیری در
كالسهای مقدماتی كارشناسی فیزیك دانشگاه هاروارد بكار گرفته شد و بهتدریج در
سراسر جهان در زمینهها و رشتههای مختلف تحصیلی فراگیر شد .والوورد و آندرسون

7

( )2118یك مدل را پیشنهاد دادند كه در آن دانشجویان قبل از كالس به یادگیری اولیه
مطالب آموزشی پرداختند و در كالس درس بر پردازش بهتر آن تمركز كردند .الگ ،پالت
و ترگلیا )1000( 8توضیح دادند كه منظور از كالس معكوس پرداختن به فعالیتهای در
كالس درس است كه تا قبل از آن زمان در منزل انجام شده است .موسسه فناوری
ماساچوست )1002( 1منابع آموزشی باز را در قالب كتاب و ویدئو طراحی نمود تا گامی
اساسی در جهت عملیاتی كردن آنچه امروزه كالس معكوس خوانده میشود برداشته شود
1. Clark
2. Bergmann & Sams
3. Lemmer
4. Prince
5. Eric Mazur
6. Mazur
7. Walvoord and Anderson
8. Lage, Platt, and Treglia
)9. Massachusetts Institute of Technology (MIT
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(بیشاپ و ورلیجر .)1023 ،2سلمان خان ،)1004( 1مؤسسه آكادمی خان ،به ضبط ویدئوهایی
پرداخت كه در آن ریاضی آموزش داده میشد و آنها را در سایت یوتیوب 3بارگذاری
كرد (بون .)1021 ،4در سال  1008وی كتابخانهای مجازی از ویدئوهای آموزشی آنالین با
موضوعات متنوع درسی را با عنوان آكادمی خان 0راهاندازی كرد .در سال  1007دو تن از
معلمان علوم در كولورادو به نامهای برگمن و سمز به ضبط ویدئوهایی پرداختند كه
مخصوص دانشجویانی بود كه نتوانسته بودند در كالس درس حاضر شوند (فولتن.)1021 ،6
آنها از دانشجویان میخواستند از ویدئوها نكته برداری كنند و این نكتهها را در كالس
درس به اشتراک بگذارند .یا این تاریخچه و بهتدریج مدل كالسهای معكوس شروع به
رشد كرد و در سرتاسر جهان طرفدارانی پیدا كرد.
مدل كالس معكوس بهترین روش برای استفاده حداكثری از ارائه مستقیم یا سخنرانی و
یادگیری فعال است ،شاید به همین دلیل است كه این مدل در تمامی مقاطع تحصیلی
طرفداران زیادی دارد (هوفمن .)1024 ، 7با استفاده از رویكرد كالس معكوس میتوان
بیشترین زمان كالس درس را به مؤثرترین و خالقانهترین حالت ممكن سپری كرد (فولتن،8
 .)1021چون در این روش فراگیران از منابع آنالین قبل از كالس درس استفاده میكنند لذا
وقت كالس برای فعالیتهای یادگیری مؤثرتری همچون بحث كالسی و حل مسئله آزاد
میشود و فراگیران كمتر شنوندهای منفعل خواهند بود (آرنولد-گازا .)1024 ،1مزیت دیگر
كالس معكوس افزایش و بهبود تعامل یادگیرنده و معلم است .این روش باعث میشود
یادگیرندگان كمترین میزان بدفهمی و كجفهمی را از محتوای درسی داشته باشند ،زیرا بعد
از مشاهده محتوای آموزشی در منزل یادگیرندگان مواردی كه در فهم آن مشكل داشتهاند
را در كالس به بحث خواهند گذاشت .افزایش عملكرد تحصیلی (دویس ،دین و بال،20

1. Bishop & Verleger
2. Salman Khan
3. YouTube
4. Bowen
5. Khan Academy
6. Fulton
7. Hoffman
8. Fulton
9. Arnold-Garza
10. Davies, Dean, & Ball
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 ،)1023خلق محیطی كه در آن به ترجیحات یادگیرنده پاسخ داده میشود (لمر )1023 ،2و
فراهم آوردن محتوای متناسب با نیازهای فراگیر (برگمن و همكاران )1023 ،1از دیگر فواید
كالسهای معكوس است .در این روش برخالف روشهای سنتی و مبتنی بر سخنرانی،
یادگیرنده این فرصت را خواهد داشت تا بر محتوای آموزشی كنترل داشته باشد ،ویدئوها را
مجدداً تماشا كند ،آن را برای دقایقی نگه دارد و آن را بهدلخواه خود به جلو و عقب ببرد.
درگیری ذهنی (میالرد ،)1021 ،3آزادی (فولتن ،)1021 ،كنترل و مشاركت در فعالیتها
(آسدو ،)1023 ،4احساس مسئولیت نسبت به یادگیری (پاپ و همكاران ،)1021 ،0احساس
استقالل (دریسكول و پت ی ،)1024 ، 6انگیزش و اعتمادبهنفس (لمر )1023 ،از دیگر
مزیتهایی است كه كالسهای معكوس برای یادگیرندگان فراهم میآورد.
با وجود تعداد باالی تحقیقات در بررسی اثر كالس معكوس در آموزش عالی ،مقاالت
كمی تحقیقات مربوط به كالس معكوس در آموزش عالی را مرور كردند .برخی از مقاالت
مرور نظاممند در آموزش عالی بر روی یك موضوع خاص مانند پرستاری تمركز كردند
(پرستی1026 ،7؛ بتیهاواس و همكاران .)1026 ،8پس از سال  1021یكی از آنها بهطور ویژه
تمركز بر آموزش عالی دارد (بیشاب و ورلگر .)1023 ،1بیشاب و ورلگر ( )1023تعداد 14
تحقیق مرتبط با كالس معكوس را مرور كرده و به این نتیجه رسیدند كه بیشترین تمركز
تحقیقها بر مشاركت دانشجویان بوده است ،كه عموماً مثبت بود .با توجه به كمبود تحقیقاتی
كه اثر كالس معكوس را بر یادگیری بررسی میكردند ،این دو محقق پیشنهاد دادند كه
تحقیقات آزمایشی یا شبه آزمایشی برای بررسی خروجیهای یادگیری صورت گیرد .با
وجود اینكه بیشاب و ورلگر ( )1023نكات مهمی درباره كالس معكوس ارائه دادند ،مرور
آنها در طبقهبندی مرور نظاممند قرار نمیگیرد چون درباره شیوه جستجو و روند انتخاب
مقاالت توضیحاتی ارائه نشده است .همچنین مقاالت موردبررسی آنها تا سال  1021بوده
1. Lemmer
2. Bergman et al.
3. Millard
4. Acedo
5. Pape et al.
6. Driscoll & Petty
7. Presti
8. Betihavas et al.
9. Bishop & Verleger
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است .تحقیق حاضر شامل تمام مقاالت آزمایشی و شبه آزمایشی صورت گرفته درباره
كالس معكوس در آموزش عالی از سال  1021میشود .بررسی مقاالت جدیدتر ،دید دقیقتر
و بهروزتری از وضعیت فعلی رویكرد كالس معكوس در آموزش عالی فراهم مینماید.
نتایج این تحقیق میتواند تصویری جامع از اثرات كالس معكوس بر جنبههای مختلف در
آموزش عالی ،مزایا و چالشهای كالس معكوس و همچنین انواع فعالیتهای مورداستفاده
در این روش را برای معلمان ،طراحان و مدیران آموزشی ارائه دهد .لذا این تحقیق به دنبال
بررسی و تحلیل روشهای استفاده از رویكرد كالس معكوس و تأثیر آن در آموزش عالی
به همراه فرصتها و چالشهای موجود است.
روش
در این تحقیق ،از روش مرور نظاممند 2برای شناسایی ،بررسی ،ارزشیابی و تحلیل مقاالت
درباره تأثیر استفاده از رویكرد كالس معكوس در آموزش عالی استفادهشده است .پتیكرو
و رابرتس )1008( 1مرور نظاممند تحقیقات را بهعنوان یك تفسیر 3از مستندات انتخابشده
در موضوعی مشخص كه شامل خالصهسازی ،4تحلیل ،0ارزشیابی 6و تركیب 7مستندات
میشود ،تعریف كردند .ویژگی مرور نظاممند این است كه یك تصویر بزرگتری درباره
موضوع موردتحقیق ایجاد میكند .مرورهای نظاممند میتوانند درک یك موضوع ،شناسایی
موضوعات مشترک در سراسر تحقیقات را تسهیل كرده و یا به توسعه یك نظریه كمك
كنند (تندور و همكاران1021 ،8؛ همرسلی.)1002 ،1

1. systematic review
2. Petticrew & Roberts
3. interpretation
4. summarization
5. analysis
6. evaluation
7. synthesis
8. Tondeur et al.
9. Hammersley
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 .2راهبرد جستجو :این مرور نظاممند با روش پریزما( 2موهر و همكاران )1001 ،1انجام
گرفته است .جهت مشخص كردن مقاالت ،در  20پایگاه داده اسكوپوس ،3پروكوئست،4
اریك ،0وب ساینس ،6وایلی ،7ساینس دایركت ،8نورمگز ،1مگ ایران ،20ایران داک 22و
جهاد دانشگاهی جستجوی نظاممند در بهمن  2310صورت گرفت و در آذر 2316
بهروزرسانی شد .جستجوی دستی نیز در گوگل اسكالر 21برای تكمیل كار صورت گرفت.
جهت انجام جستجو از تركیب كلمات كلیدی مرتبط با كالس معكوس و آموزش عالی
در پایگاههای داده انگلیسی طبق جدول  2و در پایگاههای داده فارسی طبق جدول  1استفاده
شد .با توجه به شیوه تعیین كلمات در مقاالت فارسی ،بررسی مقاالت مربوط به آموزش
عالی پس از اتمام جستجو و در مرحله بررسی عنوان و چكیده صورت گرفت.
جدول  .1كلمات كليدي در جستجوي نظاممند پايگاههاي داده انگليسي
OR

OR

OR

”“higher education

*class

*flip

university

*learn

*reverse

undergraduate
college

AND

*teach
*instruct

AND

*invert

model
*theor
education

)1. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA
2. Moher et al.
3. Scopus
4. ProQuest
5. Eric
6. Web of Science
7. Wiley online library
8. Science Direct
9. Noormags
10. Magiran
11. Irandoc
12. Google Scholar
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جدول  .2كلمات كليدي در جستجوي نظاممند پايگاههاي داده فارسي
یا

یا

كالس

معكوس

یادگیری
آموزش

و

برعكس
وارونه

طراحی آموزشی
محیط یادگیری

 .1معیارهای انتخاب مقاالت :جهت تحقق هدف تحقیق دو محدودیت سال انتشار در
پنج سال اخیر و نوع شركتكنندگان در تحقیق اعمال شد .به غیر از این در مرحله جستجو
محدودیت دیگری مانند نوع تحقیق ،انتشارات ،محل جغرافیایی انجام تحقیق ،زبان
شركت كنندگان اعمال نگردید .همچنین تمام مقاالت فصلنامههای علمی داوری شده،2
كنفرانسها ،رسالههای دكتری و پایاننامهها داخل نتایج شد ولی فصلهای كتاب ،مقاالت
روزنامهها ،مجالت عمومی ،گزارشها 1و سرمقالهها 3از روند جستجو خارج شدند .جدول
 3معیارهای داخل شدن 4و معیارهای خارج شدن 0مقاالت در تمام مراحل بررسی از عنوان
و چكیده تا متن كامل را تا رسیدن به مقاالت نهایی جهت تحلیل نشان میدهد.
جدول  .3معيارهاي داخل يا خارج شدن از روند بررسي مقاالت در مرور نظاممند
معیارهای داخل شدن مقاالت

معیارهای خارج شدن مقاالت

مرتبط با كالس معكوس

عدم ارتباط با كالس معكوس

مرتبط با آموزشی عالی

عدم انجام تحقیق در آموزش عالی

چاپشده در فصلنامههای علمی داوری شده،

چاپشده در فصلهای كتاب ،روزنامهها ،مجالت

كنفرانسها ،رسالههای دكتری و پایاننامهها

عمومی ،گزارشها و سرمقالهها

سال انتشار  1021یا  2312و جدیدتر از آن

سال انتشار قدیمیتر از  1021یا 2312

تحقیق آزمایشی یا شبه آزمایشی

عدم تحقیق آزمایشی یا شبه آزمایشی
عدم وجود گروه كنترل
عدم وجود پیشآزمون
عدم همزمانی اجرا در گروه كنترل و آزمایش
به غیر از زبان انگلیسی یا فارسی
1. peer reviewed journals
2. commentaries
3. editorials
4. inclusion factors
5. exclusion factors
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 .3خروجی جستجوی نظاممند :روند جستجو و انتخاب مقاالت همانگونه كه در شكل
 2نشان دادهشده است بدین گونه بود كه پس از جستجو در تمام پایگاههای ذكرشده انگلیسی
و فارسی با كلمات كلیدی مرتبط و محدودیت سال انتشار 103 ،مقاله مشخص گردید ،تعداد
 22مقاله نیز از طریق جستجوی دستی در گوگل اسكالر اضافه شد كه جمع تمام مقاالت
یافت شده به تعداد  124مقاله رسید .سپس مقاالت تكراری به تعداد  366مقاله مشخص و
حذف گردید .علت وجود مقاالت تكراری نمایه شدن یك مقاله در چندین پایگاه داده بود.
تعداد  048مقاله جهت بررسی عنوان و چكیده مشخص گردید .با بررسی عنوان و چكیده
تمام مقاالت مشخصشده 412 ،مقاله با توجه به معیارهای انتخاب مقاالت (جدول  )3به دلیل
عدم ارتباط با كالس معكوس یا آموزش عالی و یا عدم انجام تحقیق بهصورت آزمایشی یا
شبه آزمایشی مشخص و از روند بررسی مقاالت خارج شد .لذا  217مقاله جهت بررسی متن
كامل انتخاب گردید .جهت تحلیل و مقایسه دقیقتر مقاالت نهایی ،معیارهای مشخصتری
درباره نوع تحقیق در نظر گرفته شد كه شامل این موارد بود :دارا بودن گروه كنترل ،انجام
پیشآزمون قبل از شروع آموزش ،همزمانی اجرای آموزش در گروه كنترل و آزمایش .با
توجه به این معیارها تعداد  16مقاله در بررسی متن كامل خارج شدند .از این تعداد  1مقاله
به دلیل عدم امكان دسترسی به متن كامل پس از چندین مرحله جستجو در پایگاههای داده
مختلف از روند تحلیل خارج شدند .با توجه به جستجو در پایگاههای مقاالت به زبان فارسی
در ابتدا  44مقاله از  048مقاله به زبان فارسی یافت شد كه پس از ورود به فرایند بررسی
چكیده و متن كامل  18مقاله به دلیل عدم تحقیق آزمایشی 20 ،مقاله عدم ارتباط با آموزش
عالی و  6مقاله عدم ارتباط با كالس معكوس از چرخه انتخاب خارج شدند ،در حقیقت تا
زمان انجام جستجو مقالهای به زبان فارسی یافت نشد كه دارای تمام مالکهای ورود و
خروج جستجوی نظاممند طبق جدول  3باشد .همچنین چكیده مقاالت بهغیراز زبانهای
فارسی و انگلیسی نیز موردبررسی قرار گرفت كه  0مقاله به دلیل ارائه به غیر متن كامل مقاله
بهغیراز این دو زبان به توجه به جدول  3از فرند تحقیق خارج شد .درنهایت تعداد  32مقاله
با توجه به معیارهای این تحقیق واجد شرایط تحلیل شدند.
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شكل  .1چارت روند انتخاب مقاالت

 .4استخراج دادهها :اطالعات مقاالت نهایی داخل شده در این مرور نظاممند در جداول
استانداردشده استخراج گردید .جدول  4مشخصات هر تحقیق را توضیح میدهد كه شامل
موارد نویسنده ،سال انتشار ،هدف تحقیق ،ابزار جمعآوری داده ،كشور محل تحقیق ،جامعه
آماری ،سن شركتكنندگان ،تعداد نمونه آماری ،تعداد در گروه كنترل و آزمایش ،موضوع
درسی و مدت اجرای آزمایش است .در جدول  6نتایج تحقیق بهصورت خالصه توضیح
دادهشده است بدینصورت كه اثر كالس معكوس نسبت به كالس سنتی بر متغیرهای وابسته
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مختلف در هر تحقیق موردبررسی قرارگرفته و در صورت تفاوت معنیدار مثبت كالس
معكوس نسبت به كالس سنتی عالمت ( ،)+تفاوت معنیدار منفی عالمت ( )-و عدم تفاوت
معنیدار عالمت ( )Nروبروی هر متغیر مربوط به تحقیق درجشده است.
 .0ارزیابی كیفی تحقیقات :ارزیابی كیفی برای تمام مقاالت انتخابشده در مرور
نظاممند صورت گرفت .اطالعات ارزیابی كیفی تحلیل اعتبار و روایی یافتههای هركدام از
تحقیقات و نتیجهگیریهای آن را گزارش میدهد (بتن و همكاران .)1024 ،2تعداد متنوعی
از چك لیستهای بررسی كیفی موجود است .با اینحال ،هیچكدام از آنها برای بررسی
تمام انواع مرورهای نظاممند مناسب نیست (موجا و همكاران )1000 ،1و مشخص كردن
چكلیست قابلاعتماد كه تحقیقات با روششناسیهای مختلف را بررسی كند خود یك
چالش است .به همین دلیل یك چكلیست كنترل كیفی تحقیقات توسط بتن و همكاران
( )1024تهیه شد كه می تواند عالوه بر تحقیقات كمی ،آنهایی كه از روش آمیخته و كیفی
نیز استفاده كردهاند را بررسی كند .این چكلیست تركیبی از چكلیست تهیهشده توسط
داونز و بلك ،)2118( 3ال و همكاران )2111( 4و مؤسسه ملی ارتقای سالمت و درمان

0

( )1007است .همچنین چكلیست روشهای آمیخته تهیهشده توسط سیریه و همكاران

6

( )1022نیز استفاده شد تا از وجود سؤاالت ارزیابی مناسب در چكلیست اطمینان حاصل
شود.
این چكلیست (پیوست  )2از  43سؤال تشكیل شده است كه  31سؤال صرفاً مربوط به
تحقیقات بر پایه روشهای كمی بوده است .تحقیقات مبتنی بر روش آمیخته بهوسیله 43
سؤال بررسی میگردد .جهت مقایسه كیفیت تحقیقات مختلف از روش امتیازدهی برای هر
مالک استفاده شد .بدین گونه كه هر مالک با یكی از سه پاسخ بله ( 1امتیاز) تا حدودی (2
امتیاز) و خیر یا گزارش نشده (صفر امتیاز) ارزیابی میشود .امتیازهای هر تحقیق پس از
جمعآوری تبدیل به درصد میگردد تا امكان مقایسه مستقیم بین تحقیقات وجود داشته باشد.
نتیجه بررسی كیفی مقاالت داخل شده در این تحقیق در جدول  4نشان دادهشده است.
1. Batten et al.
2. Moja
3. Downs & Black
4. Law et al.
)5. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE
6. Sirreyeh et al.
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جدول  .4مشخصات مقاالت داخل شده در مرور نظاممند
ابزار
نویسندگان سال

هدف تحقیق

جمعآوری كشور جامعه تحقیق سن
داده

بررسی مزایای الگوی
كالس معكوس برای
چن و همكاران
 1027یادگیرندگان زبان
2
Chen et al.
انگلیسی بهعنوان زبان
خارجی

1

كورت
Kurt

آزمون،
پرسشنامه،
مصاحبه

دانشجویان سال
تایوان دوم رشته زبان 10-21
انگلیسی

بررسی تأثیر كالس
دانشجویان سال
معكوس در معلمان زبان آزمون،
 1027انگلیسی پیش از خدمت پرسشنامه ،تركیه دوم دبیری زبان 12-21
انگلیسی
از طریق مقایسه كالس گروه كانونی
معكوس با كالس سنتی

بررسی اثر محیط كالس
درس معكوس ،در مقایسه
با یادگیری تلفیقی،
آموزش سنتی و یادگیری آزمون،
تای و همكاران
1027
3
الكترونیكی روی عملكرد پرسشنامه
Thai et al.
یادگیری ،خودكارآمدی،
انگیزش درونی و
انعطافپذیری دانشجویان

دانشجویان سال
دوم مقطع
ویتنام
كارشناسی

حجم موضوع
نمونه درسی

اصطالحات
48
زبان انگلیسی

61

11-10

زیستشناسی
10
(بیمهرگان)

زبان عمومی

4

بررسی تأثیر الگوی
كالس معكوس بر
السوات
 1026مهارتهای سطح باالی
Alsowat
تفكر ،درگیركردن و
رضایت دانشجویان

دانشجویان ترم
دوم رشته زبان
آزمون،
عربستان انگلیسی در درس 11-21
پرسشنامه
زبان انگلیسی
عمومی

67

0

بررسی اینكه آیا مدرک
معتبری برای تأثیر
آموزش به شیوه كالس
دانشجویان رشته
آزمون،
اوجنوس
11-28
آمریكا
 1026معكوس وجود دارد و
شیمی
پرسشنامه
Ojennus
مقایسه ادراک دانشجویان
از نرخ یادگیری در این
دو نوع كالس

04

گنزالزگومز و
ارزیابی تأثیر كالس
همكاران  1026معكوس بر عملكرد و
6
Gonzalezادراک دانشجویان
Gomez et al.
بررسی دو روش آموزشی
دانشجو محور كالس
لیی و همكاران
 1026معكوس و مسئله محور بر
7
Lee et al.
روی پیشرفت تحصیلی
دانشجویان جهت

آزمون،
پرسشنامه

آزمون

مدیریت
كالس

بیوشیمی

دانشجویان
 203 11-10علوم عمومی
اسپانیا
آموزش ابتدایی
دانشجویان
كارشناسی ارشد
ذكر نشده 01
آمریكا
رشته ارزیابی
ساختمان

مدیریت
ساخت

مدت نتیجه
آموزش ارزیابی
(هفته) كیفی

8

24

0

20

24

24

0

%78

%82

%81

%78

%73

%73

%76
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نویسندگان سال

هدف تحقیق

مدت نتیجه
ابزار
حجم موضوع
آموزش ارزیابی
جمعآوری كشور جامعه تحقیق سن
نمونه درسی
(هفته) كیفی
داده

مشخص كردن مؤثرترین
روش برای كسب مهارت
در ریاضی
مقایسه اثربخشی برنامه
درسی مبتنی بر سخنرانی
در مقایسه با برنامه درسی
لی و همكاران
پرسشنامه
1026
8
مبتنی بر رویكرد كالس
Li el at.
معكوس در طراحی منظره
مبتنی بر كامپیوتر

چین

ذكر نشده

ذكر نشده  212طراحی منظره

24

%67

دانشجویان سال
مقایسه كالس معكوس با
لوكس و
اول كارشناسی
روش سنتی در تدریس
ذكر نشده 17
پرسشنامه آمریكا
همكاران 1026
1
ارشد سالمت
دوره مقدماتی آمار
Loux et al.
عمومی
زیستی

آمار زیستی

مقایسه كالس معكوس با
روشهای یادگیری فعال
دانشجویان ترم
آزمون،
منال
ذكر نشده 40
آمریكا
 1026بر عملكرد تحصیلی،
20
یك ژنتیك
پرسشنامه
Mennella
یادگیری و رضایت
دانشجویان

ژنتیك

24

تولید مواد
آموزشی

8

%73

24

%80

22

ازپینار
Ozpinar

بررسی تأثیر كالس
معكوس در پیشرفت
1026
تحصیلی ،انگیزش و
نگرش دانشجویان

تأثیر كالس معكوس بر
رایان و رید
 1026عملكرد و یادداری
21
Ryan & Reid
دانشجویان شیمی

آزمون،
پرسشنامه

دانشجویان سال
تركیه دوم رشته آموزش 12-28
ریاضی ابتدایی

00

دانشجویان ترم
آزمون،
آمریكا دوم دوره شیمی ذكر نشده  113شیمی عمومی
پرسشنامه
عمومی

ارزیابی اثربخشی یك
مدل آموزشی "مبتنی بر
اسكات و
 23همكاران  1026سخنرانی" سنتی در
مقایسه با مدل "كالس
Scott et al.
معكوس"

آزمون،
مصاحبه

بررسی كارایی روش
كالس درس معكوس و
تاران و گكتاس
 1026 Turan & 24اثر آن روی پیشرفت و
Goktas
سطوح بار شناختی
دانشجویان

آزمون،
پرسشنامه

اثر كالس درس
وبستر و همكاران
معكوس در موفقیت
1026 Webster et 20
دانشجویان مكانیك
al.
سیاالت

آزمون

دانشجویان ترم
آمریكا
دوم درس حساب

دانشجویان سال
تركیه
اول

ذكر نشده 16

ذكر نشده 226

دانشجویان
كارشناسی رشته
ذكر نشده 71
مهندسی
آمریكا
محیطزیست
و مهندسی عمران

حساب

آشنایی با
رایانه

24

24

20

%60

%71

%80

%83

مكانیك
ذكر نشده %70
سیاالت
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مدت نتیجه
ابزار
حجم موضوع
آموزش ارزیابی
جمعآوری كشور جامعه تحقیق سن
نمونه درسی
(هفته) كیفی
داده
در درس مكانیك
سیاالت

تعیین اثربخشی مدل
یو و وانگ
 1026معكوس در دوره نوشتن
26
Yu & Wang
متون كسبوكار انگلیسی

مصاحبه،
پرسشنامه

بررسی اثر معكوس سازی
كالیمریس و ساور
 1020در خروجی یادگیری
27
Calimeris
دانشجویان اقتصاد

آزمون

دانشجویان
كارشناسی با
مهارتهای 13-21
چین
نوشتن كسبوكار
انگلیسی یكسان

نوشتن متون
 61كسبوكار به
انگلیسی

24

%88

21-28

 66اقتصاد صنعتی

24

%70

بررسی تأثیر مدل كالس
درس معكوس بر
فراگاو هارمون
 1020 Fraga & 28یادگیری دانشجویان و
Harmon
دیدگاه آنان درباره
كالس

دانشجویان در
دوره معلمی برای
آزمون،
40-10
آمریكا
پایه  4تا 8
پرسشنامه
آموزش ویژه

 02درس كلمات

مقایسه كالس سنتی و
معكوس در عملكرد و
هاتل و گارو
 1026 Hotle & 21دیدگاه دانشجویان
Garrow
كارشناسی مهندسی
عمران

آزمون،
دانشجویان
اطالعات
آمریكا كارشناسی ذكر نشده 01
سامانه،
مهندسی عمران
پرسشنامه

بررسی و مقایسه میزان
یادگیری و نگرش
دانشجویان در كالس
جنسن و همكاران
1020
10
معكوس و سنتی كه با
Jensen et al.
الگوی بایبی ( )5Eاجرا
شده است

دانشجویان در
درس
آزمون،
ذكر نشده  208زیستشناسی
آمریكا
زیستشناسی
پرسشنامه
عمومی

بررسی تأثیر كالس
لئیس و همكاران
 1020معكوس بر نوشتن انشا در
12
Leis et al.
كالسهای زبان انگلیسی

آزمون

بررسی تأثیر كالس
پرسشنامه،
ماسیجسكی
 1020معكوس بر نتایج تحصیلی
11
مشاهده
Maciejewski
در درس ریاضی

13

ماتیس
Mattis

مقایسه كالس معكوس با
كالس سنتی بر دقت و
1020
تالش ذهنی در سه سطح
از پیچیدگی ریاضی

موس و باند
بررسی اثربخشی
1020 Moos & 14
فعالیتهای یادگیری
Bonde

دانشجویان سال
آمریكا
اول رشته اقتصاد

دانشجویان
مشغول به تحصیل
ژاپن در دورههای 21.07
انگلیسی بهعنوان
زبان خارجی

آزمون،
مصاحبه

 11زبان انگلیسی

دانشجویان سال
كانادا اول كارشناسی 600 21-28
علوم زیستی

دانشجویان سال
آزمون،
10-28
آمریكا
دوم پرستاری
پرسشنامه

مهندسی
عمران

حساب

48

ریاضیات

آمریكا دانشجو معلمان ذكر نشده 31

روانشناسی
تربیتی

6

24

24

%86

%81

%80

20

%83

24

%70

24

%78

ذكر نشده %80
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نویسندگان سال

هدف تحقیق

مدت نتیجه
ابزار
حجم موضوع
آموزش ارزیابی
جمعآوری كشور جامعه تحقیق سن
نمونه درسی
(هفته) كیفی
داده

خودتنظیم در كالسهای
معكوس
بررسی تأثیر كالس
رادكلیف و وانگ
 1020 Radcliff & 10معكوس در سواد
Wong
اطالعاتی

دانشجویان
پرسشنامه آمریكا
دانشكده هنر

بررسی نتایج مقایسهای
عملكرد دانشجویان در
ویتمن كاب
 1020 Whitman 16كالس درس معكوس،
Cobb
كالس سنتی و آموزش
آنالین

دانشجویان
دولت فدارل
پرسشنامه آمریكا رشتههای مختلف ذكر نشده 70
امریكا
دانشگاه

بررسی اثر كالس
معكوس بر یادگیری،
یانگ و همكاران
1020
17
فراشناخت و عواطف
Yong et al.
دانشجویان

دانشجویان در
دوره معادالت
آزمون،
ذكر نشده 276
آمریكا
دیفرانسیل
پرسشنامه
مقدماتی

معادالت
دیفرانسیل

دانشجویان
ورودی جدید
اشاره
مقایسه كالس معكوس با
زک و همكاران
پرسشنامه آمریكا ثبتنامشده برای ذكر نشده
1020
18
نشد
كالس سخنرانی استاندارد
Zack et al.
درس ریاضی
مقدماتی

ریاضیات
مقدماتی

بررسی اثرات مدل كالس
درس معكوس در
آزمون،
 1024موفقیت دانش آموزان،
پرسشنامه
رویكردها و نگرش آنان
نسبت به درس فیزیك

ذكر نشده  70سواد اطالعاتی ذكر نشده %77

دانشجویانی در
دپارتمان آموزش
تركیه كامپیوتر و ذكر نشده 74
فناوریهای
آموزشی

11

سنگل
Sengel

30

دانشجویان
بررسی رویكرد كالس
ویلكاكس
شناسایی و
كتابداری در دو
معكوس در آموزش عالی
ذكر نشده  30ارزشیابی منابع
پرسشنامه آمریكا
بروكس 1024
دوره پیشرفته
و استفاده از آن در
Wilcoxكتابخانهای
Brooks
تركیب
آموزش سواد اطالعاتی

دانشجویان
بررسی اثرات معكوس
دیویس و
كارشناسی در
سازی كالس در دانشگاه آزمون،
كارشناسی 288
آمریكا
 32همكاران 1023
درس اكسل
بر دستاوردها و رضایت پرسشنامه
Davies et al.
مقدماتی
دانشجویان

فیزیك

اكسل
مقدماتی

24

7

24

6

20

0

%60

%70

%08

%70

%73

%83

بررسی استفاده از رویكرد كالس معكوس در آموزش عالی :یك....

399

نتايج
با توجه به بررسی تحلیلی تحقیقات انتخابشده ،نتایج بهدستآمده به تفكیك ارائه میگردد.
روش تحقیق استفادهشده در تحقیقات
با توجه به مالک های انتخاب و داخل شدن مقاالت ،روش اصلی تمام تحقیقات شبه
آزمایشی بود .عالوه بر این تحقیقاتی با روش آمیخته نیز صورت گرفت .این محققین عالوه
بر روش كمی شبه آزمایشی ،قسمتی از تحقیق خود را با روش كیفی انجام دادند .كورت
( ،)1027چن و همكاران ( )1027و فراگا و هارمون ( )1020از روش گروه كانونی و مصاحبه
برای بررسی دیدگاه دانشجویان ،درک و تجربه آنها از كالس معكوس استفاده كردند.
ازپینار ( ،)1026یو و وانگ ( )1026بهمنظور تأیید بخش كمی تحقیق مصاحبه نیمه
ساختاریافته همراه با سؤاالتی با هدف شناسایی تفاوتها بین دو محیط معكوس و سنتی را
بكار بردند .زک و همكاران ( )1020در انتهای پرسشنامه ،سؤاالتی بازپاسخ جهت تحلیل
دیدگاه دانشجویان ،مزایا و چالشهای كالس معكوس طراحی كردند .در تحقیق اسكات و
همكاران ( )1026مصاحبهای یكساعته توسط دو مربی باتجربه از دانشجویان درباره محیط
یادگیری ،نگرش و عادات آنها انجام شد .ماسیجسكی ( )1020نیز از روش مشاهده برای
بررسی وضعیت دانشجویان استفاده كرد.
ابزار جمعآوری داده
همانطور كه در جدول  4نشان دادهشده است ،اصلیترین ابزار جمعآوری داده آزمون
( 16تحقیق) و پرسشنامه ( 11تحقیق) بوده است .در آزمونهای برگزارشده 20 ،آزمون عینی
و  1آزمون باز پاسخ بود .یو و وانگ ( ،)1026لئیس و همكاران ( ،)1020موس و باند ()1020
و رادكلیف و وانگ ( )1020دادهها را از طریق بررسی انشا ،مقاله و متنهای نوشتهشده توسط
شركتكنندگان جمعآوری كردهاند .گنزالزگومز و همكاران ( ،)1026فراگاو هارمون
( ،)1020هاتل و گارو ( ،)1020ماسیجسكی ( )1020در تحقیق خود اشارهای به نوع آزمون
برگزارشده نكردند .موضوع پرسشنامههای مورد استفاده نیز شامل دیدگاه و نگرش نسبت به
كالس معكوس ( 7تحقیق) ،درک دانشجو از تجربه یادگیری ( 6تحقیق) ،میزان رضایت از
دوره ( 0تحقیق) ،انگیزش ( 4تحقیق) ،مهارتهای پایه ( 3تحقیق) ،خود كارآمدی (1
تحقیق) ،الگوی پذیرش فناوری (چن و همكاران ،)1027 ،انعطافپذیری درک شده (تای
و همكاران ،)1027 ،سبك یادگیری (ویتمن كاب )1020 ،و بار شناختی ذهنی (تاران و
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گكتاس )1026 ،میشود .عالوه بر این هاتل و گارو ( )1020از فعالیتهای ثبتشده در
نرمافزار 2و گزارش آن جهت جمعآوری داده استفاده كرد .همچنین كالیمریس و ساور
( )1020و وبستر و همكاران ( )1026ابزاری جهت جمعآوری دادههای مربوط به میزان
رضایت از دوره را كه در تحقیق خود گزارش دادند معرفی نكردند.
شركتكنندگان در تحقیق
تعداد كل شركتكنندگان در  32تحقیق انجامشده  3012نفر بود كه  41/3درصد
( 2016نفر) در گروه آزمایش (كالس معكوس)  40/7درصد ( 2423نفر) در گروه كنترل
(كالس سنتی) و  0درصد ( 201نفر) در چهار تحقیق در گروه دوم كنترل بودند .یك تحقیق
(زک و همكاران )1020 ،اطالعاتی از تعداد شركتكنندگان در تحقیق را گزارش نكرده
است .اطالعات سنی شركتكنندگان توسط  23تحقیق گزارش شد كه محدوده سنی بین
 28تا  40سال با میانگین سنی  21/70بود .با بررسی جنسیت شركتكنندگان در  27تحقیقی
كه تعداد شركتكنندگان را به تفكیك زن و مرد گزارش دادند مشخص گردید كه 62
درصد زن و  31درصد شركتكنندگان مرد بودند .بدینگونهكه در تمام تحقیقها هر دو نوع
جنسیت شركت داشتند بهجز تحقیق السوات ( )1026كه تمام شركتكنندگان زن بودند.
محل جغرافیایی شركتكنندگان كه تحقیق در آنجا صورت گرفته است نیز به تفكیك
كشور در جدول  0نشان دادهشده است.
جدول  .5محل تحقيقهاي انتخابشده در مرور نظاممند
كشور

تعداد تحقیق

كشور

تعداد تحقیق

آمریكا

21

ژاپن

2

تركیه

4

عربستان

2

چین

1

كانادا

2

اسپانیا

2

ویتنام

2

تایوان

2

جمع

32

موضوع درسی و مدتزمان اجرای تحقیق :با توجه به جدول  4موضوعات درسی
كارشده در تحقیقهای انتخابشده پوشش مناسبی از موضوعات متفاوت دارند كه باعث
میگردد نتیجهگیری تحقیق تعمیم پذیری بیشتری داشته باشد .جهت بررسی بهتر این
موضوعات ،محققین آنها را در طبقههای جامعتری تقسیمبندی كردند .در تحقیقهای
1. System logs
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انتخابشده ،حوزههای علوم انسانی ( 7تحقیق) ،علوم تجربی ( 6تحقیق) ،علوم مهندسی (0
تحقیق) ،ریاضیات ( 0تحقیق) ،زبان انگلیسی ( 0تحقیق) ،فناوری اطالعات ( 3تحقیق) و
معماری (یك تحقیق) موردتوجه قرارگرفتهاند.
از  32تحقیق انتخابشده 3 ،تحقیق (وبستر و همكاران1026 ،؛ موس و باند1020 ،؛
رادكلیف و وانگ )1020 ،مدتزمان اجرای آموزش را گزارش نكردند .حداقل مدتزمان
اجرای آموزش  0هفته و حداكثر یكترم تحصیلی معادل  20تا  24هفته بود .مدتزمان
اجرای  60درصد ( 10مورد) از تمام تحقیقهای انتخابشده یكترم تحصیلی بود كه زمان
مناسبی برای بررسی اثر متغیرها بهحساب میآید .سه تحقیق به مدت  7تا  8هفته و پنج تحقیق
نیز به مدت  0تا  6هفته انجام گرفت.
رسانه مورداستفاده :مهم ترین رسانه مورداستفاده در گروه كنترل (كالس معكوس)
ویدئو بود .تمام تحقیقها از ویدئو بهعنوان رسانه اصلی استفاده كردند بهجز دو تحقیق كه
بجای ویدئو صرفاً از كتاب (رادكلیف و وانگ )1020 ،و از صدا و كتاب (ویتمن كاب،
 )1020استفاده كردند .در كنار ویدئو ،كتاب ( 6تحقیق) ،اسالیدهای فایل ارائه ( 3تحقیق)
و اتاق مباحثه ( 2تحقیق) در رویكرد كالس معكوس بكار گرفته شد .جهت به
اشتراکگذاری رسانهها از سامانههای مدیریت یادگیری 2مختلفی همچون بلكبرد( 1دالكه،
1026؛ لیی و همكاران ،)1026 ،مودل( 3تاران و گكتاس1026 ،؛ فراگاو هارمون،)1020 ،
ادمودو( 4كورت ،)1027 ،اكو ( 0360كالیمریس و ساور )1020 ،و بدون ذكر نام سامانه
(گنزالزگومز و همكاران1026 ،؛ منال1026 ،؛ موس و باند )1020 ،استفاده شد .بجای
6

سامانههای مدیریت یادگیری ،از سایتهای به اشتراکگذاری محتوا همچون گوگل داک
و یوتیوب( 7لئیس و همكاران )1020 ،و نرمافزار پیامرسان الین( 8چن و همكاران)1027 ،
نیز مورداستفاده قرار گرفت.

)1 learning management system (LMS
2 Blackboard
3 Moodle
4 Edmodo
5 Echo 360
6 Google docs
7 YouTube
8 Line
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متغیرهای وابسته موردبررسی :متغیرهای مختلفی در  32تحقیق انتخابشده موردبررسی
قرار گرفت بهگونهای كه  16تحقیق بیش از یك متغیر را موردبررسی قرار دادند.
میزان یادگیری و پیشرفت تحصیلی در تمام مطالعات بهجز دو تحقیق ،اصلیترین متغیر
وابسته بود .جدول  6تمام متغیرهای موردبررسی به همراه نوع اثر رویكرد كالس معكوس بر
آنها را به ترتیب تعداد تحقیقها نشان میدهد .اعداد داخل جدول تعداد تحقیقهایی است
كه اثر آن متغیر را گزارش كردهاند.
جدول  .6يافتههاي تحقيقات بر اساس متغيرهاي موردبررسي
تأثیر مثبت

عدم تأثیر

تأثیر منفی

متغیر
یادگیری

27

21

0

رضایت از دوره

20

1

2

نگرش به دوره

8

1

2

انگیزه

0

1

0

كاهش بار شناختی

1

0

0

درگیر شدن

1

0

0

خود كارآمدی

1

0

0

دقت

2

0

0

انعطافپذیری

0

2

0

اعتمادبهنفس

0

2

0

فعالیتها در رویكرد كالس معكوس :با بررسی تحقیقهای انتخابشده مشخص شد كه
بیشترین فعالیت انجامشده خارج از كالس حضوری مشاهده ویدئو ( 16تحقیق) بود .سایر
تحقیقهایی كه از ویدئو استفاده نكردند فعالیتهایی همچون گوش دادن به سخنرانی (ویتمن
كاب ،)1020 ،تحلیل مقاالت (رادكلیف و وانگ ،)1020 ،استفاده از الگوی بایبی (جنسن و
همكاران )1020 ،و مطالعه كتاب (السوات )1026 ،انجام دادند .ماتیس ( )1020نیز نوع
فعالیت خارج كالس را گزارش نكرد .در كنار مشاهده ویدئو فعالیتهای دیگری هم خارج
كالس از جمله آزمون ( 22تحقیق) ،مطالعه كتب و منابع ( 20تحقیق) ،خالصهبرداری و
نوشتن داستان ( 6تحقیق) ،انجام تمرین ( 0تحقیق) ،بحث و گفتگوی برخط و ارائه بازخورد
( 0تحقیق) ،شبیهسازی ( 2تحقیق) و جستجوی منابع اضافی ( 2تحقیق) انجام گرفت.
مجموعه فعالیتهای داخل كالسی كه تحقیقها گزاش دادند را میتوان به سه مرحله
شروع ،وسط و انتهای زمان كالس تقسیم كرد كه در جدول  7نشان دادهشده است.
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جدول  .7مجموعه فعاليتهاي داخل كالس در رويكرد كالس معكوس
زمان
شروع كالس

میانه كالس

انتهای كالس

فعالیت

تعداد تحقیق

رفع اشكال آزمون یا تمرین

1

مرور مطالب

4

فعالیت گروهی حل مسئله

21

حل انفرادی سؤاالت

8

بازخورد معلم /همكالسی

4

گفتگو آزاد دانشجو محور

3

تولید یك متن

1

مشاهده ویدئو و نظر درباره آن

1

برگزاری آزمون در حین كالس

1

انجام بازی مرتبط

2

سخنرانی معلم

2

جمعبندی انتهای كالس و بازخورد دانشجویان

1

آشنایی با موضوع درس بعدی

2

با توجه به جدول  1بیشترین فعالیت گزارششده داخل كالس حضوری فعالیت گروهی
حل مسئله ( 21تحقیق) ،رفع اشكال آزمون یا تمرین انجامشده قبل از كالس ( 1تحقیق) ،حل
انفرادی سؤاالت ( 8تحقیق) ،مرور مطالب ( 4تحقیق) و بازخورد معلم یا همكالسی (4
تحقیق) است.

بحث و نتيجهگيري
بررسی و بحث درباره یافتههای تحقیقات انتخابشده درباره تأثیر كالس معكوس از طریق
چهار حوزه یادگیری ،یادگیرنده ،مربی و فناوری كه از عوامل مؤثر در رویكرد كالس
معكوس هستند ،صورت خواهد گرفت كه بتوان همچنین این رویكرد را از جنبههای مختلف
مربوط به محیط یادگیری بررسی نمود.
یادگیری :بیشتر تحقیقات مرور شده تأیید میكنند كه رویكرد كالس معكوس بر
یادگیری دانشجویان اثر مثبت داشته است .یكی از عوامل مهم تأثیرگذار زمان است
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بهگونهای كه دانشجویان كالس معكوس زمان بیشتری را نسبت به كالس سنتی صرف
میكنند (كالیمریس و ساور .)1020 ،در حقیقت یكی از علل افزایش میزان یادگیری در
كالس معكوس به خاطر افزایش میزان كار و وقتگذاری بیشتر است تا شیوه آموزش چون
در تحقیقات دیگر میزان وقتگذاری و یادگیری ارتباط مثبتی با هم دارند (چن و همكاران،
 .)1027همچنین در كالس معكوس امكان دریافت مطالب آموزشی با سرعت خود و تكرار
آن برای خود و بحث در گروه درباره مطالب آموزشی است .البته شرط موفقیت در روش
آموزشی كالس معكوس این است كه دانشجویان برای انجام فعالیتهای كالسی ،خارج و
قبل از كالس آماده میشوند كه اگر این اتفاق نیفتد معلم نمیتواند آنها را در فعالیتهای
كالسی درگیر كند .مهمترین روش آمادهسازی دانشجویان انجام تكلیف قبل از كالس
است .انجام تكلیف قبل از كالس بجای ادامه كالس ،باعث میشود دانشجویان احساس
هدفمندی بیشتری در فعالیتهای درون منزل خود كنند .تكالیف ابزاری مفید برای تمرین
مهارتهای فراگرفته شده ،به تصویر كشیدن میزان فهم از مطالب دوره ،نظارت بر روند
یادگیری یادگیرنده و بازخوردی مناسب در طی فرایند یادگیری به یادگیرنده و معلم است.
بااینوجود برخی تحقیقات نیز عدم تأثیر رویكرد كالس معكوس را گزارش كردند.
یانگ و همكاران ( )1020و زک و همكاران ( )1020كالس معكوس را برای ریاضیات پایه
مناسب نمیدانند .علت آن را فراگاو هارمون ( )1020در تحقیق خود نشان دادند كه در
موضوعاتی كه دانش اولیه یادگیرنده كم باشد تأثیر كالس معكوس كم است .لذا پیشنهاد
شده است زمانی كه هدف حل مسائل پیچیده ریاضی با مخاطبین با دانش اولیه است از این
روش استفاده شود ،چون بیشترین بازدهی را در مورد این موضوعات دارد (اگدن و شمباق،2
 .)1028لی و همكاران ( )1026نیز مؤثرتر بودن روش حل مسئله نسبت به معكوس را گزارش
كردند .همچنین دالكه ( )1026و رادكلیف و وانگ ( )1020تفاوتی در میزان یادگیری
كالس معكوس در مقایسه با كالس سنتی مشاهده نكردند .یكی از دالیل عدم تفاوت ممكن
است به این دلیل باشد كه در هر دو تحقیق ،كالس سنتی نیز در زمانهایی تبدیل به شرایط
كالس معكوس میشد و دانشجویان به فعالیت گروهی میپرداختند .در حقیقت روش كار
در كالس گروه كنترل مانند گروه آزمایش بود كه بحث كالسی و كارگروهی داشتند ،به
همین دلیل است كه نتایج تحقیق تفاوت چشمگیری را نشان ندادهاند .میتوان از این یافته
1. Ogden & Shambaugh
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چنین نتیجهگیری كرد كه روش كار نسبت به معكوس سازی آن اولویت دارد ،مانند استفاده
از الگوی بایبی 2در هر دو گروه و عدم تأثیر معكوس سازی در این الگوی آموزشی (جنسن
و همكاران .)1020 ،بر روی تأثیر كالس معكوس در میزان یادگیری ممكن است اختالف
باشد .با این حال تأثیر منفی گزارش نشده یعنی اگر در متغیرهای دیگر مثبت باشد میتواند
بكار گرفته شود .همچنین رویكرد كالس معكوس در مقایسه با رویكرد تلفیقی و الكترونیكی
هم نتیجه بهتری داده است (السوات.)1026 ،
بسیاری تحقیقات بررسیشده ارتباط رویكرد كالس معكوس با یادگیری دانشجویان را
با افزایش تعامل بین خودشان و همچنین اساتید خود گزارش دادند .معموالً میزان و نوع
تعامل در كالسهای حضوری بین دانشجویان و اساتید یك چالش است .متخصصین و
پژوهشگران در دهههای مختلف معتقدند كه تعامل عنصر كلیدی در یادگیری و رضایت در
دورههای آموزش از راه دوره و مجازی است (فولفورد و ژانگ2113 ،1؛ سوان3؛ ،1002
وانستریت1001 ،4؛ ژائو و سولیوان )1027 ،0تعامل فارغ از مجازی و یا چهره به چهره بودن
آن وقتی بین سه عنصر كلیدی در كالس یعنی معلم ،یادگیرنده و محتوا صورت میگیرد
باعث افزایش مشاركت و تقویت حس تعلق به جامعه یادگیری میگردد (اسكاگنولی،6

 .)1002از طرفی رویكرد ارتباطگرایی تأكید دارد كه "یادگیری نوعی از تعامل است كه در
ایجاد و رشد شبكه دانش یادگیرنده نقش دارد" (زیمنس ،1022 ،7ص  .)80لذا تعامل در هر
دو صورت با انسان دیگر یا با شبكهای از منابع برای ایجاد ارتباط و شكلگیری شبكه الزم
است .زیمنس ( )1022مطرح كرد كه "تعامالت اجتماعی برای اینكه شركتكنندگان

چگونه محتوای دوره را درک كنند و چگونه خود را در این فضا تنظیم نمایند ،حیاتی
هستند" (ص  .)207رویكرد شناختی-اجتماعی و سازندهگرایی به یادگیری بر اینكه یادگیری
یك فرآیند فعال و در حال رشد است ،تأكید میكند .در حقیقت یادگیرندگان درگیر ادغام
اطالعات جدید در ساختارهای موجود دانش خود میشوند .بهوسیله تعامل بین یادگیرنده و
)1. Bybee (5E
2. Fulford & Zhang
3. Swan
4. Wanstreet
5. Zhao & Sullivan
6. Scagnoli
7. Siemens
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معلم ،این ساختار دانش توسعه معنیدار و معتبری خواهد یافت (بارتوس و لدرمن.)1024 ،2
همچنین تعامل یادگیرنده با یادگیرنده بهعنوان یكی از نكات كلیدی در رضایت و انگیزه
یادگیری یادگیرندگان گزارش شده است (طوفانینژاد .)2317 ،در رویكرد كالس معكوس
بعدازآنكه دانشجویان به پرسشها پاسخ میدهند ،در گروههای چند نفره تقسیمشده و به
بررسی پاسخها میپردازند ،درنتیجه تعامالت مؤثری بین اعضا به وجود میآید و پس از با
همراهی استاد دوره به پاسخ نهایی میسرند كه باعث افزایش تعامل دانشجو با استاد نیز
میگردد .همچنین ارتباط بین مدرس و دانشجو یا دانشجویان با هم به نسبت با فعالیتهایی
كه خودشان انجام میدهند ،تأثیر بیشتری در دیدگاه دانشجویان نسبت به یادگیری میگذارد.
همچنین موس و باند ( )1020نشان دادند كه انجام فعالیتهای تعاملی در ویدئو نیز تأثیر در
یادگیری داشته است.
از دالیل دیگر تأثیر كالس معكوس بر یادگیری بازخورد است .رویكرد كالس معكوس
میتواند به تقویت در ارائه بازخورد قبل ،حین و پس از كالس كمك كند .بازخورد به
یادگیرنده كمك میكند كه اطالعات ارائهشده و دانش خود را بازتاب 1دهند تا بدینوسیله
اصالح تصورات غلط و پركردن شكافها و خألهای دانش 3خود تسهیل گردد (كراوس و
همكاران .)1001 ،4همچنین در بازخورد میتوان به میزان درک یادگیرندگان از مواد
یادگیری ،آزمونهای خودارزیابی ،تمرینهای كالسی ،پروژههای گروهی دستیافت.
شفاف ،هدفمند ،معنیدار ،منطبق با دانش قبلی یادگیرنده ،مشخص كردن یك رابطه منطقی
از ویژگیهای بازخورد مؤثر است (هتی و تیمبرلی .)1007 ،0ارائه بازخورد با استفاده از
فناوری های دیجیتال به دلیل سهولت در تعامل و امكان ارسال نظر در هر ارزیابی توسط
سایرین به غنای بازخورد میافزاید .ارائه بازخورد آنی درباره فهم دانشجویان از مواد
آموزشی برخط و ارزیابی آمادگی دانشجویان برای تعامل و مشاركت در فعالیتهای كالس
معكوس توسط آزمونهای قبل از كالس حاصل میگردد .همچنین برگزاری این آزمونها
بعد از مشاهده ویدئو و قبل از شروع كالس برای اطمینان از انجام كار ،مرور دوباره مطالب
توسط دانشجو ،آمادگی بی شتر هنگام ورود به كالس و دریافت بازخورد مربی قبل از شروع
1. Bartos & Lederman
2. reflect
3. knowledge gaps
4. Krause et al.
5. Hattie & Timperley
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كالس و تنظیم مطالب در كالس مفید است .در حقیقت یكی از تفاوتهای كلیدی كالس
معكوس با روش معمول ،در امتحانات روزانه است كه حالتی غیررسمی دارد و در آن
بهصورت فوری به یادگیرنده بازخورد داده میشود.
یادگیرنده :بررسی تحقیقات نشان داد كه تأثیر رویكرد كالس معكوس برای همه نوع
افراد یكسان نیست بنابراین باید قبل از شروع دوره ویژگیهای مخاطبان را تحلیل كرد .برای
نمونه كورت ( )1027پیشنهاد كرده است از رویكرد كالس معكوس در گروهها با دانش پایه
كم نسبت به موضوع درسی استفاده شود ،زیرا میزان تعامل و درگیری در كالس سبب بهبود
اولیه وضعیت آنان خواهد شد و آنان كه مهارتهای كمتری در زمینه موضوع مورد بررسی
دارند نفع بیشتری خواهند برد (ماسیجسكی .)1020 ،همچنین با توجه به تحقیق لی و همكاران
( )1026مشخص شد كه دانشجویان قوی از نظر علمی نوع مدل آموزشی برای پیشرفتشان
تفاوتی ندارد ولی دانشجویان ضعیف از نظر علمی در رویكرد كالس معكوس پیشرفت
معنیداری نسبت به كالس سنتی داشتند .همچنین رویكرد كالس معكوس برای دانشجویان
با ویژگیهای عالقه به باز و منعطف بودن زمان ،كار بهصورت مستقل ،احساس كنترل
یادگیری توسط خودشان و خود جهت ده ،2مناسبتر است.
عالوه بر این به دلیل تغییر در روش اجرا و فعالیتهای كالسی ،سازگاری دانشجو با
رویكرد كالس معكوس اهمیت ویژهای دارد .دانشجویان باید سازگاری با شیوه كالس
معكوس را قبل از شروع دوره یاد بگیرند .هاتل و گارو ( )1020گزارش كردند كه
دانشجویان ممكن است حتی بیشتر از ترم تحصیلی جهت سازگاری با روش جدید آموزش
و فهمیدن ارزش آن نیاز داشتهباشند.
مربی :در رویكرد كالس معكوس نقش معلم از انتقالدهنده صرف اطالعات به
هدایتكننده فعالیتهای یادگیری تغییر مییابد .یكی از مهمترین چالشهای ورود اجرای
رویكرد كالس معكوس ،تقابل آن با معلم و كالس سنتی است .با وجود تغییر نقش معلم از
مدرس به تسهیلگر در محیط كالس حضوری ،بازهم معلم نقش اساسی را در استفاده مؤثر
یا غیرمؤثر از فناوری را در این رویكرد بازی میكند .كارشناسان یونسكو تأكید میكنند كه
اگر معلمان الگوی كاربرد فناوری را در كالسهای خود تجربه نكنند ،پرورش نسل جدید
معلمانی كه بتوانند از ابزارهای جدید فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی به نحو كارآمدی در
1. self-directed
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یادگیری خود بهره گیرند ،امكانپذیر نخواهد بود (رستا .)1001 ،2لذا توجه به توانمندیهای
مربی در برگزاری كالس معكوس ،چون نیاز به مهارتهای باالتری نسبت به سنتی دارد
امری ضروری است .همچنین مربیان باید دانشجویانی را كه نتوانستند فعالیتهای خارج از
كالس را انجام بدهند یا با مشكل مواجه هستند شناسایی كرده و برای رفع مشكل مداخله
كنند.
از چالشهای گزارششده در ارتباط با مربیان در كالس معكوس افزایش باركاری آنان
در تولید محتوا و ویدئوها جهت استفاده دانشجویان قبل از كالس است .جهت كاهش این
باركاری میتوان ویدئوی سخنرانی یكترم تحصیلی را ضبط كرد و برای ترم بعدی بهعنوان
محتوای كالس معكوس استفاده نمود.
فناوری
یكی از حوزههای كلیدی در رویكرد كالس معكوس ،فناوریهای مورداستفاده
مخصوصاً در دو موضوع تولید و ارائه محتوا قبل از كالس حضوری است.
در تولید محتوا ،مرور تحقیقات نشان داد كه بیشترین رسانه مورداستفاده ،ویدئوی
آموزشی است كه در حقیقت فیلمی از سخنرانی و تدریس معلم است .بهمنظور ایجاد مدل
آموزش معكوس مؤثرتر ،ویدئوهای كوتاه و معنیدار باید آماده شوند .استفاده از روشهای
متنوع تولید ویدئو و تلفیق آن با رسانههای دیگر میتواند بر جذابیت و افزایش رغبت دانشجو
به مشاهده ویدئو بیفزاید .ویدئو در دو نوع آماده میگردد :سخنرانی معلم همراه با تصویر
سخنرانی و سخنرانی معلم بر روی اسالیدها .در نوع اول ازپینار ( )1026پیشنهاد كرد در
ویدئوها تمام بدن آموزشدهنده مشخص باشد ،به عبارتی یادگیرندگان بتوانند از مزایای
زبان بدن مدرس استفاده كنند و در نوع دوم نیز وجود تصویر مربی در گوشه اسالیدها به
برقراری ارتباط بهتر با دانشجو كمك میكند .در هر حالتی امكان كنترل ویدئو توسط
یادگیرنده فراهم بوده و او میتواند با توجه بهسرعت یادگیری خود ویدئو را نگهداشته و یا
دوباره مشاهده كند .همچنین جهت جلوگیری از خستگی و حواسپرتی یادگیرنده،
كالیمریس و ساور ( )1020در تحقیق خود به مدت بهینه  6دقیقه برای هر ویدئو رسیدند.
با توجه به تغییر زمان و مكان ارائه محتوا از كالس درس به خارج از كالس و در هر
زمان دلخواه ،نیاز به توجه جدی به بسترهای ارائه محتوا از لحاظ قابلیتها ،رابط كاربری و
1. Resta
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سهولت در استفاده ،پهنای باند مورد استفاده وجود دارد .از رایجترین بسترهای ارائه محتوای
ویدئویی ،سایتهای به اشتراکگذاری ویدئو مانند یوتیوب و آپارات است .همچنین
سامانههای مدیریت یادگیری به دلیل امكان ایجاد كالس با مخاطب محدود و معلوم و سطح
دسترسی مشخص محیط نظاممندتری را برای ارائه محتوا فراهم میكند .همچنین استفاده از
فناوریهای همراه در كالس معكوس میتواند تأثیر مثبتی در سهولت استفاده از محتوا داشته
باشد.
فرصتها و چالشها :جهت بررسی كاملتر رویكرد كالس معكوس ،با مرور تمام
تحقیقات انتخابشده ،فرصتها و چالشهای زیر مشخص گردید:
فرصتهای رویكرد كالس معكوس
 .2معكوس سازی كالس باعث میشود آموزش اولیه در خارج از وقت كالس ارائه شود و
در نتیجه زمان كالس برای پرسش و پاسخ و تجربههای فعال یادگیری باقی بماند (منال،
1026؛ فراگاو هارمون1020 ،؛ هاتل و گارو1020 ،؛ موس و بانده1020 ،؛ یانگ و
همكاران.)1020 ،
 .1حل تعداد بیشتری مسائل نسبت به كالس سنتی (كالیمریس و ساور.)1020 ،
 .3افزایش میزان مشاركت در فعالیتهای یادگیری سازماندهی شده ،درگیری و تعامل
بیشتر دانشجویان در كالس (اسكات و همكاران1026 ،؛ یانگ و همكاران1020 ،؛
ازپینار1026 ،؛ یو و وانگ1026 ،؛ كورت1027 ،؛ هاتل و گارو1020 ،؛ دالكه.)1026 ،
 .4افزایش زمان مربی در كالس و استفاده اثربخشتر از زمان كالس كه این زمان بیشتر
آنها باعث میشود معلمان راحتتر بتوانند چالشها و مسائل جدی را در كالس مطرح
كنند (اسكات و همكاران1026 ،؛ یانگ و همكاران1020 ،؛ منال1026 ،؛ چن و
همكاران)1027 ،
 .0امكان مشاهده ویدئوی سخنرانی به دفعات مختلف در صورت نیاز و تكمیل یادگیری
(كه برای دانشجویان خجالتی كه در كالس نمیتوانند سؤال پرسیده یا بگویند كه
نمیفهمم نیز مناسب است) (دالكه1026 ،؛ زک و همكاران1020 ،؛ فراگا و هارمون،
1020؛ ازپینار1026 ،؛ سنگل.)1024 ،
 .6یادگیرنده محور بودن كالس معكوس ،كمك به یادگیری مستقل و انفرادی و امكان
یادگیری با سرعت شخصی (دیویس و همكاران1023 ،؛ دالكه1026 ،؛ یو و وانگ،
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1026؛ فراگا و هارمون1020 ،؛ گنزالزگومز و همكاران1026 ،؛ ازپینار1026 ،؛ كورت،
.)1027
 .7باالرفتن آمادگی معلم برای تدریس و كار در همان موضوع (فراگا و همكاران.)1020 ،
 .8بهبود تعامل مدرس -یادگیرنده (ازپینار1026 ،؛ گنزالزگومز و همكاران1026 ،؛ یو و
وانگ1026 ،؛ دالكه.)1026 ،
 .1درگیر شدن و تعامل بیشتر دانشجو با محتوای دوره (گنزالزگومز و همكاران1026 ،؛ یو
و وانگ.)1026 ،
 .20جذاب بودن روش آموزش به دلیل جذابتر بودن دیدن ویدئوی سخنرانی نسبت به
خواندن متن كتاب (كورت1027 ،؛ ازپینار.)1026 ،
 .22افزایش انگیزه شركت در كالس به دلیل آمادگی برای مطالب قبل از كالس و بحث
درباره آن (كورت1027 ،؛ فراگا و هارمون.)1020 ،
 .21مناسب برای مطالب تئوری چون سریع فراموش میشوند و با بحث درباره این مطالب
بعد از خواندن آن و همچنین ارتباط دادن تئوری با عمل باعث تعمیق مطلب میگردد
(كورت.)1027 ،
 .23استرس كمتر دانشجو در كالس هنگام سؤال و پرسش و بحث (كورت.)1027 ،
 .24تقویت مهارتهای حل مسئله ،تفكر انتقادی ،فراشناخت و مهارتهای اجتماعی برای
آمادگی دانشجویان در محیط واقعی (لی و همكاران1027 ،؛ كالیمریس و ساور،
.)1020
 .20اطمینان از اینكه یادگیرنده با معلومات در كالس حاضر میشود (ازپینار1026 ،؛ یو و
وانگ.)1026 ،
 .26ویدئوهای داده شده به دانشجویان قبل از كالس ،بهعنوان مرجعی مفید برای دانشجویان
بعد از پایانترم است كه میتوانند بعدها نیز از آنها استفاده كنند (ویلكاكس بروكس،
.)1024
 .27یادگیری خودآموز قبل از كالس بهطور مثبت روی حالت روانشناختی و
خودكارآمدی دانشجویان تأثیر میگذارد و این امر رضایت دانشجو را باال میبرد (یو
و وانگ.)1026 ،
 .28بازخورد فوری در طی فرایند یادگیری (یانگ و همكاران.)1020 ،
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 .21افزایش دقت در انجام تكالیف (جنسن و همكاران.)1020 ،
 .10ایجاد شبكه قویتری از همساالن و بهبود تعامالت بین فردی (ازپینار1026 ،؛ یو و
وانگ1026 ،؛ یانگ و همكاران.)1020 ،
چالشهای رویكرد كالس معكوس
 .2عدم آشنایی و سازگاری مناسب دانشجویان با روش معكوس سازی (كالیمریس و
ساور.)1020 ،
 .1نیاز به اختصاص زمان جهت آموزش شیوه دسترسی و استفاده از فایلها (جنسن و
همكاران.)1020 ،
 .3نیاز به مدتزمان برای عادت كردن به روش كالس معكوس (هاتل و گارو.)1020 ،
 .4طوالنی بودن ویدئوها (كالیمریس و ساور.)1020 ،
 .0زمان بر بودن آمادهسازی ویدئوی های كالسی و افزایش باركاری معلمان (دالكه،
.)1026
 .6هزینه و سرمایهگذاری بیشتر جهت تهیه منابع ویدئویی و پشتیانی از سامانه ارسال مواد
آموزشی به دانشجویان (دیویس و همكاران1023 ،؛ جنسن و همكاران.)1020 ،
 .7عدم تطابق استفاده از كالسهای معكوس با ساختار فعلی آموزشی (برنامه و فیزیكی)
(موس و بانده.)1020 ،
 .8دانشجویان باید برای كالس معكوس كار سختتر و بیشتری انجام میدادند كه باعث
میشود برخی دانشجویان كالس سنتی را باوجود بازدهی پایینتر ترجیح دهند (چن 2و
همكاران.)1027 ،
 .1در صورت عدم انجام كارهای قبل از كالس ،مربی نمیتواند كالس را اداره كرده و
دانشجویان را در فعالیتها درگیر كند (چن و همكاران.)1027 ،
 .20مشكالت مدیریت زمان در خارج از كالس (فراگا و هارمون.)1020 ،
 .22تمركز پایین روی سخنرانی ضبطشده نسبت به سخنرانی حضوری (فراگا و هارمون،
1020؛ هاتل و گارو.)1020 ،
 .21سخت فهمیدن درس از ویدئو (فراگا و هارمون.)1020 ،

1. Chen
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 .23ضمانت اجرایی پایین برای مشاهده ویدئوها قبل از شروع كالس (هاتل و گارو1020 ،؛
یانگ و همكاران1020 ،؛ زک و همكاران.)1020 ،
 .24عدم امكان پرسیدن سؤال هنگام مشاهده ویدئو ،كمبود بازخورد آنی باعث میشود كه
فهم عمیق از محتوا صورت نگیرد (هاتل و گارو1020 ،؛ ازپینار.)1026 ،
 .20روش آموزشی یكسان برای همه درحالیكه در كالس سنتی با پرسش دانشجو مدرس
مطلب را به روش دیگری توضیح میدهد (هاتل و گارو.)1020،
 .26داشتن دید منفی نسبت به فناوری و دانش پایین دانشجویان در استفاده از فایلها (شكاف
دیجیتالی) و نداشتن تجربه دانشجویان با محیطهای مبتنی بر وب (جنسن و همكاران،
1020؛ تای و همكاران.)1027 ،
 .27كمبود زمان انجام تكالیف در كالس درس (ازپینار.)1026 ،
همچنین محدودیتهای زیر در بیشتر تحقیقات مرور شده مشاهده شد:
 .2كوچك بودن نمونه بیشتر تحقیقها
 .1عدم برابری حجم نمونهها در گروههای مختلف
 .3قرار گرفتن دانشجویان در گروه كنترل و آزمایش تصادفی نبوده و برحسب ثبتنام
دانشجویان در كالسها بوده است .درصورتیكه بهصورت تصادفی دو گروه انتخاب
شوند نتایج میتواند دقیقتر باشند.
 .4محقق خود استاد درس بوده كه امكان تعصب وجود دارد.
 .0استفاده از یك جنس و در تحقیقاتی كه در دو جنس مذكر و مؤنث استفادهشده بود،
بررسی اثر بهصورت تفكیكی صورت نگرفته بود.
 .6كالس سنتی در بیشتر تحقیقات ،بهمنظور استفاده از یك مدل رفتارگرایانه ،بسیار
سختگیرانه انتخاب شد كه بهطور پیشفرض نتایج بدتری نسبت به مدل معكوس ایجاد
میكند .در محیط واقعی یك مدل كالس سنتی بهشدت رفتارگرایانه نیست و ممكن
است شامل برخی عناصر سازنده گرایانه نیز باشد.
 .7یادگیری معكوس با یادگیری منفعل سخنرانی مقایسه شده است به همین دلیل ممكن
است معكوس سازی صرفاً برای تسهیلكردن تغییر از تدریس منفعالنه به رویكردهای
یادگیری فعاالنه بوده است .پس یادگیری فعال مؤثر است نه كالس معكوس بهبیاندیگر
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وقتی رویكرد هر دو گروه یادگیری فعال باشد ،ممكن است معكوس سازی كالس
تأثیری در میزان یادگیری نداشته باشد.
 .8در برخی تحقیقات آنچه آمده كالس معكوس نیست بلكه بررسی اثربخشی فیلم
آموزشی است ،بدین معنی كه هیچ تمهیدی برای فعالیتهای قبل كالس اندیشیده نشده
است.
با بررسی تحقیقات انتخابشده و همچنین محدودیتهای آنان محققین پیشنهاد انجام
تحقیقات زیر را جهت تكمیل خألهای موجود در رویكرد كالس معكوس دارند:
 .2استفاده از الگوی كالس معكوس برای دورههای تربیت مربی و دانشافزایی اساتید
فعلی.
 .1بررسی دیدگاههای معلمانی كه از الگوی كالس معكوس استفاده میكنند.
 .3بیشتر مطالعات با گروههای همگن صورت گرفته است لذا پیشنهاد میگردد به دلیل نوع
تعاملی كه در محیط كالس وجود دارد تحقیقی با مخاطبین ناهمگون صورت پذیرد.
 .4بررسی اثر الگوی كالس معكوس روی نگرش دانشجویان ،سبكهای یادگیری،
راهبردهای شناختی و فراشناختی.
 .0بررسی تفاوتهای میزان یادگیری در كالس معكوس با توجه به:
 .0.2دو گروه دانشجویان سال اول بهعنوان افراد باتجربه كم نسبت به موضوع و
دانشجویان سال آخر بهعنوان افراد باتجربه باال
 .0.1جنسیت دانشجو با مخاطب زن و مرد
 .0.3تفكیك دانشجویان قوی و ضعیف
 .6با توجه به كم بودن تعداد در نمونهها ،بررسی تأثیر كالس معكوس در نمونهها با
جمعیت باال.
 .7بررسی اثر میزان زمان اختصاصیافته در كالس حضوری ،با توجه به شیوه بحث كالسی
و نحوه تقسیم افراد به گروهها در رویكرد معكوس
 .8بررسی میزان اثر مواردی مهم در طراحی كالس معكوس بر یادگیری مانند توانمندی
دانشجویان در پرسیدن سؤال ،روشهای كار گروهی ،حل مسئله و ...
 .1بررسی ارتباط میزان زمان صرف شده برای انجام فعالیتهای برخط مانند مشاهده ویدئو
یا كلیك روی مواد آموزشی با میزان موفقیت دانشجویان
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 .20مقایسه سایر راهبرهای تدریس مانند راهبرد مبتنی بر پروژه ،مبتنی بر اكتشاف و ...با
كالس معكوس
این تحقیق مروری جهت بررسی استفاده از رویكرد كالس معكوس در آموزش عالی
بود .مرور تحقیقهای انجامشده به فهم بهتر ظرفیتها و ضعفهای استفاده از رویكرد كالس
معكوس به آموزش و یادگیری در آموزش عالی كمك كرد .همچنین مرور نظاممند و تحلیل
انجامشده بر روی تحقیقهای صورت گرفته در این زمینه ،میتواند بهعنوان یك راهنما برای
تحقیقهای بعدی مورداستفاده قرار گیرد .جستجوی نظاممند (و همچنین دستی)  048مطالعه
را با توجه به كلمات كلیدی و راهبرد جستجو مشخص كرد كه درنهایت  32تحقیق با معیارها
انتخاب مقاالت همخوان بوده و موردبررسی و تحلیل قرار گرفتند .مرور تحقیقها نشان داد
رویكرد كالس معكوس در آموزش عالی در مواردی همچون یادگیری ،كاهش بار شناختی،
درگیر شدن ،دقت ،انگیزه ،نگرش و رضایت از دوره و خود كارآمدی مؤثر بودند.
همچنین یافتههای این تحقیق اثر متفاوت اجرای كالس درس معكوس و یادگیری
تلفیقی را روی عملكرد یادگیری برجسته كرد .طراحی كالس درس معكوس از نظر بهبود
نتایج دانشجو با اندازه اثر بزرگتری در مقایسه با آموزش سنتی و یادگیری الكترونیكی
تفاوت ایجاد میكند .دانشجویان میتوانند زمان كافی صرف تماشای سخنرانیها ،آمادگی
كافی قبل از ش ركت در جلسه چهره به چهره كه در آن در حل مسائل بر اساس پرسشهای
هدایتشده فعال هستند .این دانشجویان بازخورد فوری از مربی با توجه به سؤاالت
هدایتشده دریافت میكنند .در حقیقت كالس معكوس تركیب مؤثر آموزش آنالین و
سنتی برای بهرهگیری مناسب از زمان كالس و خارج از كالس است.
ازآنجاكه این روش بهطور فزاینده در دانشگاهها و مدارس در حال فراگیر شدن است،
این مطالعه برای محققان و مربیان در زمینههای مختلف مفید است .همچنین به معلمانی كه
عالقهمند به درگیری یادگیرندگان هستند رویكرد كالس معكوس پیشنهاد میشود زیرا این
كالسها با رویكرد فعاالنه خود عالقه به فعالیت را به كالس برمیگردانند .پیشنهاد میشود
متناسب با كالس معكوس كتابهای درسی از نو طراحی شوند ،بهگونهای كه سهم بیشتری
از مطالب را تكالیف به خود اختصاص دهد .انجام تحقیقهایی دیگر با معیارهایی كه در این
تحقیق باعث خارج شدن تحقیقشدهاند ،پیشنهاد میشود .پیشنهاد میشود پژوهشگران دیگر
اثربخشی این روش را بر متغیرهای سبكهای یادگیری ،راهبردهای شناختی و فراشناختی و
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ابعاد یادگیری خودتنظیم بررسی كنند .همچنین پیشنهاد میشود اثربخشی این روش را در
محیطهای مختلف و یادگیرندگان با سطوح متفاوت (مبتدی تا پیشرفته) بررسی كنند .توجه
به جنس مخاطبان ،سال تحصیل یادگیرندگان ،میزان توانمندی یادگیرندگان در پرسیدن
سؤاالت ،ساختار كالس ،نحوه تقسیم افراد در كالسها و بحث كالسی و عوامل زمینهای
میتواند در تحقیقهای آتی مورد ارزیابی قرار گیرد.
محدودیت اصلی این تحقیق این بود كه در بررسی مقاالت و متون ممكن است كه
علیرغم تالش محققین در مشخص كردن تمام كلمات كلیدی مرتبط و جستجوی در تمام
پایگاههای داده مرتبط و بررسی دقیق مقاالت یافت شده ،برخی از تحقیقات مربوط ناخواسته
از چرخه مرور نظاممند خارجشده باشد .همچنین تا زمان پایان تحقیق ،محققین تالش كردند
كه در مرور تحقیقات بهوسیله جستجوهای مجدد با كلمات كلیدی و تنظیم جستجوهای
خودكار در پایگاه داده و ارسال گزارش هفتگی از نتایج جستجو ،بهروز باشد .بااینحال با
توجه به گسترش روزافزون حوزه تحقیقاتی ،ممكن است تحقیقاتی چاپ و منتشرشده باشند
كه در مجموعه مرور تحقیقات قرار نگرفتهاند كه ممكن بود بررسی و مطالعه آنان باعث
تغییری در نتایج شود.
یافتههای این تحقیق میتواند یك دید جامع از فرصتها و كاربردهای رویكرد كالس
معكوس در محیطهای یادگیری به طراحان آموزشی ،معلمان ،تصمیم گیران و
سیاستگذاران آموزشی ارائه دهد .ازآنجاكه یكی از اهداف اصلی مرورهای نظاممند
جمعآوری و ادغام شواهد موجود بهمنظور استفاده دستگاههای اجرایی در سیاستگذاری و
برنامهریزی است (یوسفی نورایی و همكاران ،)1001 ،2یافتههای این مطالعه استفاده از
سیاستهای حمایت از كالسهای معكوس در آموزش عالی كشورهای مختلف را تأیید
میكند ،بنابراین میتوان در نظام عالی كشور نیز بهطور مؤثر از این روش استفاده كرد.
با بررسی تحقیقات انتخابشده و همچنین محدودیتهای آنان ،محققین پیشنهاد انجام
تحقیقهای زیر را جهت تكمیل خألهای موجود در رویكرد كالس معكوس دارند:
 .2استفاده از الگوی كالس معكوس برای دورههای تربیت مربی و دانشافزایی اساتید فعلی؛
 .1بررسی دیدگاههای معلمانی كه از الگوی كالس معكوس استفاده میكنند؛
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 .4بررسی اثر الگوی كالس معكوس بر نگرش دانشجویان ،سبكهای یادگیری ،راهبردهای
شناختی و فراشناختی؛
 .0بررسی تفاوتهای میزان یادگیری در كالس معكوس با توجه به
 .2-0دو گروه دانشجویان سال اول بهعنوان افراد باتجربه كم نسبت به موضوع و دانشجویان
سال آخر بهعنوان افراد با تجربه باال؛
 .1-0جنسیت دانشجو با مخاطب زن و مرد؛
 .3-0تفكیك دانشجویان قوی و ضعیف.
 .6بررسی میزان اثر مواردی مهم در طراحی كالس معكوس بر یادگیری مانند توانمندی
دانشجویان در پرسیدن سؤال ،روشهای كار گروهی ،حل مسئله و ...؛
 .7بررسی ارتباط میزان زمان صرف شده برای انجام فعالیتهای برخط مانند مشاهده ویدئو
یا كلیك روی مواد آموزشی با میزان موفقیت دانشجویان؛
 .8مقایسه سایر راهبرهای تدریس مانند راهبرد مبتنی بر پروژه ،مبتنی بر اكتشاف و ...با كالس
معكوس.
تضاد منافعی در این تحقیق توسط نویسندگان گزارش نشدهاست .محل تحقیق حاضر در
دانشگاه استرالیای جنوبی و دانشگاه عالمهطباطبائی بود كه از مسئولین این دانشگاهها جهت
در اختیار قرار دادن منابع و دسترسیهای كامل به تحقیقات تشكر میگردد .همچنین از
پروفسور شین داسون 2جهت حمایت و راهنماییهای مؤثر در روند تحقیق قدردانی میگردد.
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پيوست  .1چكليست ارزيابي كيفي مقاالت (بتن و همكاران)2114 ،
ردیف

بخش

2

چكیده

نوع
تحقیق

چكیده توضیح شفافی از اهداف ،روش ،نتایج و جمعبندی تحقیق را ارائه كرده
است

1
3

مالک

پیشینه نظری و بیان مسئله تحقیق به طور شفاف بیان شده است
مقدمه

فقط
كیفی

به دنبال درک فرآیندها  /سازهها  /تجربه  /معانی ذهنی است

4

اهدف یا سؤاالت تحقیق در قسمت مقدمه یا روش شفاف بیان شده است

0

روش تحقیق شفاف بیان و توضیح داده شده است.

6
7

روش
(توضیح)

روش تحقیق مناسبترین برای اهداف تحقیق است
فقط
كمی

خروجیها و متغیرها كه باید اندازهگیری شود شفاف توضیح داده شده است

8

ویژگیهای جمعیت شناسی شركتكنندگان بیان شده است (سن و جنسیت)

1

ویژگیهای جمعیت شناسی مشاهده گران بیان شده است (در صورت استفاده)

20

انواع مختلفی از مشاهده گران استفاده شده است (در صورت استفاده)

22

نمونه نمایندهای از جامعه هدف میباشد

21
23
24
20
26

روش

اندازه نمونه مناسب و توجیه پذیر است

(شركت
كنندگان)

روش نمونه گیری بیان شده است
فقط
كمی
فقط
كمی

اندازه گروه كنترل بیان شده است
اندازه گروه آزمایش بیان شده است
اندازه دو گروه در مقایسه با هم مناسب است

بله
()1

تا
حدودی
()2

خیر یا
عدم
بیان
()0

بررسی استفاده از رویكرد كالس معكوس در آموزش عالی :یك....

ردیف

بخش

نوع
تحقیق

221

مالک

نرخ خارج شدن شركت كنندگان از تحقیق بیان شده است .همچنین به همراه

27

علت عدم موافقت در ادامه تحقیق
مالکهای داخل شدن و خارج شدن در نمونهها به صورت شفاف بیان شده است

28

(در صورت نیاز)

21

فرایند تحقیق شفاف بیان شده و قابل تكرار است

10

روش جمعآوری داده نظاممند بوده و شفاف بیان شده است

12

دلیل منطقی نوع جمعآوری دادهها داده شده است

11

روش

كیفی

(مراحل)

فقط

مدت زمان جمعآوری دادهها بیان شده است

13

فرایندهای اخالقی توضیح داده شده و كافی است (مخفی بودن نام و )...

14

رابطه بین محقق و شركتكننده در نظر گرفته شده است

10

اعتبار و روایی ابزار سنجش گزارش شده و مناسب است

16

كیفی
فقط

راهبرد تحلیل دادهها گزارش شده است

17

كیفی
فقط

راهبرد تحلیل دادهها مناسب ،نظاممند و توجیهپذیر است

18

كیفی
فقط

استخراجها از دادههای اصلی آورده شده است

كیفی
فقط

روشهای چندگانه مثلثسازی گزارش شدهاست (منبع ،روش ،محقق یا نظریه)

30

كیفی
فقط

مثلثسازی یا عدم مثلثسازی در تحقیق توجیه شده است

32

كیفی
فقط

روش حل تفاوت بین فرایند مثلثسازی و نتایج متفاوت بحث شده است

نتایج
11

31

غنای

مقادیر واقعی احتمالی (مانند  0.030بجای  )>0.00برای خروجیها گزارش شده

دادهها

است ،بجز زمانیكه مقدار احتمال از  0.002كمتر باشد.

بله
()1

تا
حدودی
()2

خیر یا
عدم
بیان
()0
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ردیف
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33

نوع

مالک

تحقیق
كیفی

حضور دوباره شركت كنندگان برای بررسی دادهها انجام شده است (مانند

فقط

برگزاری جلسه پیگیری با شركتكنندگان)

34

هر كدام از نتایج مطالعه بر اساس پردازش دادهها بوده است

30

نتایج با جزئیات كافی گزارش شده است
كیفی

36

زمینه داده به صورت كافی توصیف شده است

فقط
كیفی

37

تنوع دیدگاه و محتوا كشف و بررسی شده است

فقط

پاسخها در بین گروهها مقایسه میگردد (نه با گروههای خارج از نمونه تحقیق)

38
كیفی

31

جزئیات و عمق پاسخها به خوبی نشان داده شده است

فقط

40

بحث و جمعبندی شفاف و كامل است

42

بحث و جمعبندی بر اساس دادهها صورت گرفته است.

41

بحث و

بحث و جمعندی مربوط به سؤاالت تحقیق است

43

جمعبندی

كاربرد تحقیق عنوان شده است

44

محدودیتهای تحقیق عنوان شده است

40

تضاد عالئق در تحقیق عنوان شده است Conflict of Interest

امتیاز كیفی= امتیاز بدست آمده /حداكثر امتیاز
حداكثر امتیاز روش كمی08=1*11 :
حداكثر امتیاز روش كیفی80=1*40 :
حداكثر امتیاز روش آمیخته10=1*40 :

بله
()1

تا
حدودی
()2

خیر یا
عدم
بیان
()0

