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چکیده
زمینه :نبود انگیزه یادگیري ،حجم زیاد آموختنیهایی که باید درزمانی کوتاه آموخته شوند و به روز نبودن بخشی از محتواي آموزشی از جمله
محدودیت هاي افراددر حال یادگیري هستند .یادگیري معکوس به عنوان یک راه حل مطرح میگردد .در این روش ،آموزش و یادگیري فردي با کمک
ابزار و تکنولوژیهاي آموزشی جایگزین آموزش مستقیم یک گروه بزرگ در محیط یادگیري توسط مدرس میشود .در پژوهش حاضرفرایند یادگیري
معکوس در محیط آموزش مجازي شاد در سال  1400در بین دانش آموزان دختر پایه ششم تبیین شد .روش :پژوهش حاضر از نوع کاربردي و شیوه
انجام آن نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون  -پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماري آن تمامی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان
میاندواب بودند .در این بررسی حجم نمونه با استفاده از جدول کوهن براي هر گروه  20نفر محاسبه شد و نمونه آماري شامل  40نفر که با روش نمونه
گیري در دسترس از بین دانش آموزانی دختر پایه ششم ابتدایی که تمایل به شرکت در پژوهش را داشته و واجد مالک هاي پژوهش بودند انتخاب و به
طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه قرار گرفتند  .ابتدا در راستاي آزمون فرضیات پژوهش در مرحله پیش آزمون پرسشنامه محقق ساخته در هر دو
گروه به علت شیوع ویروس کرونا به صورت آنالین اجرا شد .گروه آزمایشی به مدت  13جلسهي  45دقیقهاي تحت آموزش یادگیري معکوس در محیط
آموزش مجازي شاد به صورت گروهی قرار گرفتند در حالیکه گروه کنترل مداخله اي را دریافت نکرد .پس از اتمام دوره ي مداخله پس آزمون در هر دو
گروه اجرا و دو ماه بعد پیگیري اجرا شد .داده هاي به دست آمده به روش تحلیل کوواریانس چند متغیره با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه 26
تجزیه و تحلیل شد .یافته ها :نتایج در مرحله پس آزمون و پیگیري نشان داد که در گروه آزمایش آموزش یادگیري معکوس در محیط آموزش مجازي
شاد به طور معناداري بر مؤلفه هاي یادگیري سطحی و عمیق درس ریاضی ،اثر بخش بوده است .نتیجه گیري :پذیرش یادگیري معکوس به عنوان یک
رویکرد مستقل توسط دانش آموزان ،فراهم سازي و ارتقـاي کیفیـت زیرساختها و امکانات آموزش مجازي و ارتقاي توانمندیهاي مدیریتی از طریق
پذیرش اساتید شایسته و آشنا بـه فراینـد یادگیري معکوس براي آموزش می توانند راهکارهاي مناسبی براي اجرایی کردن یادگیري معکوس باشند.

واژههای کلیدی :یادگیري معکوس ،آموزش مجازي شاد ،یادگیري سطحی و عمیق ،دانش آموزان دختر
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-1مقدمه
اختراعات بشري غالبا تغییرات شگرفی در زندگی بشریت ایجاد نموده اند ،اما همه این اختراعات داراي ارزش و
تاثیرگذاري یکسانی نیستند .در عصر حاضر یکی از مهمترین آنها که حقیقتا تحول بارزي را در زندگی انسان ایجاد
نموده است ،پیدایش رایانه بوده است که سرآغاز آن به سال هاي دهه  1950می رسد .اما تغییرات ناشی از رایانه
زمانی به اوج خود رسید که شبکه هاي ارتباطی بین آنها رشد نمود و اینترنت با از میان برداشتن فاصله هاي فیزیکی
و موانع ارتباطی موجود ،دنیاي مجازي را رقم زد .بدنبال بک ارگیري فناوري هاي جدید در سیستم هاي اطالعاتی
آموزش هم دستخوش تغییر و تحوالت بسیاري شده است(اوزپولیت و کار  .)2019 ،بنابراین مفهوم 1
پیشین یادگیري
الکترونیکی نیز در حال تغییرات اساسی است و به کالس هاي حضوري محدود نمی شود(وانگ  .)2017،یادگیري
الکترونیکی به استفاده از وسایل الکترونیکی براي یادگیري ،از جمله تحویل محتوا از طریق رسانه هاي الکترونیکی
مانند اینترنت ،صوتی ،ویدئویی ،پخش ماهواره ،تلویزیون هاي تعاملی و سی دي اشاره دارد.گسترش سریع اینترنت با
گرایش به سمت استقالل از مکان آموزش به فرد ،یک انگیزهاي براي دانشگاهها شده است تا در بخش الکترونیکی
سرمایه گذاري کنند.
در کشور ایران نیز امکان دسترسی به آموزش مجازي در قالب کالس هاي حضوري براي بسیاري از متقاضیان وجود
ندارد ولی می توان ضعف در پاسخگویی روشهاي سنتی را با بکارگیري سیستم هاي یادگیري آموزش مجازي جبران
نمود .با این حال ،توسعه و مدیریت بهبود مستمر سیستم هاي آموزش مجازي را کامال به چالش کشانده است و در
آن ارزیابی به یک نیاز ضروري تبدیل گردیده است(صمدي .)1399
افزایش سریع آموزش مجازي از یک سو و رشد کمی رشته هاي موجود آن از سوي دیگر این سؤال را مطرح می
سازد که این سازمان آموزش و پرورش تا چه اندازه اي در پیاده سازي و اجراي آموزش مجازي موفق بوده اند و تا چه
اندازه اي توانسته اند مهمترین هدف نظام آموزشی خود را که همانا ارتقاء کیفیت یادگیري و پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان است را برآورده سازند .اما آنچه که اهمیت بحث را روشن تر می سازد ،تالش براي کسب موفقیت در استفاده
از آموزش مجازي و سنجش میزان موفقیت این سیستم ها است(دیلونی  .)2019 ،در آموزش مجازي 3یادگیري هاي
متحول می شوند و به صورت سطحی و عمیق می توان بررسی کرد.
مارتو و سالجو( ،)1997دو رویکرد یادگیري عمیق و سطحی را شناسایی کردهاند که اساس ًا در تصوري که از معنی
آموزش دارند با هم متفاوتند .یادگیري عمیق رویکرد مطلوب آموزش عالی است.یادگیري سطحی در پیوند با حفظ
کردن فرمولها و معلومات بدیهی است .باید دو نکته را در رويکرد به آموزش ،مورد توجه قرار داد .اوالً آدمهاي
متفاوتی که رویکردهاي یادگیري متفاوت دارند سرکالس یک درس واحد مینشینند .دوم اینکه یک شخص واحد
برحسب زمان یا چیزي که میگیرد رویکرد متفاوتی را اتخاذ میکند.یادگیري عمیق متضاد یادگیري سطحی و
رویکرد مطلوب آموزش عالی است .کسانی که رویکرد عمیق به یادگیري دارند مطالب جدید را با ربط دادن آنها به
دانستههاي قبلیشان یاد میگیرند .بعضی اوقات به این رویکرد یادگیري کلنگر گفته میشود ،چون این نوع یادگیري
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با داشتن فهم و دیدگاه واحدي نسبت به جهان مرتبط است .کسی که رویکرد عمیق دارد به جاي اینکه واقعیات را از
هم جدا کند همواره در حال این سئوال است که چطور در میآید بحث بر سر چیست؟ آیا توضیح دیگري وجود
دارد؟ در این یادگیري ارزشیابی بجاي بازتولید حذف درسها ،درگیرشدنی فعاالنه با اندیشههاست(الماسی و عابدینی،
)1400
یادگیري سطحی گردآوري معلومات بیربط به هم مانند اسم آدمها و مکانها و تاریخ وقایع است این رویکرد
یادگیري را چیزي میبیند که میتوان آن را با عقربه سوخت اندازهگیري کرد که از خالی شروع می شود .باید تا پر
شدن پیش برود .این رویکرد به یادگیري اتمیستی شهرت دارد چون وقتی ما به طور سطحی یاد میگیریم میزان
دانستههایمان را به شکل یک توده میبینیم نه به صورت کیف پولی که میتوان آن را روي هم گذاشت و پسانداز
کرد .وقتی زمان ارزشیابی این یادگیري برسد به تکنیکهاي مرور و رویههاي معمولی مثل حفظ کردن نیاز پیدا
میکنیم مشکل اصلی یادگیري سطحی هم وقتی بروز میکند که مجموعه اطالعاتی که با آنها سروکار داریم بسیار
گسترده شود(دالور و قربانی.)1400 ،
بنابراین در پژوهش حاضر براساس تحقیقات پیشین و مطالعه و بررسی مجدد و دریافت نظر دانش آموزان دختر پایه
ششم ابتدایی نقش آموزش یادگیري معکوس بر یادگیري سطحی و عمیق مورد بررسی قرار می گیرد.
-2روش تحقیق
این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردي و بر اساس اجرا نیمه آزمایشی است که با طرح پیش آزمون – پس آزمون
با گروه کنترل انجام خواهد شد؛ و پس از تعیین و جایگزینی تصادفی گروههاي آزمایش و کنترل ،آموزش یادگیري
معکوس ،طی  13جلسه  45دقیقه اي بر روي گروه آزمایش اعمال شد که در واقع قبل از اجراي درمان در گروه پیش
آزمون و بعد از اجراي درمان در گروه پس آزمون انجام خواهد شد.
مالکهاي ورود به مطالعه شامل :دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی ،تمایل به شرکت در مطالعه ،عدم استفاده از
سایر شیوههاي دیگر یادگیري خواهد بود.
معیارهاي خروج از مطالعه نیز شامل :عدم تمایل به شرکت در مطالعه ،غیبت بیش از  2جلسه از برنامه آموزشی،
استفاده از سایر شیوه هاي یادگیري خواهد شد.
پس از آنکه دانش آموزان به گروه آزمایش وگواه ،به طور تصادفی انتخاب شدند؛ مطالب جروات وکلیپ هایی درمورد
یادگیري معکوس و همچنین یک جلد کتاب با عنوان "یادگیري معکوس در ریاضیات" براي مطالعه به معلم داده شد
و در روز مشخص جلسه توجیهی براي معلم پیشنهاد شد که در این جلسه در مورد یادگیري معکوس و نحوه اجرا و
مدیریت کالس ارائه شد و همچنین جلسه دیگري براي دانش آموزان همراه با معلم مربوطه برگزار و به سؤاالت و
ابهامات جواب داده شد .سپس معلم مربوطه اقدام به تدوین اهداف و محتواي آموزشی و همچنین تهیه کلیپ ها و
جزوات کردند؛ در ادامه موارد تدوین شده به چهار نفر از همکاران ریاضی داده شد تا روایی محتوایی و مناسب بودن
مطالب و کلیپ هاي آموزشی و پوشش دادن محتواي کتاب درسی طبق سرفصل هاي وزارت آموزش و پرورش را
بررسی کنند ،که از نظر آنان م ورد تأیید قرار گرفت .همچنین معلم در طول فرایند دوره بر حسب موقعیت و
صالحدید خود به طراحی سؤاالت هدایت شده ،آزمونک ها و همچنین کلیپ هاي تکمیلی و بارگذاري آن از طریق
برنامه شاد (در صورت نیاز) اقدام می کردند .پس از تایید نهایی فایل ها ،جزوان و کلیپ هاي آموزش ،در قالب سی
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دي تکثیر و در بین دانش آموزان دختر توزیع می شود .قبل از شروع ،پیش آزمون و پس از  13جلسه آموزشی ،پس
آزمون میان هر دو گروه آزمایش و گواه اجرا شد.
جامعه آماري در این پژوهش ،شامل کلیه دانش اموزان دختر پایه ي ششم شهر میاندوآب که 1500نفر می باشد و
براساس فرمول کوکران  306نفر ازدانش اموزان دختر پایه ششم با روش نمونه گیري تصادفی در دسترس از میان
کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم شهر میاندوآب  40نفر جهت آموزش در دو گروه  20نفر انتخاب می شوند.
در این پژوهش روش گردآوري داده هاي مرتبط با فرضیه ها ابزار پرسشنامه استاندارد کمک گرفته شده است.
پرسشنامه یادگیری سطحی و عمیق :پرسشنامه استاندارد یادگیري فردي توسط لورن و همکاران در سال 1997
طراحی شده است و ماتریس یادگیري ،ساختاري با  9خانه است که در آن سه سطح یادگیري قرار داده شده است.
ماتریس در شکل زیر نشان داده شده است .این ماتریس ،یادگیري را به عنوان پدیده اي تعاملی و چند بعدي معرفی
می نماید .این چارچوب ،تفاوت هاي سطوح یادگیري را شرح میدهد و هدف ان جمالت مربوط به یادگیري فردي
(خانه  I -Iدر ماتریس یادگیري) ،فرآیندهاي ادراک و تفسیر را می سنجند که منجر به تغییر رفتاري و شناختی
میشود.
پروتکل یادگیری معکوس :پروتگل برگرفته از تئوري برگمن و سمس  ،)2014( ،است .درگروه 4
آزمایشی ،یادگیري

معکوس ،معلم قبال هدف هاي خود را از آموزش و محتوایی که در نظر داشت ،مشخـص و منابعی را براي آموزش
تهیه کرد .این منابع شامل تهیه فیلم ،فایلهاي صوتی از مفاهیم ،جزوات آموزشی و کاربرگ ها و فعالیت و سؤاالت
هدایت کننده از مباحث بود ،که جهت دسترسی بهتر و به موقع ،درابتدا مواد آموزشی از طریق سی دي ،و فایل هاي
تکمیلی ،حل نمونه سؤاالت یا دیگر مواردي بر حسب صالحدید معلم و نیاز دانش -آموزان از طریق شبکه فضاي
مجازي شاد در اختیار دانش آموزان قرار گرفت .براي این امر گروهی با عنوان یادگیري معکوس در شاد ایجاد و دانش
آموزان در صورت نیاز از آن استفاده می کردند .مراحل اجرایی یادگیري معکوس در تحقیق حاضر به صورت زیر است:
مرحله اول :مشخص کردن محدوده هدف
در این مرحله هدف اصلی و اهداف جزئی درسی توسط معلم مشخص و جهت اجراي مراحل بعد بکار گرفته می شود.
مرحله دوم :محتوا قبل از کالس در این مرحله معلم با توجه به هدفی که دنبال می کند؛ اقدام به تهیه برنامه هاي
آموزشی در قالب فیلم آموزشی ،جزوات آموزشی ،فایل هاي صوتی و کاربرگ ها و نمونه حل مسائل جهت فعالیت در
کال س می نماید .در این مرحله درواقع محتواي تدریسی و شکل هاي ارائه آن مشخص می شود .شایان ذکر است با
توجه به وقت گیر بودن ضبط فیلم هاي آموزشی توسط خود معلم ،فیلم ها و کلیپ هاي آموزشی از کلیپ هاي
رایگانی که در اینترنت یا در وب سایت هاي موسسات آموزشی وجود داشت با هماهنگی و تأیید معلم مربوطه و چهار
تن از دبیران ریاضی در اخ تیار دانش آموزان قرار گرفت و در صورتی که نیاز به فایلهاي تکمیلی ،کاربرگ ها و ...می
شد ،از طریق گروه ایجاده شده در شبکه مجازي بارگذاري می شد.
مرحله سوم :فعالیت قبل از کالس در این مرحله فیلم ها و مواد آموزشی تهیه شده که به صورت فایل سی دي در
اختیارشان گذاشته شده یک جلسه قبل از آموزش به اطال ع دانش آموزان رسانده می شد و دانش آموزان با توجه به
موضوع و با توجه به ترتیبی که فایل ها در سی دي بارگذاري شده اند به فایل هاي مورد نظر دسترسی پیدا می
Bergmann & Sams

٤
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کردند .همچنین دانش آموزان آزاد بودند عالوه بر فایل هاي موجود در سی دي به سایت هاي آموزشی همچون کانون
آموزشی قلمچی و ...سرزنند و نیازمندي هاي یادگیري خود را برطرف کنند .کالس معکوس به دو شیوه مدیریت می
شود :انفرادي و گروهی .انتخاب و بهره گیري از این به شرایط دانش آموزان و نظر معلم بستگی دارد.دانش آموزان
فایل هاي آموزشی را دریاف ت می کنند و وظیفه دارند به دقت مباحث آموزشی را در خارج از کالس مرور کنند و
نسبت به یادگیري آنها تبحر الزم را به دست آورند .چنانچه در حین یادگیري از طریق مواد آموزشی به مشکلی
برخورد کنند ،می توانند با ارتباط آنالین از نرم افزار شاد اقدام به فعالیت گروهی کنند و یا سؤاالت خود را از دانش
آموزان و معلم مطرح کنند و پاسخ الزم را بگیرند .این ارتباط می تواند به صورت متنی ،صوتی و تصویر از طریق نرم
افزار صورت بگیرد .مدرس یا دانش آموزان می توانند ،با پاسخ مستقیم خود و یا ارجاع به سایت و یا منبعی خاص
دانش آموزي که به مشکل برخورد کرده است راهدایت نمایند .یا اینکه دانش آموزان می تواند سؤاالت خود را در دفتر
خود یادداشت و در کالس به بحث و گفت و گو واشتراک بگذارد که در اکثر موارد دانش آموزان به این ترتیب اقدام
می کردند .البته معلم در طول این فرآیند ،به فعالیت قبل از کالس بی توجه نبود و هر جلسه اقدام به بررسی یاداشت
هاي دانش آموزان می کرد و یا اینکه کاربرگی یا سؤاالت هدایت شده اي که معلم براي دانش آموزان در نظر گرفته
بود بررسی و بازخوردهاي الزم را به دانش آموزان ارائه می داد و گاهاً از طریق نرم افزار شاد ،سؤاالت و کاربرگ
بارگذاري و جواب آن را در همان لحظه و یا اینکه در جلسه پیش رو در کالس مورد بررسی قرار می دادند.
مرحله چهارم :فعالیت درون کالس در خارج از کالس دانش آموزان با استفاده مناسب ازکلیپ ها ،منابع ،مواد ،کتاب
و جزوات آموزشی تهیه شده توسط معلم ،مفاهیم آموزشی را یاد می گرفتند ،و در داخل کالس یادگیرندگان (فردي
یا گروهی) ،زمان خود را صرف کار بر روي حل تمرین هاي کتاب ،حل مسائل تهیه شده توسط خود دانش آموزان و
معلم ،بررسی مشکالت فردي داشن آموزان(کج فهمی و بدفهمی ها) و انجام تکالیف پیچیده تر و سطوح باالتر
شناختی تحت نظارت معلم میپرداختند .همچنین معلم در فعالیت هاي درون کالس قبل از شروع فعالیت درون
کالسی ،ارزشیابی الزم مبنی بر اینکه دانش آموزان مطالعه کرده اند و حداقل سطوح دانشی و فهمیدن مفاهیم
درسی را کسب کرده اند ،انجام و در صورت نیاز بازخوردهاي مناسب را می دادند .براي باال بردن اثربخشی یادگیري
در طول فعالیت هاي کالس درس ،دانش آموزان درگیر یادگیري فعال می شدند و از دو روش آموزشی بازخورد معلم
و همکالسی ها جهت بهبود یادگیري خود استفاده میکردند .در سراسر کالس دانش آموزان با تعامل فعاالنه با دیگر
همکالسی ها ،محتوا و معلم سعی در حل مسائلی که در فعالیت خارج از کالس براي آنان سخت بوده یا سؤال یا
نکات ابهامی بوجود آمده بود ،متمرکز می شدند .چرخه بازخورد بر طبق نوع فعالیت ،سختی حل مسأله و پیشرفت
دانش آموزان به طور مداوم ادامه داشت و همین طور سؤاالت چالشی تري مطرح می شد .وقتی بیشتردانش آموزان
نسبت به یک مسأله مسلط نبودند ،نتایج در گروه ها به بحث گذاشته می شد تا به دانش آموزان فرصت داده شود با
هم بحث کنند و همدیگر را در مورد پاسخ هایشان متقاعد سازند .معلم جهت غنی سازي فعالیت یادگیري و چالشی
کردن تمرین هاي کالس از طریق مطالعه اي که قبل از کالس می کردند اقدام به طراحی و تهیه فعالیت هاي
چالشی ،نکته دار و سؤاالت متعدد می شدند .گاه ًا دانش آموزان خود سؤاالتی را طراحی و جهت حل به کالس می
آوردند.همچنین تمرین هاي کتاب درسی دانش آموزان نیز جزء تکالیفی بود که در کالس انجام می شد .البته قبل از
اینکه تمرین ها بین دانش آموزان توزیع شود .معلم خود با بررسی سطح دانش و فهمیدن دانش آموزان به ارائه
مختصري از موضوع و جمع بندي آن اقدام سپس دانش آموزان به صورت فردي یا بصورت گروه هاي  3نفره تمرینات
را حل می کردند .هنگام انجام تمرینات معلم در کالس می چرخید تا به سؤاالت احتمالی بچه ها با کمک گروه پاسخ
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داده شود .در بعضی جلسات دانش آموزان خود موضوع را در کالس ارائه می دادند ،یا معلم آزمونک یا کاربرگی را به
دانش آموزان می داد تا در زمان مشخصی حل کنند و در کالس به اشتراک گذارند.
مرحله پنجم :فعالیت بعد از کالس در این مرحله یادگیرندگان دو وظیفه بر عهده داشتند :یکی اینکه که خود را
براي جلسه آینده آماده کنند و فایلی هاي مربوط به موضوع جلسه بعدي از طریق سی دي مطالعه کنند .الزمه این
کار مشخص کردن موضوع درسی و دریافت مواد آموزشی است که قبالً توسط معلم تهیه شده بود .امکاناتی که
فناوري ها خصوصاً چند رسانه ها و شبکه هاي مجازي امروزه در اختیار معلمان و دانش آموزان قرار می دهند؛ فرآیند
اجرایی یادگیري معکوس را غنیتر و آسانتر می کند .وظیفه دوم اینکه دانش آموزان باید تکالیف و تمرین هاي
تکمیلی جلسه قبل که معلم پیش بینی می کرد را انجام می دادند و یا اینکه اگر فیلم ،جزوه ،کلیپ و کاربرگ
تکمیلی که از طریق شاد بعد از اتمام کالس در گروه بارگذاري می شد مشاهده و به حل آن اقدام می کردند .در
کالس سنتی هم ،ارائه درس به روش سخنرانی بود و معلم مطالـب را بـا تکیه بر کتاب درسی به دانش آموزان ارائه
می دادند.دانش آموزان در کالس غالباً شنونده بودند و یادداشت میکردند؛ لذا زمان بیشتري از کالس صرف توصیف و
یادداشت مفاهیم پایه موضوع درسی می شد و براي انجام نمونه و مثال هایی بیشتر ،زمـان کـافی بـراي انجـام آن ها
وجود نداشت و در نتیجه ،انجام آن ها به منزل موکول می شد و دانش آموزان تمرین ها را باید در خانه انجام می
دادند.

-3یافته های تجربی
جدول( -)1میانگین و انحراف معیار متغیرهاي تحقیق
متغیرها

گروه ها

پس آزمون

پیش آزمون

پیگیری

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

یادگیری

کنترل

6/07

1/16

6/76

1/81

6/98

1/8

سطحی

آزمایش

4/ 6

1/4

4/87

2/06

4/96

2/42

یادگیری

کنترل

3/27

1/9

3/33

0/97

3/62

1/5

عمیق

آزمایش

3/47

1/4

3/76

1/19

4/16

1/8

در جدول ( ،) 1مولفه هاي آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار براي مولفه هاي یادگیري سطحی و عمیق
درس ریاضی  ،در مراحل پش آزمون ،پس آزمون و پیگیري گزارش شده است .همین گونه که مالحظه می شود؛
میانگین مولفه هاي در طی مراحل پس آزمون و پیگیري افزایش یافته است و بدین مفهوم است که آموزش یادگیري
معکوس در محیط آموزشی شاد بر یادگیري سطحی و عمیق درس ریاضی در نمونه مورد مطالعه مؤثر بوده است.
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 توزیع نرمال متغیرهای تحقیقیکی از مهمترین پیش فرض هاي آزمون هاي پارامتریک ،نرمال بودن متغیرهاي مکنون می باشد؛ با استفاده از آزمون
شاپیرو ویلک ؛ نرمال بودن داده ها را می 5توان بررسی کرد ،در اینجا این آزمون براي کل داده ها و به تفکیک گروه
هاي آزمایشی و کنترل در سه مرحله پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیري اجرا شده است.
ضریب اطمینان مفروض در این آزمون برابر  % 95بوده ،به عبارتی سطح معناداري آزمون با مقدار خطاي نوع اول به
میزان  %5مقایسه شده است .در این آزمون فرضیات صفر و مقابل به صورت ذیل است:
فرض صفر :توزیع داده ها منطبق بر توزیع نرمال می باشد.
فرض مقابل  :توزیع داده ها منطبق بر توزیع نرمال نمی باشد.
اگر مقدار  P-valueمحاسبه شده یا ()sig؛ از حداکثر خطاي مفروض ( ) =%5بیشتر باشد ،فرض نرمال بودن
توزیع داده ها تأیید شده و امکان استفاده از روش هاي پارامتري وجود دارد در غیر این صورت توزیع مشاهدات بر
توزیع نرمال منطبق نمی باشد و روشهاي مورد استفاده جهت آزمون هاي آماري از نوع ناپارامتري خواهد شد.
جدول  -2توزیع نرمال متغیرهاي تحقیق
شاپیرو ـ ویلک
متغیرها

گروه ها

یادگیری سطحی
یادگیری عمیق

پیش آزمون
sig
آماره

پس آزمون
sig
آماره

پیگیري
sig
آماره

کنترل

0/87

0/103

0/768

0/147

0/94

0/45

آزمایش

0/904

0/11

0/93

0/271

0/905

0/114

کنترل

0/94

0/421

0/839

0/124

0/929

0/331

آزمایش

0/866

0/297

0/926

0/24

0/936

0/332

با توجه به نتایج مشاهده در جدول ( ،)2نشان می دهد در این پژوهش سطح معناداري آزمون بزرگتر از خطاي %5
؛ برقرار است ،بنابراین فرض صفر مبنی بر نرمال بـودن ایـن فاکتورهـا
بوده به عبارتی شرط ؛
تایید می شود .به عبارتی متغیرهاي پنهان تحقیق داراي توزیعی منطبق بر توزیع نرمال می باشند و امکان اسـتفاده از
روش هاي پارامتریک وجود دارد.
جدول  -3نتیجه آزمون لوین براي بررسی همگنی ماتریس واریانس –کواریانس
بررسی
آزمون

SM

پس
185/04

F
1/08

36

SIG
0/252 4774/56

با توجه به آزمون  Mباکس؛  F= 1/08؛ و سطح معناداري آزمون برابر  0/252شده و از خطاي  %5بزرگتر می
باشد ،لذا فرض صفر مبنی بر همگنی ماتریس واریانس کوواریانس تایید می شود.
جدول  -4اثرات آزمون بین گروهی شیب هاي رگرسیون براي خرده مقیاس هاي یادگیري سطحی و عمیق

.Shapiro-Wilk

٥

91

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال پنجم ،شماره  ،52مهر 1401

مقیاس

منبع

مجموع

درجات

میانگین

مربعات

آزادی

مربعات

آمار F

sig

یادگیری سطحی

پیش آزمون
*گروه

13/27

2

6/63

1/63

0/208

یادگیري عمیق

پیش آزمون
*گروه

1/78

2

0/89

0/34

0/712

با توجه به نتایج جدول( ،)4مشاهده می شود که اثر متقابل ( گروه و خرده مقیاس هاي یادگیري سطحی و عمیق
درس ریاضی) در مرحله پس آزمون داراي سطوح معناداري بیشتر از خطاي  5%شده ا ست (، )p-value>%5
لذا پیش فرض همگنی شیبهاي رگرسیون نیز برقرار است ،لذا امکان استفاده از آنالیز کواریانس چند متغیره وجود
دارد.
جدول -5بررسی همگنی واریانس خطا در مرحله پس آزمون
خرده مقیاس ها

F

سطح معناداری

اضطراب

0/808

2

38

0/453

تنظیم شناختی هیجان

0/300

2

38

0/742

خودکنترلی

2/502

2

38

0/094

همانطور که در جدول( ،) 5مشاهده می شود که سطوح معنی داري براي آزمون لون در هر خرده مقیاس داراي
مقداري بیشتر از خطاي  %5بوده ،لذا فرض همگنی واریانس هاي خطا براي گروه کنترل و گروه آزمایشی پذیرفته می
شود و این پیش فرض از  4پیش فرض الزم جهت اجراي تحلیل کواریانس چند متغیره برقرار است .با توجه به
برقراري پیش فرض هاي الزم جهت اجراي تحلیل مانکوا ،امکان استفاده از روش تحلیل کواریانس چند متغیره
صحیح می باشد.

جدول  -6آزمون تحلیل کواریانس چند گانه در مرحله پس آزمون
نوع آزمون

مقادیر

F

آزمون پیال تریس

1/29

6/036

20

الندا ویلکز

0/125

5/86

20

64

آمارۀ هتلینگ

3/67

5/69

20

62

0/00

بزرگترین ریشه رو

1/98

6/55

10

33

0/00

درجه آزادی

درجه آزادی

سطح

همبستگی

فرضیه

خطا

معناداری

مجذور اتا

66

0/00

0/647

0/00

0/647
0/648
0/665
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با توجه نتایج مشاهده شده در جدول( ،)6آماره هاي چند متغیره مربوطه همگی نشان از معناداري تحلیل کواریانس
چند متغیري دارد که با توجه به عمومیت استفاده از آماره المبدا از این شاخص جهت تحلیل استفاده شده است.
آمارۀ چند متغیري مربوطه یعنی النداي ویلکز در سطح اطمینان  99درصد با خطاي ( )1%معنی دار می باشد.
< 0/01

P-VALUE5/86

؛

= 0/647

بدین ترتیب فرض صفر رد می شود به عبارتی ترکیب خرده مقیاس هاي یادگیري سطحی و عمیق درس ریاضی
دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی پس از تعدیل نمرات پیش آزمون از روش هاي آموزشی تأثیر پذیرفته اند.
بنابراین تحلیل کوواریانس چند متغیره معنادار بوده و روش آموزشی یادگیري معکوس در محیط آموزش شاد بر
ترکیب خطی این خرده مقیاس ها موثر بوده است.
-3نتیجه گیری
با توجه به یافته هاي به دست آمده مشاهده می شود آموزش یادگیري معکوس در محیط آموزش مجازي شاد بر
یادگیري سطحی و عمیق درس ریاضی تأثیر معنی داري دارد و فرضیات تحقیق در سطح معنی داري  5درصد تایید
می شوند .براساس نتایج می توان تبیین نمود که انگیزه یادگیري ،عوامل فردي ،فرهنگ سازمانی ،عوامل ساختاري،
استقرار یادگیري معکوس ،اقدامات تسهیلی ،موانــع و چــالشهــاي ســازمانی ،موانــع و چــالشهــاي غیرسازمانی،
بسترسازي و برنامه ریـزي ،آگـاهی بخشـی ،کیفیت آموزش و کیفیت یادگیري بـوده است .طبق نتـایج پـژوهش
مـرادي ،یـادگیري معکـوس منجر به بهبود تعامل معلـم و شـاگرد ،تسـهیل یـادگیري عمیق ،پویایی کالس ،افزایش
انگیزه و یادگیري عمیقتر و کمک به درک فراگیران نسبت به سبکهاي یادگیري و عملکردشان میگردد که از نظر
ابعاد انگیزه یـادگیري و کیفیت یادگیري با پژوهش حاضر مطابقت دارد .سادات مهریزي و کارآموز دریافتند که
یـادگیري معکـوس میتواند جریان یاددهی -یـادگیري و نقـشهـاي متعـدد مـدرس را در قالـب عوامـل فـردي
بهبـود بخشـد .مطالعــات قبلــی ،اجــراي روش کــالس معکــوس را در یادگیري و انگیزش فراگیران مـؤثر بیـان
کردنـد .که همراستا با پژوهش حاضر ،به یادگیري اشاره کردند .موسی زاده و محمودي دریافتند که روش کالس
درس معکوس بر یادگیري شناختی ،عاطفی و خودنظـارتی فراگیران تاثیر مثبتی دارد .امـانی سـاري بگلـو و
همکـاران ،استفاده از یادگیري معکوس را موجب افزایش عملکرد تحصیلی فراگیران دانستند .زاهدي و محبی بهمنی،
به اثرگذاري باالتر آمـوزش معکوس بر پویایی کالس و افزایش انگیـزه و یـادگیري عمیقتر فراگیران نسبت به روشهاي
سنتی اشاره نمودند کــه در پـــژوهش حاضـــر ،بعـــد یادگیري سطحی و عمیق تبیین کننده شرایط علی و بعد
یادگیري از ابعاد پیامد بوده است .طبق نتایج پژوهش دیناروند ،روش تدریس معکوس بر جنبه هـاي تحصـیلی و
روانشـناختی فراگیران تاثیر مثبت داشته است .شفیعی و شـهبازي دریافتند که یادگیري معکـوس تحـت تـاثیر
عـواملی از جملــه شــرایط علــی (انگیــزه هــاي بیرونــی و درونــی) ،راهبردهاي فرآیند یادگیري (مشارکتی،
اکتشافی ،مستقل و عمیق) ،زمینه (مدیریت زمان ،مـواد آموزشـی و طـرح درس) و شرایط مداخله گـر (عوامـل
فـردي ،آموزشـی ،سازمانی و فر هنگی) قـرار دارد کـه در نهایـت منجـر بـه بهبود پیامدهاي فردي و تحصیلی
فراگیران میشـود .براساس نتایج تحقیـق جوشـقان نـژاد و بـاقري ،میـانگین انگیزش تحصیلی فراگیران در کالسهاي
معکـوس نسـبت به کالس سنتی افزایش یافته بود .یافته هاي پـژوهش مبصـرملکی و کیـان بیـانگر آن بـود کـه
شـیوه تـدریس معکوس در یادگیري فراگیران نسبت بـه روش تـدریس سنتی مؤثرتر بوده است .قهرمــانی تــوالبی
دریافــت کــه آمــوزش بــه شــیوه معکوس بر میزان یادگیري تاثیر معنیدار دارد .بنـابر پژوهش معظمی
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گودرزي،روش تدریس کالس معکـوس در افزایش یـادگیري کلـی ،عمیـق و سـطحی فراگیـران موثربوده که در
پژوهش حاضر ،بعد یادگیري سطحی و عمیق درس ریاضی از ابعاد پیامد بوده است .فاضل اشرفی و سـینا ،اثربخشـی
رویکرد کالس معکوس بـر یـادگیري و انگیـزش درس ریاضــی را بیشــتر از روش ســنتی گــزارش نمودنــد .نتایج
تحق یق جعفرخانی و دهواري نشان داد که اسـتفاده از روش آموزش معکوس موجـب پیشـرفت تحصـیلی و بهبود
انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی فراگیـران شـده است .پژوهش علوي ،کیوان پناه و فضلعلی بیـانگر آن بـود کـه
میزان مشغله مدرسین در کالس معکـوس در مقایسـه بـا کالس سخنرانی محور یـا کـالس سـنتی بیشـتر بـود.
کاویانی و همکاران ،انگیزه هاي بیرونی و درونی را در قالب شرایط علی ،فراینـد یـادگیري مشـارکتی ،اکتشـافی،
مسـتقل و عمیق را در قالب راهبرد ،مدیریت زمان ،مواد آموزشـی و طرح درس را به عنوان زمینه ،و عوامـل
فـردي،آموزشـی ،سازمانی و فرهنگی را به عنوان شرایط مداخله گر معرفی نمودند که با پـژوهش حاضـر همخـوانی
دارد .طبـق نتایج تحقیق کیاحسینی و دوستی ،روش تدریس کالس معکوس نسبت به روش تدریس متداول ،تاثیر
بیشتري بر یادگیري فراگیران دارد.
براساس نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می شود که:
 .1حمایــت همــه جانبــه مــدیران ارشــد ،میــانی و عملیاتی مدارس ابتدایی بـراي اسـتقرار و اجـراي
یادگیري معکوس.
 .2پذیرش یادگیري معکوس از سوي مدیران مدارس ابتدایی به عنوان رویکرد مستقل فــراهم ســازي و
افــزایش کیفیــت امکانــات و زیرساختهاي آموزش مجازي.
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