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ABSTRACT
Background and Objectives: The need for performance and autonomy in problem-solving styles
of learning English grammar for students in the current knowledge-based world is essential.
Therefore, the present study aimed to improve it under the flipped learning pattern.
Methods: The present study is applied and quasi-experimental research. The statistical
population consisted of 380 people in a purposeful and accessible manner among all students
registered in the Aladdin English Short-Term Specialized Training Center between 2018 and 2020.
The criterion for selecting language learners was random substitution and exclusion criteria were
the pre-test and post-test questionnaires where learners did not fully answer the questions or
some items. Finally, the participants were 220 people divided into two groups, control (N=110)
and experimental (N=110). To collect the required data, Cassidy & Long's (1996) problem-solving
questionnaire was used with 24 questions set on a three-point scale (yes, no, and I do not know)
measuring six factors. Participants in the control and experimental groups first completed the
questionnaire as a pre-test. Then, the instructor used the usual teaching methods in the control
group, which all instructors in language centers use Flipped classroom method was implemented
in the experimental group. The instructor used this method for 16 months in 10 courses (5 courses
for each experimental and control group). Each course consisted of 39 sessions of 90 minutes
(58.5 hours), two sessions per week, or 20 sessions of 180 minutes (60 hours), one session per
week held only on fridays by one instructor. The instructor asked students some questions about
the previous lesson to measure their' knowledge and solve their problems at the beginning of the
new session and took a pre-test based on the content of the new session. Researchers utilized a
repeated measurement test and T-test of a sample to answer the research questions.
Findings: Findings indicated the effect of this teaching method on improving the students’
performance and autonomy in solving the problem of learning English grammar under the flipped
learning pattern.
Conclusion: The results showed the value and acceptability of the pattern along with traditional
teaching methods and its impact on the performance and autonomy of problem-solving styles of
learning English grammar among the students. It seemed to increase learners' confidence, too.
Implementing the same research in different courses of different academic disciplines is
suggested for future research.

NUMBER OF REFERENCES

NUMBER OF FIGURES

NUMBER OF TABLES

78

0

5

خدیجه علی آبادی و همکاران

Kh. Aliabadi et al.

()540

مقاله پژوهشی

بررس ی بهبود عملکرد و اس ققل س ب های حل مس لله یادگیری دس قور زبان انگلیس ی دانش جویان تحت
الگوی یادگیری معکوس
شیل سلیمانی ،1خدیجه علی آبادی* ،1،اسماعیل زارعی زوارکی ،1علی

دالور2

 1ﮔﺮوه تکنولوژی آموزشی ،داﻧﺸکﺪه رواﻧﺸناسی و علوم تﺮبیتی ،داﻧﺸگاه عالمه طباطبائی ،تهﺮان ،ایﺮان
 2ﮔﺮوه سنجش و اﻧﺪازهﮔیﺮی ،داﻧﺸکﺪه رواﻧﺸناسی و علوم تﺮبیتی ،داﻧﺸگاه عالمه طباطبائی ،تهﺮان ،ایﺮان
چکیده
پیشینه و اهداف :ﻧیاز به عملکﺮد و استتقالل ستبکهای حل مستأله یادﮔیﺮی دستتور زبان اﻧگلیستی داﻧﺸتجویان در دﻧیای
تاریخ دریافت 17 :بهمن 1400
تاریخ داوری 26 :اردیبهﺸت 1401
تاریخ اصالح 24 :خﺮداد 1401
تاریخ پذیﺮش 26 :تیﺮ 1401
واژگان کلیدی:
الگوی یادﮔیﺮی معکوس
استقالل
عملکﺮد
دستور زبان اﻧگلیسی
سبکهای حل مسأله
* ﻧویسنﺪه مسئول
aliabadikh@atu.ac.ir
0912-1880049 

داﻧش مﺪار کنوﻧی ،امﺮی ضﺮوری است .لذا پژوهش حاضﺮ با هﺪف بهبود آن تحت الگوی یادﮔیﺮی معکوس به این موضوع
پﺮداخته است.
روشها :تحقیق حاضﺮ از ﻧوع کاربﺮدی و ﻧیمهآزمایﺸی است .جامعه آماری پژوهش از میان کلیه فﺮاﮔیﺮان ثبتﻧام شﺪه
در مﺮکز آموزشهای تخصصی کوتاه مﺪت زبان اﻧگلیسی عالءالﺪین از سال تحصیلی  1397تا ( 1399تعﺪاد  380ﻧفﺮ)
بهصورت هﺪفمنﺪ و در دستﺮس تعیین شﺪ .معیار اﻧتخاب زبانآموزان با جایگزینی تصادفی بود .در پﺮسشﻧامههای پیش
آزمون و پس آزموﻧی که فﺮاﮔیﺮان به سؤاالت بهطور کامل پاسخ ﻧﺪاده بودﻧﺪ و یا مواردی که بﺪون جواب بودﻧﺪ از این
مجموعه حذف شﺪﻧﺪ .در ﻧهایت مﺸارکتکننﺪﮔان تعﺪاد  220ﻧفﺮ شﺪﻧﺪ که در دو ﮔﺮوه کنتﺮل و آزمایش هﺮ ﮔﺮوه 110
ﻧفﺮ قﺮار ﮔﺮفتنﺪ .بهمنظور جمعآوری دادهها ،از پﺮسشﻧامهی حلمسأله کسیﺪی و الﻧگ ( )Cassidy & Long, 1996با 24
سؤال که روی یک مقیاس سه درجهای (بله ،خیﺮ و ﻧمیداﻧم) تنظیم شﺪه و شش عامل را میسنجﺪ ،استفاده شﺪ .این
پﺮسشﻧامه ابتﺪا بهعنوان پیشآزمون روی ﮔﺮوه کنتﺮل و آزمایش اجﺮا شﺪ .سپس در ﮔﺮوه کنتﺮل از آموزش به شیوه
معمول و متﺪاول که تمام مﺮاکز آموزش زبان از آن بهﺮه میﮔیﺮﻧﺪ ،استفاده شﺪ .بﺪین معنی که ارائه مفاهیم بهصورت
تﺪریس سخنﺮاﻧی شفاهی یا کتبی از طﺮف مﺪرس صورت ﮔﺮفت که شامل استفاده از روش حفظ و تکﺮار و پﺮسش و پاسخ
توسط فﺮاﮔیﺮ است .در آن به عالقه ،استعﺪاد و تفاوتهای فﺮدی فﺮاﮔیﺮان توجه ﻧمیشود .شیوه تﺪریس معکوس در ﮔﺮوه
آزمایش اجﺮا شﺪ .به این معنی که مﺪرس معکوس تﺪریس ﻧمود .در این روش ،مﺪرس کتاب ،اسالیﺪها ،جزوه آموزشی و
همچنین آزمونهای تعاملی ( )interactive testsرا تهیه کﺮد و سپس بستﺮ شبکه اجتماعی مناسب با توجه به دستﺮسی
آسان (تلگﺮام و واتس اپ) را در ﻧظﺮ ﮔﺮفت .او این موارد را قبل از کالس در اختیار فﺮاﮔیﺮان قﺮار داد .فﺮاﮔیﺮان و مﺪرس
میتواﻧستنﺪ با به اشتﺮاک ﮔذاشتن مطالب آموزشی ،ایﺪهها ،سؤاالت ،تکالیف و ﻧکات را از طﺮیق این شبکههای اجتماعی
تعاملی با یکﺪیگﺮ به اشتﺮاک ﮔذاشته و در ارتباط باشنﺪ .این روش به مﺪت  16ماه (بﺪون درﻧظﺮ ﮔﺮفتن جلسات لغو شﺪه)
در  10دوره و بﺮای هﺮکﺪام از ﮔﺮوههای آزمایش و کنتﺮل  5دوره آموزش داده شﺪ .هﺮ دوره شامل  39جلسه  90دقیقهای
( 58.5ساعت)  2جلسه در هفته و یا  20جلسه  180دقیقهای ( 60ساعت) یک جلسه در هفته فقط جمعهها تحت آموزش
یک مﺮبی بﺮﮔزار شﺪ .در ابتﺪای جلسه بعﺪ ،از مطالب جلسه قبل پسآزمون و مصاحبه شﺪه و در مورد محتوای همان
( repeated

جلسه پیشآزمون ﮔﺮفته میشﺪ .بﺮای پاسخ به سؤاالت تحقیق ،از آزمون اﻧﺪازهﮔیﺮی مکﺮر
 )measurementو آزمونهای پارامتﺮیک  Tیک ﻧموﻧه استفاده شﺪ.
یافقهها :یافتهها حکایت از اثﺮ این روش تﺪریس بﺮ بهبود عملکﺮد و استقالل در حل مسأله یادﮔیﺮی دستور زبان
اﻧگلیسی داﻧﺸجویان تحت الگوی یادﮔیﺮی معکوس داشت.
نقیجهگیری :ﻧتایج ﻧﺸتان داد که ارزش و مقبولیت الگو در کنار روشهای تﺪریس ستنتی بﺮ عملکﺮد و استتقالل در حل
مستأله یادﮔیﺮی دستتور زبان اﻧگلیستی داﻧﺸتجویان تأثیﺮ فﺮاوان داشتته و باع افزایش اعتماد به ﻧفس فﺮاﮔیﺮان میشتود.
اجﺮای پژوهشهای هماﻧنﺪ در دروس مختلف رشتتههای مختلف داﻧﺸتگاهی و همچنین بﺮرستی این شتیوه تﺪریس بﺮ روی
ﻧموﻧههای بیﺸتﺮ از جمله پیﺸنهادها بﺮای پژوهشهای آتی است.

مقدّمه
امﺮوزه ،کارایی و اثﺮبخﺸی آموزش عالی وابسته به استفاده مطلوب از
قابلیتهایی است کته فناوری اطالعتات و ارتباطات افق جﺪیﺪی را پیش
روی آن ﮔﺸتوده استت [ .]1اهمیت و ثمتﺮبخﺸی روشهای تﺪریتس و

یادﮔیﺮی مادامالعمﺮ ( )Life-Long Learningﻧیز ،یکی از مهمتﺮین عوامل
مؤثﺮ بﺮ پیﺸﺮفت تحصیلی و از اهﺪاف توسعه پایﺪار است .اما بایﺪ توجه
داشت بﺮای این که فﺮاﮔیﺮان ،این متخصصان آینﺪه بتواﻧنﺪ با مسائلی که
این اهﺪاف با آن رو در رو خواهنﺪ شﺪ ،کنار بیاینﺪ [ ،]2کسب مهارتهای
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زبان اﻧگلیسی مورد ﻧیاز است [ .]3پس ﮔنجاﻧﺪن آن در بﺮﻧامه درسی
داﻧﺸگاهها ،تأکیﺪ بﺮ خلق موقعیتهای یادﮔیﺮی جذاب و تقویت
شایستگیهای پایﺪار فﺮاﮔیﺮان بﺮای یادﮔیﺮی مهارتهای تفکﺮ به شیوه
سودمنﺪ ،تصمیمﮔیﺮی مناسب و حل مسائل پیچیﺪه جامعه امﺮوزی
اهمیت ویژهای پیﺪا میکنﺪ [ .]4با توجه به این موارد ،ضﺮوری است که
مﺪرس فﺮاﮔیﺮان را با مطالب یادﮔﺮفتنی درﮔیﺮ کنﺪ و راه و روش چگوﻧه
آموختن را با استفاده از روشهای تﺪریسی که ذهن فﺮاﮔیﺮان در آن
فعال باشﺪ ،به آنها بیاموزد [ .]5این مهم زماﻧی قابل اجﺮا خواهﺪ بود
که مﺪرس شیوههای یاددهی-یادﮔیﺮی ﻧوین را متناسب با اهﺪاف ،محتوا،
ویژﮔیهای فﺮاﮔیﺮ و ﻧوع ارزشیابی اﻧتخاب کنﺪ [ .]6در این میان ،استفاده
از الگوی یادﮔیﺮی معکوس بهعنوان یکی از شیوههای مؤثﺮ در یادﮔیﺮی
پایﺪار معﺮفی میشود [.]7
این رویکﺮد که از آن به یادﮔیﺮی واروﻧه (،]8[ )inverted learning
کالس معکوس ( ،]9[ )flipped classroomکالس واروﻧه ( inverted
 ،]10[ )classroomکالس بﺮعکس ( ،]11[ )reverse classroomکالس
رو به عقب ( ،]12[ )backward classroomتﺪریس معکوس ( flipped
 ]13[ )teachingو آموزش معکوس ( ]14[ )flipped instructionﻧیز یاد
شﺪه است ،ﻧوعی از یادﮔیﺮی است که در آن ساختارهای سنتی و متﺪاول
فﺮاینﺪ یادﮔیﺮی واروﻧه میشوﻧﺪ []15؛ بهعبارت دیگﺮ ،سخنﺮاﻧی و
تﺪریس معلم به منزل محول شﺪه و تکالیف و فعالیتهایی که قبالً
فﺮاﮔیﺮان در منزل اﻧجام میدادﻧﺪ به کالس درس اﻧتقال مییابنﺪ [.]16
در این الگوی یادﮔیﺮی ،مﺪرس بﺮای ارتقای یادﮔیﺮی فعال و افزایش
میزان مﺸغولیت فﺮاﮔیﺮان به شکل فﺮدی یا ﮔﺮوهی با آنها در تعامل
است [ .]17همچنین تﺪریس مﺪرس که قبالً به شکل سخنﺮاﻧیمحور
بود ،اکنون به شکل ویﺪئو ،متن و اسالیﺪهای آموزشی یا محتوای صتوتی
درآمتﺪه و قبل از کالس در اختیار فﺮاﮔیﺮان قﺮار میﮔیﺮد تا آنها با
محتوای درس جﺪیﺪ آشنا شﺪه و منابع ارائه شﺪه را قبل از کالس فﺮا
ﮔیﺮﻧﺪ [ .]18این به فﺮاﮔیﺮان امکان میدهﺪ تا مواد آموزشی را هﺮ چنﺪ
بتار کته مایتل باشنﺪ ،تماشا یا مطالعه کننﺪ و متناسب با سﺮعت خود،
مﺸغول یادﮔیﺮی شتوﻧﺪ [ .]19در این حالت زمان محﺪود کالس به بح
و بﺮرسی اﻧجام تکالیف ،کاربست محتوا و فعالیتهای سطح باالتﺮ
طبقهبنﺪی بلوم که بیﺸتﺮ شامل فعالیتهای مبتنی بﺮ ایجاد ،ارزیابی و
تجزیه و تحلیل است ،اختصاص مییابﺪ [ ]20و اهﺪافی چون بح در
ﮔﺮوههای کوچک ،تمﺮینهای یادﮔیﺮی ﮔﺮوهی و فعال [ ،]21رفع
مﺸکالت فﺮاﮔیﺮان و بازخورد فﺮصتهای بیﺸتﺮی بﺮای ظاهﺮ شﺪن دارﻧﺪ
[.]22
مﺪرس بهعنوان یک تسهیلکننﺪه در کالس معکوس عمل میکنﺪ و به
فﺮاﮔیﺮان ﻧیازمنﺪ ،توجه ﻧموده و در مواقع لزوم توضیحات الزم را ارائه
میدهﺪ [ .]23پس از کالس ،مﺪرس و فﺮاﮔیﺮان میتواﻧنﺪ در مواجه با
مسائل دشوار از طﺮیق اینتﺮﻧت یا هﺮ فناوری ارتباطی بﺮای حل آن با هم
تعامل داشته باشنﺪ [ ]24که این امﺮ تأثیﺮ قابل توجهی بﺮ ﻧتایج یادﮔیﺮی
دارد [ .]25لذا میتوان اینﮔوﻧه ﻧتیجهﮔیﺮی کﺮد که بﺮای تاثیﺮﮔذاری
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عوامل مؤثﺮ بﺮ موفقیت و پیﺸﺮفت فﺮاﮔیﺮان ،توجه به ویژﮔیهای خود
آنها مهم است؛ خواه علت دروﻧی باشﺪ یا بیﺮوﻧی [ .]26در این راستا
مؤلفههای عملکﺮد و استقالل فﺮاﮔیﺮان از مفاهیم مهم در یادﮔیﺮی
هستنﺪ [ .]27که بسیار مستحکم میتواﻧنﺪ در پیوﻧﺪ با این ﻧوع روش
تﺪریس در مﺮاکز آموزشی از جمله داﻧﺸگاهها تحقق یابنﺪ .چﺮاکه در آن
افتﺮاد با یتا بتﺪون کمتک دیگتﺮان وارد عمل شﺪه و با خودراهبﺮی ابتکار
عمل را در دست میﮔیﺮﻧتﺪ [ .]28کسیﺪی و الﻧگ ()Cassidy & Long
از جمله مؤلفههایی که بﺮای ﻧیل به بهبود عملکﺮد و استقالل در حل
مسأله یادﮔیﺮی فﺮاﮔیﺮان بایﺪ به آن توجه ﻧمود را مطابق زیﺮ معﺮفی
ﻧموده است:
سبکهای حلمسأله سازﻧﺪه ()constructive problem-solving styles
که ﻧمایانﮔﺮ سبکهای مثبت است شامل این موارد است:
 سبک حلمسأله خالقاﻧه ( )creative problem-solving styleکه بهبﺮﻧامهریزی و در ﻧظﺮ ﮔﺮفتن راهحلهای متنوع در موقعیت مسألهساز
اشاره دارد؛
 سبک اعتماد در حلمسأله ()confidence in problem-solving styleکه ﻧﺸاندهنﺪه اعتقاد فﺮد به تواﻧایی شخصی خویش در حل مﺸکالت
است؛
 سبک ﮔﺮایش ( )trend styleبه بازخورد مثبت ﻧسبت به مﺸکالت وتمایل به مقابله رو در رو با آنها است.
و سبکهای حلمسأله غیﺮسازﻧﺪه (non-constructive problem-
 )solving stylesکه بیانﮔﺮ سبکهای منفی است شامل موارد زیﺮ است:
 سبک درماﻧﺪﮔی در حلمسأله ()failure to resolve the issue styleبییاوری فﺮد در موقعیتهای مسألهساز را ﻧﺸان میدهﺪ؛
 سبک مهارﮔﺮی حلمسأله ( )avoidance problem styleﮔویای تأثیﺮمهارکننﺪههای بیﺮوﻧی و دروﻧی در موقعیت مسألهساز است؛
 سبک اجتناب در حلمسأله ()avoiding in problem-solving styleحاکی از تمایل به ﻧادیﺪه ﮔﺮفتن مﺸکالت بهجای حل آنها است [.]29
با توجه به پیﺸینه و مطالعتتات اﻧجتتام شتتﺪه پیﺮامتتون موضوع
پژوهش و ﻧظتﺮات ارائته شتﺪه از جاﻧتب صتاحبنظتﺮان ایتن حتوزه
مﺸخص میشود که این شیوه تﺪریس در مطالعات متعﺪد داخل و خارج
از کﺸور مورد استفاده قﺮار ﮔﺮفته و در حال طی کﺮدن سیﺮ صعودی
است .با توجه به ﻧتایج تحقیقات اﻧجام شﺪه اثﺮبخﺸی یادﮔیﺮی معکوس
بﺮ میزان عملکﺮد و قﺪرت استقالل فﺮاﮔیﺮان و افزایش رضایتمنﺪی آﻧان
از شیوه تﺪریس ﻧقش بسزایی داشته [ 30تا  ،]32موجب افزایش
مﺸارکت فعاالﻧه ،پﺮورش قابلیتهتتا و استتتعﺪادهای فﺮاﮔیﺮان در فﺮاینﺪ
آموزش و بهبود عملکﺮد آﻧان شﺪه است[ 33تا  .]35همچنین باع
بهبود ﻧگﺮش فﺮاﮔیﺮان ﻧسبت به یادﮔیﺮی و بهبود تفکﺮ اﻧتقادی و
استتفاده از تخیتل آﻧان ﮔﺮدیﺪه [ 36تا  ]38و تأثیﺮ مثبت بﺮ پیﺸﺮفت
فﺮاشناخت و مهارتهای اجتماعی فﺮاﮔیﺮان داشته [ ]39،40است.
موجب تقویت مهارتهای حلمسأله [ ]41،42رشتﺪ حتس
مستئولیتپتذیﺮی در فﺮاﮔیﺮان [ ،]44 ،43بهبود تعامل بیﺸتﺮ روابط

خدیجه علی آبادی و همکاران

مﺪرس و فﺮاﮔیﺮ [ 45 ،36تا  ]48و خود ارزیابی از ﻧتایج کار []45 ،44
شﺪه و مورد تأییﺪ پژوهﺸگﺮان و متخصصان تعلیم و تﺮبیت قﺮار ﮔﺮفته
است .صفا و ویکاکسون ( )Safa & Wicaksonoدریافتنﺪ که از طﺮیق
راهنمایی مﺪرس ،فﺮاﮔیﺮان بهطور مستقل به یادﮔیﺮی و مطالعه
میپﺮدازﻧﺪ [ .]49بﺮاساس ﻧتایج حاصل از پژوهش سان و لین ( & Sun
 )Linﻧیز کلیﺪ خودراهبﺮی فﺮاﮔیﺮان در یادﮔیﺮی معکوس را پاسخ تعاملی
مﺪرس و همساالن و رفتار حمایتی آﻧها اعالم ﻧمودهاﻧﺪ [ .]50شفیعیراد
و همکاران ( )Shafiee Rad et al.در بﺮرسیهای خود به این ﻧتیجه
رسیﺪﻧﺪ که از طﺮیق این مﺪل تﺪریس بهبود در مهارت ﻧوشتار فﺮاﮔیﺮان
مﺸاهﺪه شﺪ .همچنین فﺮاﮔیﺮان ادراکات و تجﺮبیات مثبتی در رابطه با
یادﮔیﺮی معکوس ،حمایت مﺪرس ،حمایت تیمی و احساسات شخصی
در مورد موضوعات دوره داشتنﺪ [ .]51در ﻧتایج دست یافته از پژوهش
کالس معکوس ییلﺪیز دوراک ( )Yildiz Durakﻧﺸان داده شﺪه است که
ویژﮔیهای شخصیتی فﺮاﮔیﺮان بﺮ آمادﮔی بیﺸتﺮ آﻧها در یادﮔیﺮی تأثیﺮ
دارد [ .]52ژﻧگ ( )Zhengسه عامل کلیﺪی کمک کننﺪه فﺮاﮔیﺮان در
خودراهبﺮی را سودمنﺪی درک شﺪه (،)perceived usefulness
هنجارهای ذهنی ( )subjective normsو سازﮔاری آموزشی
( )educational compatibilityشناسایی و معﺮفی کﺮد .همچنین او
پیﺸنهاد کﺮد تا فﺮاﮔیﺮان از اﻧواع منابع کمکی بﺮای تسهیل یادﮔیﺮی و
توسعه مهارتهای یادﮔیﺮی خودراهبﺮی خویش با راهنمایی مﺪرس خود
استفاده کننﺪ [ .]53کاکاروکاس و عبﺪاللطیف ( & Kakarougkas
 )Abdellatifﻧیز دریافتنﺪ که این شیوه تﺪریس باع افزایش درﮔیﺮی و
رغبت به یادﮔیﺮی در فﺮاﮔیﺮان میشود .یادﮔیﺮی فعال را تﺮویج کﺮده و
کمک به حفظ اطالعات میکنﺪ [ .]54در پژوهﺸی دیگﺮ شاه محمﺪی و
همکاران [ ]55در ﻧتایج ﻧﺸان دادﻧﺪ که روش یادﮔیﺮی معکوس موجب
افزایش یادﮔیﺮی خودراهبﺮ و مؤلفههای آن (خودمﺪیﺮیتی ،خودتنظیمی
و خوداﻧگیختگی) در فﺮاﮔیﺮان میشود .خﺸنود و همکاران [ ]56ﻧیز
دریافتنﺪ که که کالس درس معکوس در مقایسه با کالس درس مبتنی
بﺮ شبکههای اجتماعی ،موجب اثﺮﮔذاری مثبت بیﺸتﺮی بﺮ خالقیت و
یادﮔیﺮی خودراهبﺮ فﺮاﮔیﺮان شﺪه است .ﻧتایج پژوهش صاحبیار و بﺮقی
[ ]57ﻧیز حاکی از آن است که آموزش معکوس باع بهبود جهتﮔیﺮی
هﺪف در یادﮔیﺮی میشود .در تبیین ﻧتایج پژوهش ﻧیائی و همکاران
[ ]58میتوان بیان داشت که کالس معکوس باع تسهیل یادﮔیﺮی
عمیق از طﺮیق فعالیتهای یادﮔیﺮی در کالس درس شﺪه و باع
افزایش اﻧگیزه مﺪرس و فﺮاﮔیﺮان میشود .این امﺮ باع جذابتﺮ و
ارتباطیتﺮ شﺪن کالس درس بﺮای آﻧها میشود .زرینفﺮد و همکاران
[ ]59ﻧیز دریافتنﺪ که استفاده از روش معکوس منجﺮ به بهبود مهارت
خواﻧﺪن و درک مطلب فﺮاﮔیﺮان و افزایش مهارتهای شناختی سطوح
باالتﺮ آﻧها میشود.
از آﻧجا که در عصﺮ حاضﺮ آموزش به شیوههای فﺮاﮔیﺮمحور از دغﺪغههای
مهم مﺮاکز آموزشی از جمله آموزش عالی محسوب شﺪه و به دلیل
مزایای مﺮبوط به بﺮآینﺪهای یادﮔیﺮی خودراهبﺮی در حلمسأله،
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متخصصان بهطور جﺪی بﺮ اهمیت آن تأکیﺪ میورزﻧﺪ و ارزش آن
بهعنوان یک مهارت الزم بﺮای آموزش و کار در عصﺮ جﺪیﺪ مورد توجه
قﺮار ﮔﺮفته است .تواﻧمنﺪ شﺪن فﺮاﮔیﺮان در این زمینه ﻧه تنها الزم بلکه
ضﺮوری به ﻧظﺮ میرسﺪ .مطالعه پژوهشهای اﻧجام شﺪه حاکی از آن
است که تاکنون مطالعهای در داخل کﺸور به بﺮرسی دقیق متغیﺮهای
پژوهش ﻧپﺮداخته و در میان مطالعات خارجی ﻧیز پژوهشهای اﻧﺪکی به
این امﺮ پﺮداختهاﻧﺪ .لذا اﻧجام این پژوهش میتواﻧﺪ دستاوردهای مهمی
بﺮای ﻧظام آموزش کﺸور به دﻧبال داشته باشﺪ .بنابﺮاین مطالعه حاضﺮ به
این موضوع میپﺮدازد که:
 تا چه اﻧﺪازه استفاده از الگوی یادﮔیﺮی معکوس بﺮ بهبود عملکﺮد واستقالل سبکهای حل مسأله سازﻧﺪه یادﮔیﺮی دستور زبان اﻧگلیسی
داﻧﺸجویان تأثیﺮ دارد؟
 تا چه اﻧﺪازه استفاده از الگوی یادﮔیﺮی معکوس بﺮ بهبود عملکﺮد واستقالل سبکهای حل مسأله غیﺮسازﻧﺪه یادﮔیﺮی دستور زبان اﻧگلیسی
داﻧﺸجویان تأثیﺮ دارد؟

روش تحقیق
این پژوهش از ﻧوع کاربﺮدی بوده که به روش ﻧیمهآزمایﺸی اﻧجام شﺪه
است .ابزار ﮔﺮدآوری دادهها ،پﺮسشﻧامهی حلمسأله کسیﺪی و الﻧگ
(  )Cassidy & Longبا  24سؤال که روی یک مقیاس سه درجهای (بله،
خیﺮ و ﻧمیداﻧم) درجهبنﺪی شﺪه و شش عامل را در دو بخش کلی
سبکهای حلمسأله سازﻧﺪه و غیﺮسازﻧﺪه میسنجیﺪ ،مورد استفاده قﺮار
ﮔﺮفت .سبکهای حلمسأله سازﻧﺪه شامل سبک حلمسأله خالقاﻧه
(سؤاالت  11، 10، 9و ،)12سبک اعتماد در حلمسأله (سؤاالت ،14 ،13
15و ،)16و سبک ﮔﺮایش (سؤاالت  23 ، 22 ،21و  )24بود که ﻧمایانﮔﺮ
سبکهای مثبت است و سبکهای حلمسأله غیﺮسازﻧﺪه مواردی شامل
سبک درماﻧﺪﮔی در حلمسأله (سؤاالت  3 ،2 ،1و ،)4سبک مهارﮔﺮی
حلمسأله (سؤاالت  7 ،6 ،5و ،)8و سﺮاﻧجام سبک اجتناب در حلمسأله
(سؤاالت 19 ،18 ،17و )20را ارزیابی میکنﺪ و بیانﮔﺮ سبکهای منفی
است .دامنه ﻧمﺮات هﺮ آزمودﻧی در  6سبک مﺮبوطه بین صفﺮ تا  8قﺮار
میﮔیﺮد [.]29
جامعه آماری پژوهش از میان کلیه فﺮاﮔیﺮان ثبتﻧام شﺪه در مﺮکز
آموزشهای تخصصی کوتاه مﺪت عالءالﺪین از سال تحصیلی  1397تا
( 1399تعﺪاد  380ﻧفﺮ) بهصورت هﺪفمنﺪ و در دستﺮس تعیین شﺪ.
معیار اﻧتخاب زبانآموزان با جایگزینی تصادفی بود .همچنین زبان اصلی
آنها اﻧگلیسی ﻧبود .در پﺮسشﻧامهها پیش آزمون و پس آزموﻧی که
فﺮاﮔیﺮان به سؤاالت آن بهطور کامل پاسخ ﻧﺪاده بودﻧﺪ و یا مواردی که
بﺪون جواب بودﻧﺪ از این مجموعه حذف شﺪﻧﺪ .در ﻧهایت مﺸارکت
کننﺪﮔان تعﺪاد  220ﻧفﺮ شﺪﻧﺪ که در دو ﮔﺮوه کنتﺮل و آزمایش هﺮ ﮔﺮوه
 110ﻧفﺮ قﺮار ﮔﺮفتنﺪ.
سپس در ﮔﺮوه کنتﺮل از آموزش به شیوه معمول و متﺪاول که تمام
مﺮاکز آموزش زبان از آن بهﺮه میﮔیﺮﻧﺪ ،استفاده شﺪ .بﺪین معنی که
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 اثﺮ روش یعنی کارایی روش جﺪیﺪ (استفاده از الگوی یادﮔیﺮی معکوسبﺮ سبکهای حلمسأله داﻧﺸجویان) مطلوب و درخور توجه بوده است
(.)p<0.05
 اثﺮ ﮔﺮوه یعنی روش جﺪیﺪ (استفاده از الگوی یادﮔیﺮی معکوس بﺮسبکهای حلمسألهی داﻧﺸجویان) ﻧسبت به سنتی کارایی بیﺸتﺮ داشته
است (.)p<0.05
 اثﺮ روش  ﮔﺮوه یعنی تجﺮبه پیشآزمون در پسآزمون ﮔﺮوهها تأثیﺮﻧﺪاشته است (.)p>0.05

ارائه مفاهیم بهصورت تﺪریس سخنﺮاﻧی شفاهی یا کتبی از طﺮف معلم،
و استفاده از روش حفظ و تکﺮار ،و پﺮسش و پاسخ توسط فﺮاﮔیﺮ است
که در آن به عالقه ،استعﺪاد و تفاوتهای فﺮدی فﺮاﮔیﺮان توجه ﻧمیشود
[ .]60در ﮔﺮوه آزمایش تﺪریس به شیوهی معکوس اجﺮا شﺪ .بﺪین
صورت که کتاب ،اسالیﺪها ،جزوهی آموزشی و همچنین آزمونهای
تعاملی ( )interactive testsتهیه و سپس بستﺮ شبکه اجتماعی مناسب
با توجه به دستﺮسی آسان (تلگﺮام و واتس اپ) در ﻧظﺮ ﮔﺮفته شﺪ و قبل
از کالس در اختیار فﺮاﮔیﺮان قﺮار داده شﺪ .فﺮاﮔیﺮان و مﺪرس
میتواﻧستنﺪ با به اشتﺮاک ﮔذاشتن مطالب آموزشی ،ایﺪهها ،سؤاالت،
تکالیف و ﻧکات را از طﺮیق این شبکههای اجتماعی تعاملی با یکﺪیگﺮ به
اشتﺮاک ﮔذاشته و در ارتباط باشنﺪ .این ﮔﺮوه محﺪود به شﺮکتکننﺪﮔان
در دوره بود .این بﺪان معنی است که فقط متقاضیان از قبل ثبتﻧام شﺪه
اجازه ورود به کالس را داشتنﺪ.
با توجه به سﺮفصل مباح مﺮتبط با دستور زبان اﻧگلیسی ،محتوای دوره
بﺮای هﺮ جلسه بهطور جﺪاﮔاﻧه در قالب جزوه آموزشی و اسالیﺪهای
آموزشی تنظیم و در زمان ثبت ﻧام در اختیار فﺮاﮔیﺮان قﺮار ﮔﺮفت .عالوه
بﺮ اﻧجام پیشآزمون و مصاحبه اﻧگلیسی قبل از شﺮوع جلسه اول ،توضیح
مختصﺮی درباره روش کار به فﺮاﮔیﺮان داده شﺪ .حل مﺸکالت فﺮاﮔیﺮان
درباره محتوای بازﻧگﺮی شﺪه در ابتﺪای هﺮ جلسه صورت میﮔﺮفت .پس
از حل مﺸکالت و پاسخ به سؤاالت فﺮاﮔیﺮان ،فعالیتهای تکمیلی در
همان جلسه بﺮای تلفیق مفاهیم و پیادهسازی روی سؤاالت در اختیار
آنها قﺮار میﮔﺮفت .مﺪرس در ﮔﺮوه شبکه اجتماعی کالس و در کالس
حضوری عالوه بﺮ مﺸاهﺪه فعالیتها ،سؤاالتی را مطﺮح میکﺮدد و
بازخورد را به فﺮاﮔیﺮان ارائه داده و به سؤاالت فﺮاﮔیﺮان پاسخ میداد .این
روش به مﺪت  16ماه (بﺪون درﻧظﺮ ﮔﺮفتن جلسات لغو شﺪه) در 10
دوره و بﺮای هﺮ کﺪام از ﮔﺮوههای آزمایش و کنتﺮل  5دوره آموزش داده
شﺪ .هﺮ دوره شامل  39جلسه  90دقیقهای ( 58.5ساعت)  2جلسه در
هفته یا  20جلسه  180دقیقهای ( 60ساعت) یک جلسه در هفته فقط
جمعهها تحت آموزش یک مﺮبی بﺮﮔزار شﺪ .در ابتﺪای جلسه بعﺪ ،از
مطالب جلسه قبل پسآزمون و مصاحبه ،و در مورد محتوای همان جلسه
پیشآزمون ﮔﺮفته میشﺪ.
در ﻧتایج تجزیه و تحلیل آماری و پاسخ به سؤاالت تحقیق ،از آزمون
اﻧﺪازهﮔیﺮی مکﺮر ( )repeated measurementو آزمونهای پارامتﺮیک
 Tیک ﻧموﻧه استفاده شﺪ .در این روش سه شاخص مﺪﻧظﺮ محقق قﺮار
ﮔﺮفت.

نقایج و بحث
قبل از اجﺮای آزمون از بﺮقﺮاری مفﺮوضههای بنیادی این آزمون اطمینان
حاصل شﺪ .چون سطح معنیداری آزمون  Box's Mاز عﺪد  0/05باالتﺮ
است؛ لذا فﺮض همگنی ماتﺮیس کواریاﻧس در دو مقیاس سبکهای
حلمسأله سازﻧﺪه و غیﺮسازﻧﺪه بﺮای دو ﮔﺮوه (کنتﺮل و آزمایش) در
مﺮاحل پیشآزمون و پسآزمون تخطی ﻧﺸﺪه است و با توجه به بﺮقﺮاری
مفﺮوضات آماری الزم در جﺪول  1ﻧتایج آزمون  ،Box's Mهمبستگیهای
دروﻧی همگنی ماتﺮیس کواریاﻧس بﺮقﺮار است.
بﺮای دستیابی به ﻧتایج حاصل از سنجش سؤال اول که به بﺮرسی تأثیﺮ
استفاده از الگوی یادﮔیﺮی معکوس بﺮ بهبود عملکﺮد و استقالل
سبکهای حل مسأله سازﻧﺪه یادﮔیﺮی دستور زبان اﻧگلیسی داﻧﺸجویان
پﺮداخته است ،ابتﺪا از آزمون اﻧﺪازهﮔیﺮی مکﺮر بﺮای مقایسه دو زمان
(پیشآزمون و پسآزمون) به تفکیک دو ﮔﺮوه کنتﺮل و آزمایش استفاده
شﺪ که در جﺪول  2قابل مﺸاهﺪه است.
در بﺮرسی سؤال فوق از آزمون آماری تحلیل کوواریاﻧس تک متغیﺮه
(آﻧکووا) ( ،)Ancovaجهت مقایسه میاﻧگینها استفاده شﺪ .با توجه به
جﺪول  ،2مالحظه میشود که در ﮔﺮوه آزمایش میاﻧگین مقیاس عملکﺮد
سبکهای حل مسأله سازﻧﺪه یادﮔیﺮی دستور زبان اﻧگلیسی آزمودﻧیها
در مﺮحله پیشآزمون ﮔﺮوه آزمایش ( )12/65بوده است و در مﺮحله
پسآزمون به ( )17/49ارتقا یافته است .این در حالی است که در ﮔﺮوه
کنتﺮل میاﻧگین این مقیاس در مﺮحله پیشآزمون ( )15/13بوده و در
مﺮحله پسآزمون به ( )17/16رسیﺪه است .درست است که ﻧتایج
حکایت از سیﺮ صعودی میاﻧگین در دو ﮔﺮوه آزمایش و کنتﺮل دارد؛ اما
میاﻧگین این عملکﺮد در ﮔﺮوه آزمایش از پیشآزمون تا پسآزمون / 84
 4ﻧمﺮه افزایش داشته؛ ولی در ﮔﺮوه کنتﺮل  2 /03ﻧمﺮه افزایش یافته
است.

جﺪول  :1ﻧتایج آزمون  Box's Mهمبستگیهای دروﻧی همگنی ماتﺮیس کواریاﻧس
Table 1: Box's M test results. Internal correlations of covariance matrix homogeneity
مقیاس
Scale

Box's M

F

درجه آزادی اول
1st

Df

درجه آزادی دوم
2nd

Df

سطح معنیداری
Sig

سبکهای حلمسأله سازﻧﺪه

71/954

23/746

constructive problem-solving styles

71,954

23.746

3
3

8554320

0/1

8554320

0.1

سبکهای حلمسأله غیﺮسازﻧﺪه

136/22

44/955

3

8554320

0/09

non-constructive problem-solving styles

136.22

44.955

3

8554320

0.09
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جﺪول :2شاخصهای توصیفی سبکهای حل مسأله سازﻧﺪه یادﮔیﺮی دستور زبان اﻧگلیسی داﻧﺸجویان در دو ﮔﺮوه آزمایش و کنتﺮل و دو مﺮحله ﻧمﺮه پیشآزمون و پسآزمون
Table 2: Descriptive statistics of constructive problem-solving styles of English grammare learning of students in two experimental and control groups and two stages of
pre-test and post-test scores

شاخصهای توصیفی
ﮔﺮوهها

آزمونها

Groups

Tests

کنتﺮل
Control

Descriptive statistics

تعﺪاد

آزمایش

میاﻧگین

N

M

Sd

پیش آزمون

110

15/13

4/98

Pre-test

110

15.13

4.98

پس آزمون

110
110

17/16

5/82

17.16

5.82

پیش آزمون

110

12/65

2/98

Pre-test

110

12.65

2.98

Post-test

Experiment

اﻧحﺮافمعیار

پس آزمون

110

17/49

6/03

Post-test

110

17.49

6.03

جﺪول  :3ﻧتایج آزمون اﻧﺪازهﮔیﺮی مکﺮر ،مقایسه بهبود عملکﺮد و استقالل سبکهای حل مسأله سازﻧﺪهی یادﮔیﺮی دستور زبان اﻧگلیسی داﻧﺸجویان
Table 3: Results of repeated measurement test, comparison of constructive problem-solving styles of English grammare learning

مﺮحله

F

Stage

اثﺮ روش
The effect of the method

اثﺮ ﮔﺮوه
The effect of the group



اثﺮ روش 

ﮔﺮوه

The effect of the method
The effect of the group

137/165
137.165

22/976
22.976

2/998
2.998

همانطور که در جﺪول  3مالحظه میشود:
 -1اثﺮ روش معنیدار است؛ یعنی استفاده از الگوی یادﮔیﺮی معکوس بﺮ
بهبود عملکﺮد و استقالل سبکهای حل مسأله سازﻧﺪی یادﮔیﺮی دستور
زبان اﻧگلیسی داﻧﺸجویان تأثیﺮ دارد ( F= 137/165و .)p= 0/0001
 -2اثﺮ ﮔﺮوه معنیدار ﻧیست ( F= 22/976و )p= 0/0001؛ یعنی استفاده
از این الگو در ﮔﺮوه آزمایش ﻧسبت به ﮔﺮوه کنتﺮل تأثیﺮ بهتﺮ و معنادارتﺮ
ﻧﺪاشته است.
 -3اثﺮ روش  ﮔﺮوه معنیدار ﻧیست ( F= 2/998و )p=0/085؛ یعنی
پیشآزمون تأثیﺮی بﺮ پسآزمون دو ﮔﺮوه ﻧﺪاشته است.
بﺮای ارزیابی سؤال دوم پژوهش که استفاده از الگوی یادﮔیﺮی معکوس،
بهبود عملکﺮد و استقالل سبکهای حل مسأله غیﺮسازﻧﺪه یادﮔیﺮی
دستور زبان اﻧگلیسی داﻧﺸجویان را میسنجﺪ ﻧیز به تفکیک دو ﮔﺮوه
کنتﺮل و آزمایش در دو زمان پیشآزمون و پسآزمون توسط آزمون
اﻧﺪازهﮔیﺮی مکﺮر مورد تجزیه و تحلیل قﺮار ﮔﺮفتنﺪ.
همانطورکه در جﺪول  4مالحظه میشود؛ در ﮔﺮوه آزمایش میاﻧگین
مقیاس عملکﺮد سبکهای حل مسأله غیﺮسازﻧﺪه در مﺮحله پیشآزمون
( )20بوده است و در مﺮحله پسآزمون ( )21/68ارتقا یافته است .این
در حالی است که در ﮔﺮوه کنتﺮل میاﻧگین مقیاس عملکﺮد سبکهای
حل مسأله غیﺮسازﻧﺪه در مﺮحله پیشآزمون ( )20/86بوده است و در
مﺮحله پسآزمون به ( )21/36رسیﺪه است .ﻧتایج حاکی از این است
هﺮچنﺪ که میاﻧگین سبکهای حل مسأله غیﺮسازﻧﺪه آزمودﻧیها در دو

درجه آزادی

سطح معنیداری

Df

Sig

1

0/0001

1

0.0001

1

0/0001

1

1
1

0.0001

0/085
0.085

ﮔﺮوه آزمایش و کنتﺮل از یک سیﺮ صعودی تبعیت میکنﺪ؛ اما میاﻧگین
این خﺮده مقیاس در ﮔﺮوه آزمایش از پیش آزمون تا پسآزمون 1 / 68
ﻧمﺮه افزایش یافته است .این در حالی است که در ﮔﺮوه کنتﺮل از
پیشآزمون تا پسآزمون  0 /5ﻧمﺮه افزایش داشته است.
طبق اطالعات جﺪول  5مالحظه میشود،
 اثﺮ روش معنیدار است؛ این بﺪان معنی است که استفاده از الگوییادﮔیﺮی معکوس بﺮ بهبود عملکﺮد و استقالل سبکهای حل مسأله
غیﺮسازﻧﺪه یادﮔیﺮی دستور زبان اﻧگلیسی داﻧﺸجویان تأثیﺮ دارد
( F= 65/081و .)p= 0/0001
 اثﺮ ﮔﺮوه معنیدار ﻧیست ( F= 18/96و )p= 0/0001؛ یعنی ﮔﺮوهآزمایش که تﺪریس به شیوه الگوی یادﮔیﺮی معکوس در آن اﻧجام شﺪ
ﻧسبت به ﮔﺮوه کنتﺮل ،بهبود عملکﺮد و استقالل سبکهای حل مسأله
غیﺮسازﻧﺪه یادﮔیﺮی دستور زبان اﻧگلیسی بهتﺮ و معنادارتﺮی ﻧﺪاشته
است.

 اثﺮ روش ﮔﺮوه معنیدار ﻧیست ( F= 1/63و )p=0/203؛ یعنیپیشآزمون تأثیﺮی بﺮ پسآزمون دو ﮔﺮوه ﻧﺪاشته است.
مطابق با ﻧتایج جﺪول  ،2میاﻧگین پیشآزمون و پسآزمون معنیدار بود.
این بﺪان معناست که مقیاس عملکﺮد و استقالل سبکهای حل مسأله
سازﻧﺪه یادﮔیﺮی دستور زبان اﻧگلیسی داﻧﺸجویان در ﮔﺮوه آزمایش

( x =12/65و ) x =17/49بهتﺮ و مؤثﺮتﺮ از ﮔﺮوه کنتﺮل (x =15/13
 ) x =17/16بود.

و
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جﺪول  :4شاخصهای توصیفی سبکهای حل مسأله غیﺮسازﻧﺪه یادﮔیﺮی دستور زبان اﻧگلیسی داﻧﺸجویان در دو ﮔﺮوه آزمایش و کنتﺮل و دو مﺮحله ﻧمﺮه پیشآزمون و پسآزمون
Table 4: Descriptive statistics of non-constructive problem-solving styles of English grammare learning of students in two experimental and control groups and two
stages of pre-test and post-test scores

شاخصهای توصیفی
ﮔﺮوهها

آزمونها

Groups

Tests

Descriptive statistics

پیش آزمون

تعﺪاد

میاﻧگین

اﻧحﺮافمعیار

N

M

Sd

110

20/86

1/72

110

20.86

1.72

21/36

2/15

21.36

2.15

0/59
0.59

کنتﺮل

Pre-test

Control

پس آزمون

110

Post-test

110

پیش آزمون

110

20

Pre-test

110

20

آزمایش
Experiment

پس آزمون

110

21/68

2/23

Post-test

110

21.68

2.23

جﺪول  :5ﻧتایج آزمون اﻧﺪازهﮔیﺮی مکﺮر ،مقایسه عملکﺮد سبکهای حل مسأله غیﺮسازﻧﺪه یادﮔیﺮی دستور زبان اﻧگلیسی داﻧﺸجویان
Table 5: Results of repeated measurement test, comparison of non-constructive problem-solving styles of English grammare learning

مﺮحله

F

اثﺮ روش

Stage
The effect of the method

اثﺮ ﮔﺮوه
The effect of the group



اثﺮ روش 

ﮔﺮوه

The effect of the method
The effect of the group

درجه آزادی

سطح معنیداری

Df

Sig

65/081

1

0/0001

65.081

1

0.0001

18/96

1

0/0001

18.96

1

0.0001

1/63

1

1.63

1

0/203
0.203

بﺮاساس ﻧتایج حاصل از جﺪول  4ﻧیز میاﻧگین پیشآزمون و پسآزمون
معنیدار بود .این بﺪان معناست که مقیاس عملکﺮد سبکهای حل مسأله
غیﺮسازﻧﺪه یادﮔیﺮی دستور زبان اﻧگلیسی داﻧﺸجویان در ﮔﺮوه آزمایش

( x =20و  ) x =21/68بهتﺮ و مؤثﺮتﺮ از ﮔﺮوه کنتﺮل (x =20/86
 ) x =21/36بود .ﻧتایج پژوهش دوئی ( )Dewiو همکاران و پیﺮی و
و

همکاران [ 61و  ]62که همراستا با سؤاالت پژوهش بود ﻧﺸان داد که
آموزش درس زبان اﻧگلیسی با استفاده از یادﮔیﺮی معکوس ﻧسبت به
تﺪریس سنتی بﺮ عملکﺮد یادﮔیﺮی فﺮاﮔیﺮان تأثیﺮ دارد .ﮔارسیا بوتﺮو
( )García Boteroو همکاران و ایزدی و همکاران [ 63و  ]64ﻧیز ﻧﺸان
دادﻧﺪ که بین دو روش سنتی و الگوی یادﮔیﺮی معکوس تفاوت معناداری
وجود دارد؛ بهطوریکه الگوی یادﮔیﺮی معکوس تأثیﺮ بیﺸتﺮی بﺮ میزان
خودکنتﺮلی فﺮاﮔیﺮان داشته است .این یافتهها خالف ﻧتایج پژوهش
باقﺮی و جوشقانﻧژاد [ ]1است؛ یعنی از دیﺪ آنها یادﮔیﺮی معکوس بﺮ
عملکﺮد و استقالل سبکهای حل مسأله سازﻧﺪه تأثیﺮ معناداری ﻧﺪارد.
در یافتههای پژوهﺸی دیگﺮ ﻧیز آمﺪه است که بین اﻧگیزۀ پیﺸﺮفت و
سبکهای سازﻧﺪۀ حلمسأله (خالقیت ،اعتماد و ﮔﺮایش) رابطه وجود
دارد [ .]65دادههای تحقیق دمیﺮﻧکو ( ،)Dmitrenkoو همکاران ﻧیز این
ﻧتیجه را ﻧﺸان میدهﺪ که استفاده منظم از وظایف مبتنی بﺮ مسأله تأثیﺮ
مثبتی در شکلﮔیﺮی صالحیت زباﻧی داﻧﺸجویان دارد .مهارتهای
آوایی ،واژﮔاﻧی و دستوری به دلیل ارتباط با همساالن و خودکنتﺮلی در
هنگام حل وظایف مسأله بهبود یافته است [.]66

ﻧتایج پژوهش ویلیامسون ( ،)Williamsonاُشا ( ،)O'Sheaجکسون
( ،)Jacksonخﺪابنﺪهلو و همکاران ،پارک و لی ( )Park, Leeو دو ()Du
[ 67 ،45تا  ]77ﻧیز همراستا با این پژوهش بودﻧﺪ .ﻧتایج پژوهش باقﺮی
و جوشقانﻧژاد ،و همچنین دوئی ( )Dewiو همکاران ،یاﻧگ و چن ( Yang,
 )Chenو کاویاﻧی و همکاران [ 72 ،61 ،1و  ]73ﻧیز همسو با ﻧتایج این
فﺮضیه پژوهش است .آنها ﻧقش یادﮔیﺮی معکوس را بﺮ عملکﺮد
سبکهای حل مسأله سازﻧﺪه یادﮔیﺮی مؤثﺮ داﻧسته و ﻧﺸان دادﻧﺪ که
کالس معکوس بﺮ متغیﺮهای پیﺸﺮفت تحصیلی و خودمﺪیﺮیتی تحصیلی
فﺮاﮔیﺮان تأثیﺮ قابل توجهی دارد .خاکﻧژاد و مﺮدخﺪای رودمعجنی []74
دریافتنﺪ که تﺪریس با شیوه کالس معکوس بﺮتﺮی معناداری ﻧسبت به
روش متﺪاول تﺪریس در افزایش رغبت به یادﮔیﺮی و اﻧگیزش پیﺸﺮفت
تحصیلی دارد .ﻧتایج حاصل از پژوهش بهمنی و همکاران [ ]75ﻧیز بﺮ
تأثیﺮ الگوی یادﮔیﺮی معکوس بﺮ رغبت به یادﮔیﺮی تأکیﺪ دارد .در
بﺮرسی ﻧتایج اثﺮ آموزش تفکﺮ اﻧتقادی بﺮ سبکهای حلمسأله و یادﮔیﺮی
خودراهبﺮ ،زارع و ﻧهﺮواﻧیان [ ]76آمﺪه است که تفکﺮ اﻧتقادی ،تﺮکیب
تواﻧاییهای داﻧﺸجو و رساﻧﺪن آن به بیﺸتﺮین حﺪ ممکن است که این
خود به ارتقای یادﮔیﺮی خودراهبﺮ و حلمسأله میاﻧجامﺪ .همچنین
فیضیکنجینی و همکاران [ ]77دریافتنﺪ که مهارتهای حلمسأله قابل
یادﮔیﺮی هستنﺪ و منصوری و همکاران [ ]78ﻧیز در ﻧتایج پژوهش خود
بیان داشتنﺪ که اساتیﺪ در بهکارﮔیﺮی از این شیوۀ تﺪریس مبادرت ورزﻧﺪ
و آموزش به شیوۀ حلمسأله را در دستور کار خود قﺮار دهنﺪ.
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ﻧتایج بهدست آمﺪه از پژوهش حاضﺮ ﻧﺸان داد که اثﺮ این روش بﺮ بهبود

نقیجهگیری

عملکﺮد و استقالل سبکهای حل مسأله یادﮔیﺮی دستور زبان اﻧگلیسی

از آﻧجا که ﻧیاز به عملکﺮد و استقالل در سبکهای حل مسأله یادﮔیﺮی دستور

داﻧﺸجویان معنیدار است؛ اما با اجﺮای الگو در ﮔﺮوه آزمایش ﻧسبت به

زبان اﻧگلیسی داﻧﺸجویان از خﺮده مقیاسهای مهم در یادﮔیﺮی هستنﺪ؛
ﻧتایج پژوهش ﻧﺸاﻧگﺮ تأثیﺮ مثبت اجﺮای الگوی یادﮔیﺮی معکوس بﺮ
بهبود آﻧها و سطوح سبکهای حل مسأله یادﮔیﺮی دستور زبان اﻧگلیسی
فﺮاﮔیﺮان است که این ﻧﺸان از ارزش و مقبولیت الگو در کنار روشهای
تﺪریس سنتی است و بﺮ استقالل ،رغبت به یادﮔیﺮی و عملکﺮد یادﮔیﺮی
داﻧﺸجویان اثﺮ مستقیم داشته و باع افزایش اعتماد به ﻧفس آﻧان
میشود .با توجه به ﻧتایج حاصل از پژوهش میتوان بیان داشت که هﺪف
تمام راهبﺮدها و روشهای تﺪریس موفقیت تحصیلی فﺮاﮔیﺮان و آماده
کﺮدن آنها بﺮای چگوﻧگی مواجهه با مﺸکالت زﻧﺪﮔی اجتماعی و ایجاد
تواﻧایی حلمسأله در آنها است .یادﮔیﺮی معکوس هم با توجه به
مؤلفههای مؤثﺮ بﺮ بهبود عملکﺮد و استقالل (خودکنتﺮلی و
خودمﺪیﺮیتی) و رغبت به یادﮔیﺮی داﻧﺸجویان در سبکهای حل مسأله
یادﮔیﺮی دستور زبان اﻧگلیسی و همچنین پﺮورش حس کنجکاوی،
یادﮔیﺮی عمیق ،فﺮاﮔیﺮ محوری ،مﺮدم ساالری ،شناخت واقعی فﺮاﮔیﺮ،
درﮔیﺮی تحصیلی و تأکیﺪ بﺮ فناوری آموزشی و مهارتهای فﺮدی در
دﻧیای پﺮشتاب در حال تغییﺮ و عصﺮ اطالعات ،بهعنوان یک روش مؤثﺮ
در تقویت مهارتهای تحصیلی از جمله خودراهبﺮی معﺮفی شﺪه است
و بﺮ این اساس باع پیﺸﺮفت تحصیلی فﺮاﮔیﺮان شﺪه است .یادﮔیﺮی
معکوس عالوه بﺮ تأثیﺮ بﺮ یادﮔیﺮی عمیق ،خودکنتﺮلی ،خودمﺪیﺮیتی،
اﻧگیزش و رغبت تحصیلی ،میتواﻧﺪ یک فضای همکاری توأم با آمادﮔی
قبلی فﺮاﮔیﺮان و فضای بهینه را در کالس درس ایجاد کنﺪ.
یافتههای این پژوهش دارای محﺪودیتهایی ﻧیز است که از آن جمله به
ﻧموﻧهﮔیﺮی در دستﺮس و هﺪفمنﺪ اشاره شﺪه است که فقط از بین
فﺮاﮔیﺮان ثبتﻧام شﺪه در مﺮکز زبان اﻧگلیسی عالءالﺪین (در یک مجموعه
کوچک) استفاده شﺪ .بنابﺮاین ،ﻧتایج را ﻧمیتوان در زمینههای دیگﺮ یا
حتی دورههای دیگﺮ ،ﮔﺮوهها یا کالجهای بزرگ تعمیم داد .همچنین،
عﺪم وجود قواﻧین محکم اخالق ،حﺮیم خصوصی و حق چاپ مﺮبوط به
استفاده از محتوای الکتﺮوﻧیکی ،دستگاهها و منابع توسط کاربﺮان و
استفاده از منابع بﺪون اجازه سازﻧﺪﮔان ﻧیز از مواردی است که خود ماﻧع
از ارائه یکسﺮی ﻧکات بهصورت محتوای الکتﺮوﻧیکی میشود.
پیﺸنهاد مﺸخص این پژوهش بﺮای محققان آینﺪه این است که مﺪرس

ﮔﺮوه کنتﺮل و پیشآزمون بﺮ پسآزمون دو ﮔﺮوه اختالف معنیداری
مﺸاهﺪه ﻧﺸﺪ؛ یعنی یافتههای پژوهش ﻧﺸاﻧگﺮ تأثیﺮ مثبت اجﺮای الگوی
یادﮔیﺮی معکوس بﺮ بهبود عملکﺮد و استقالل سبکهای حل مسأله
سازﻧﺪه و غیﺮسازﻧﺪه یادﮔیﺮی دستور زبان اﻧگلیسی فﺮاﮔیﺮان و سطوح
سبکهای حل مسأله آنها در یادﮔیﺮی است .در بﺮرسی یافتههای
حاصل از پژوهشهای به ﻧحوی مﺮتبط با موضوع این تحقیق میتوان
اینﮔوﻧه تبیین ﻧمود که شیوههای تﺪریس خوب ،تضمینکننﺪه یادﮔیﺮی
هستنﺪ و یکی از ارکان اصلی یادﮔیﺮی موفقیتآمیز اﻧتخاب روش
تﺪریس متناسب با محتوا است .بنابﺮاین ایجاد یک موقعیت سازماﻧﺪهی
شﺪه در جهت افزایش روابط بین فﺮدی فﺮاﮔیﺮان ضﺮوری به ﻧظﺮ میرسﺪ.
الگوی یادﮔیﺮی معکوس میتواﻧﺪ تعامل ،همفکﺮی و مﺸارکت بین فﺮدی
فﺮاﮔیﺮان را افزایش دهﺪ و باع رشﺪ اﻧﺪیﺸه ،افزایش احساس شایستگی
و عزتﻧفس ،مسئولیتپذیﺮی ،ﻧقادی ،ﻧوآوری و خالقیت در فﺮاﮔیﺮان
شود .بهطور کلی خصوصیاتی همچون اهمیت دادن به استقالل
یادﮔیﺮﻧﺪه ،داشتن ﻧقﺸی مؤثﺮ و فعال در فﺮاینﺪ یادﮔیﺮی و متناسب با
تجارب و اطالعات شخصی فﺮاﮔیﺮان ،یادﮔیﺮی مﺪرس و فﺮاﮔیﺮ از
همﺪیگﺮ ،ارزیابی مﺮحله پیﺸﺮفت فﺮاﮔیﺮ از طﺮیق فﺮاینﺪ خودارزشیابی را
میتوان در الگوی یادﮔیﺮی معکوس مﺸاهﺪه کﺮد.
این الگوی یادﮔیﺮی میتواﻧﺪ منجﺮ به افزایش میزان رضایتمنﺪی
فﺮاﮔیﺮان ،تسﺮیع در امﺮ یادﮔیﺮی و خودراهبﺮ شﺪن در تﺪاوم یادﮔیﺮی
شود و در کل بﺮ ایجاد یا بهبود عملکﺮد و استقالل مهارتهای حل مسأله
یادﮔیﺮی فﺮاﮔیﺮان تأثیﺮ میﮔذارد .در این شیوه تﺪریس فﺮاﮔیﺮان بﺮای
یادﮔیﺮی خودشان مسئولیتپذیﺮ میشوﻧﺪ .ﻧتایج ﻧﺸان داد که استفاده
از الگوی یادﮔیﺮی معکوس باع

افزایش استفاده از تکنیکهای

یادﮔیﺮی ،خودفهمی و آزمونهای عملی میشود .این رویکﺮد ﻧﺸان داد
که سخنﺮاﻧیهای کوچک میتواﻧﺪ به فﺮاﮔیﺮان کمک کنﺪ که خود
مسئولیت یادﮔیﺮی خودشان را بﺮعهﺪه بگیﺮﻧﺪ .از سویی دیگﺮ درﮔیﺮی
فﺮاﮔیﺮان با محتوا عامل مهم و کلیﺪی است که میتواﻧﺪ منجﺮ به ایجاد
محیط یادﮔیﺮی مؤثﺮ و بهبود در مقیاس عملکﺮد سبکهای حل مسأله
سازﻧﺪه و غیﺮسازﻧﺪه یادﮔیﺮی دستور زبان اﻧگلیسی داﻧﺸجویان شود.

در راه تحقق راهبﺮدهای اجﺮای الگوی یادﮔیﺮی معکوس تحت تأثیﺮ

همچنین استفاده از تکالیف منزل و آزمونها در کالس ،و یادﮔیﺮی محتوا

عواملی قﺮار میﮔیﺮد .این عوامل در این پژوهش که تأثیﺮ زیادی بﺮ

در منزل ،رغبت به یادﮔیﺮی و اﻧگیزه پیﺸﺮفت فﺮاﮔیﺮان را بهبود داده و

اثﺮبخﺸی الگو داشتنﺪ؛ شامل زمینه( -مﺪیﺮیت زمان ،مواد آموزشی و

باع افزایش عملکﺮد مهارتهای حل مسأله در یادﮔیﺮی بهتﺮ فﺮاﮔیﺮان

طﺮح درس) و شﺮایط مﺪاخلهﮔﺮ (عوامل فﺮدی ،آموزشی ،سازماﻧی و

شﺪه و فعالیت بیﺸتﺮ آنها در کالس را در پی دارد .همچنین میتوان

فﺮهنگی) بودﻧﺪ .آنها بیانﮔﺮ این واقعیت هستنﺪ که در اجﺮای

اذعان داشت که با رشﺪ و پیﺸﺮفت سطوح تفکﺮ اﻧتقادی ،بهعنوان

راهبﺮدهای یادﮔیﺮی معکوس عواملی تأثیﺮﮔذارﻧﺪ که جهت اجﺮای

تواﻧمنﺪی و قابلیتی اثﺮﮔذار بﺮ خودراهبﺮی و حلمسأله ،سطوح یادﮔیﺮی

مطلوب و هﺮچه بهتﺮ راهبﺮدها بایﺪ به ﻧقش این عوامل توجه کﺮد و تأثیﺮ

خودراهبﺮ و حلمسأله ﻧیز در داﻧﺸجویان ارتقا خواهﺪ یافت.

آﻧان را در ﻧظﺮ ﮔﺮفت .مﺪرس بایﺪ ،این ﻧکتته را در ﻧتظﺮ داشته باشﺪ که
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ﻧقش این عوامل ممکن است از محیطی به محیطی دیگﺮ یا از موقعیتی
 پس از آﻧجا که این عوامل میتواﻧنﺪ بﺮ.به موقعیت دیگﺮ متفاوت باشﺪ
کمّیت و کیفیت کار تاثیﺮﮔذار باشنﺪ؛ لذا میطلبﺪ که مﺪرسان قبل از
 موقعیت و شﺮایط هﺮیک از این عوامل را با توجه به،اجﺮای راهبﺮدها
.موقعیت اجﺮا بﺮرسی کﺮده و در جهت رفع مواﻧع احتمالی ﮔام بﺮدارﻧﺪ
 فﺮاﮔیﺮان شﺮکتکننﺪه در این مطالعه توسط یکی از،عالوه بﺮ این
 آنها ممکن است پاسخهای، بنابﺮاین.محققان آموزش داده شﺪﻧﺪ
ﻧادرستی بﺮای جلب رضایت مﺪرس دوره ارائه کﺮده باشنﺪ که اجﺮای این
 همچنین بﺮﮔزاری دورههای.الگو با مﺪرسان مختلف ﻧیز پیﺸنهاد میشود
آموزش ضمن خﺪمت بﺮای آشنایی با چگوﻧگی اجﺮای دورههای معکوس
 اﻧجام.بﺮای مﺪرسان جﺪیﺪ و یا ﻧاآشنا با این روش پیﺸنهاد میشود
 اثﺮبخﺸی و کارایی این، مواﻧع،تحقیقات بیﺸتﺮ در زمینه و شناخت مزایا
.یادﮔیﺮی در اجﺮا ضﺮوری بهﻧظﺮ میرسﺪ-رویکﺮد در فعالیتهای یاددهی

مشارکت نویسندگان
مقالهحاضﺮ حاصل بخﺸی از رساله دکتﺮی اﻧجام شﺪه توسط خاﻧم شیال
سلیماﻧی با عنوان طﺮاحی و اعتباریابی الگوی یادﮔیﺮی معکوس مبتنی
بﺮ رویکﺮد تﺪریس مسألهمحور و اثﺮبخﺸی آن بﺮ سبکهای حلمسأله و
یادﮔیﺮی خودراهبﺮ متقاضیان آزمونهای ملی و بینالمللی زبان اﻧگلیسی
است که تحت راهنمایی خاﻧم دکتﺮ خﺪیجه علیآبادی و مﺸاوره آقای
.دکتﺮ اسماعیل زارعی زوارکی و آقای دکتﺮ علی دالور به اﻧجام رسیﺪ
 ﻧویسنﺪه.تمامی ﻧویسنﺪﮔان در فﺮاینﺪ اﻧجام این پژوهش ﻧقش داشتهاﻧﺪ
 تﺪریس و توزیع پﺮسشﻧامهها ﻧقش کلیﺪی،اول در طﺮاحی و اجﺮای الگو
 سایﺮ ﻧویسنﺪﮔان راهنماییهای الزم جهت طﺮاحی و.داشته است
 و تحلیل ﻧتایج را بﺮعهﺪه، ﻧظارت بﺮ مباﻧی تخصصی،چگوﻧگی اجﺮای الگو
.داشتنﺪ
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