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چکیده: یکی از موانع یادگیری عمیق دانشجویان در مقطع کارشناسی، نقش منفعالنۀ آنها در کالس است. در 

کالس های حضوری  کمتر از  که نقش مخاطب در آن  کالس های برخط،  کووید-19 و با برگزاری  گیری  ایام دنیا
کالس درس معکوس برخط بر یادگیری  کرده است. در این مقاله، تأثیر  است، این مشکل نمود بیشتری پیدا 
زبان تخصصی مهندسی عمران در  که درس  کارشناسی  و رضایت دانشجویان مهندسی عمران در مقطع 
کرده بودند بررسی شد. این طالعۀ نیمه تجربی با حضور 35 دانشجو در نیم سال دوم  دانشگاه بناب را اخذ 
گذشته توسط همین مدرس و به  که در  کالس مربوط به همین درس  برگزار شد.  سال تحصیلی 98-99 
گردید. داده های حاصل از  کنترلی جهت مقایسه نتایج انتخاب  کالس  شیوۀ سنتی ارائه شده بود، به عنوان 
کالسی و پایا  نی به  همراه پرسش نامه های تکمیل شده توسط دانشجویان به روش های  نمرات آزمون های 
کالسی در روش  آزمون های  آغازین، میانگین نمرات  که در جلسات  نتایج نشان داد  و  آماری تحلیل شد 
کالس برخط معکوس، اختالف  کالس تدریس سنتی اختالف چشم گیری نداشت. در  معکوس نسبت به 
کالسی بعدی وجود داشت. با  کالسی آغازی نسبت به آزمون های  آماری معناداری میان نتایج آزمون های 
کالس سنتی باالتر  کالس معکوس نسبت به  کالسی بعدی و آزمون پایانی در  وجود اینکه نمرات آزمون های 
کالس  کی از رضایت آنها از برگزاری  بود اما این افزایش از لحاظ آماری معنادار نبود. اظهارات دانشجویان حا
کالس های برخط سنتی بود. البته از نظر دانشجویان ایرادهایی به  برخط به روش معکوس نسبت به دیگر 

کارگیری این روش می شد. که اغلب ناشی از تجربه  اندک افراد در به   کالس معکوس برخط وارد بود 
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مقدمه� 1
طـی دهه هـای اخیـر رویکردهـای یاددهـی- یادگیـری1 تحـت تأثیـر پیشـرفت های فنـاوری 2قرارگرفتـه اسـت. 
گذشـته و طـی دهه هـای 50 و 60 به ترتیـب، رویکـرد رفتارگرایـی3 و شـناخت گرایی4 مرسـوم  در قـرن میـالدی 
گرایی فـردی5 و  کـه هـر دوی آنهـا مـدرس- محـور محسـوب می شـود. دردهـۀ 70 رویکـرد سـازا بـوده اسـت 
کـه ایـن دو رویکـرد دانشـجو- محـور اسـت گردیـد  گرایی اجتماعـی6 مرسـوم   از دهـۀ 80 بـه بعـد رویکـرد سـازا
)Gauthier & Tardif, 2020(. طـی سـال های اخیـر نیـز رویکـرد دانشـجو- محـور پیوندگرایـی7 مـورد توجـه 
قرارگرفتـه اسـت )Bates, 2014(. درایـن رویکـرد، تعامـل دانشـجو بـا مدرس، سـایر دانشـجویان و نیز محتوای 
کـه بـه دنبـال تغییـرات مربـوط بـه  درس در اولویـت قراردارنـد. پیوندگرایـی، رویکـرد تـازه ای بـه آمـوزش اسـت 
 .)Siemens, 2014( ح شـده اسـت ح نظریـۀ پیوندگرایی از سـوی سـیمنز مطر عصـر دیجیتـال، و در نهایـت طـر
کـه  البتـه اسـتفاده  متناسـب از ابزارهـای فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات چالـش عظیـم جامعـۀ امـروز اسـت 

.)Bates, 2014( یادگیـری نیـز بایـد آن را بیازمایـد
بسـیاری  اسـت،  داده  قـرار  تحت الشـعاع  را  زمینه هـا  تمـام  فنـاوری  سـریع  تغییـرات  کـه  آنجـا  از 
اسـت شـده  فنـاوری  سـلطۀ  بـا  تقابـل  جبهـۀ  آخریـن  بـه  تبدیـل  درس  کالس هـای  عمـاًل  کـه   معتقدنـد 

کالس هـای درس  کوویـد-19 و تعطیلـی  )Blin & Munro, 2008; Magid, 2013(. شـیوع بیمـاری همه گیـر 
حضوری در مدارس، دانشـگاه ها و سـایر محیط های آموزشـی شـاید نقطۀ عطفی در این تقابل باشـد. زمان 
کالس هـای مجـازی بـه بوتـۀ آزمایـش  کالس هـای حضـوری را در  گذشـته  کـه تجربیـات  آن فـرا رسـیده اسـت 
کالس درس  برگـزاری  ایـن تجربیـات جالـب می توانـد شـیوۀ  از  گـردد. یکـی  ارزیابـی  آنهـا  اثربخشـی  تـا  گـذارد 

معکـوس8 باشـد.  
کالس، تدریـس را انجـام داده و مخاطبیـن در  در سـاختار تدریـس سـنتی، مـدرس در طـی زمـان برگـزاری 
کالس تمرین هـای مربـوط بـه درس را انجـام می دهنـد. در تدریـس بـه روش معکـوس،  ج از  زمان هـای خـار
در  مطالعـه  بـرای  و  می شـود  تهیـه  مـدرس  توسـط  درس  مصالـح  و  مـواد  یعنـی  اسـت،  برعکـس  رونـد  ایـن 
کالس صـرف فعالیت هـای دانشـجو محـور  سـاعات غیرکالسـی در اختیـار یادگیرنـدگان قـرار می گیـرد و زمـان 
اسـت  نشـان داده  پژوهش هـا   .)Bergmann & Sams, 2012; O’Flaherty & Phillips, 2015( می شـود 
کـه منسـوخ شـود  کـه روش تدریـس سـنتی بـا محوریـت مـدرس، نارسـا و غیرمؤثـر بـوده و خواه ناخـواه مـی رود 
آن  علـت  و  اسـت  ملموس تـر  و  سـریع تر  مهندسـی  رشـته های  در  رونـد  ایـن   .)Vita, 2001; Bligh, 2000(
سـرعت سرسـام آور نـوآوری ، پیشـرفت و توسـعه در فنـاوری مربـوط بـه ایـن رشـته ها اسـت. از ایـن رو، امـروزه 

1- Pedagogy
2-  فناوری برابرنهاده تکنولوژی است.

3- Behaviorism 4- Cognitivism 5- Individual constructivism
6- Social constructivism 7- Connectivism 8- Flipped classroom
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خـود  نقـش  ایفـای  جهـت  را  آنهـا  نمی توانـد  سـنتی،  تدریـس  روش هـای  بـا  مهندسـی  دانشـجویان  تربیـت 
کـه بـا عنـوان  کالس وارونـه یـا معکـوس،   .)Marjoram, 2013( کنـد به عنـوان مهنـدس در ایـن حرفـه  آمـاده 
کالس رو به عقـب2 و آمـوزش وارونـه3 نیـز شـناخته می شـود )Haghani et al, 2016(، امـروزه  کالس جابه جـا1، 
گرفتـه اسـت  کالس هـای تدریـس سـنتی مـورد اقبـال عمومـی قـرار  در آمـوزش عالـی به عنـوان جایگزینـی بـرای 
گـون، بـه سـطوح مختلـف یادگیـری  گونا )Winger, 2019( زیـرا در ایـن روش می تـوان بـا تعریـف فعالیت هـای 

دسـت یافـت.
طبقه بنـدی بلـوم4 در حیطـه  شـناختی شـامل شـش سـطح اسـت: )1( دانـش، )2( فهمیـدن، )3( بـه کار 
کـه  کـردن )Galway et al., 2014(. ابزارهایـی  کـردن، )5( ارزیابـی و )6( خالقیـت یـا تولیـد  بسـتن، )4( تحلیـل 
گرفته شـود تا این اهداف آموزشـی با حداقل  فناوری در اختیار ما قرار می دهد می تواند به شـکل مؤثری به  کار 
که به شکل معکوس اداره می شود، مدرس  کالس های برخطی  گردد. در  هزینه در محیط های برخط محقق 
کالس از طریـق اینترنـت در اختیـار مخاطبیـن قـرار دهـد و  می توانـد منابـع آموزشـی مختلـف را پیـش از برگـزاری 
کالس برخـط بـه ارتبـاط متقابـل میـان مـدرس و مخاطبیـن اختصـاص یابـد. در  قسـمت عمـده زمـان برگـزاری 
کالس افزایش یابد و تمرکز  که دخالت یادگیرندگان در روند  کالس باید طراحی درس به گونه ای باشـد  این نوع 

.)Honeycutt & Glova, 2013( روی سـطوح باالتـر خروجی هـای یادگیـری باشـد
روش معکـوس دارای سـابقۀ طوالنـی در رشـته های علـوم انسـانی اسـت. امـروزه بـا امکانات پیشـرفته ای 
کـرده اسـت، عالقمنـدی بـه ایـن روش در علـوم پایـه و مهندسـی نیـز در حـال  کـه فنـاوری و اینترنـت فراهـم 
افزایـش اسـت )Tune, 2013(. به هر صـورت، روش یادگیـری معکـوس در دروس تخصصـی رشـته های فنـی و 
کمتـر متـداول اسـت )Baytiyeh & Naja, 2017(. از طرفـی، علی رغـم  مهندسـی نسـبت بـه علـوم اجتماعـی 
عمـر طوالنـی ایـن روش، مطالعـات اندکـی روی اثربخشـی آن بـر روند یاددهی -یادگیری در سـطح دانشـگاهی 

 .)New-Media-Consortium, 2014( انجـام شـده اسـت
کـه دانشـجویان می تواننـد بـا انگیـزه  برگمـن و سـمز )Bergmann & Sams, 2012( نشـان دادنـد دادنـد 
کننـد و یـاد بگیرنـد و نقـش اسـتاد درس، راهنمایـی در حـل مسـائل، تسـهیل رونـد یادگیـری  درس را مطالعـه 
کاربردهـای آنهـا در جهـان واقعـی اسـت. برخـی مطالعـات نشـان  بـا  و نشـان دادن ارتبـاط مطالـب تئـوری 
 Estes et al., 2014;( بهبـود می یابـد  در شـیوۀ معکـوس  یاددهی-یادگیـری  رونـد  کیفیـت  کـه  اسـت  داده 
 Papadopoulos & Roman,( رومـان  و  پاپادوپولـوس  همچنیـن،   .)New-Media-Consortium, 2014

کاربرد روش معکوس، سـرفصل های  کالس رشـته مهندسـی بـرق می تـوان بـا  کـه در یـک  2010( نشـان دادنـد 

ک مفاهیـم و حتـی  کیفیـت پوشـش داد و در عیـن حـال سـرعت یادگیـری، عمـق ادرا بیشـتری را بـا حفـظ 
کـه  نمـرات دانشـجویان را افزایـش داد. تانـر و اسـکات )Tanner & Scott, 2015( در تحقیقـی نشـان دادنـد 

1- Substitute class 2- Backward class 3- Reverse instruction
4- Bloom’s taxonomy
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روش معکوس، اثرات مثبتی بر دیدگاه دانشـجویان مهندسـی نسـبت به درس »تحلیل سیسـتم ها« داشـته 
کالس معکـوس از  کاربـرد روش  اسـت. نتایـج مثبتـی نیـز توسـط باتیـه و ناجـا )Baytiyeh & Naja, 2017( در 
گرچه آنها  گـزارش شـده اسـت،  لحـاظ افزایـش مهارت هـای تفکـر مهندسـی در دانشـجویان مهندسـی عمـران 
کانالوپوس و همکاران کالس سنتی مشاهده نکردند.   اختالف معناداری را در نمرات دانشجویان نسبت به 

)Kanelopoulos et al., 2017( یـک مطالعـۀ مـوردی روی آمـوزش دانشـجویان مهندسـی مکانیـک در درس 
کـه  کردنـد  دریافـت  دانشـجویان  از  مناسـبی  بازخوردهـای  دوره  پایـان  در  و  دادنـد  انجـام  ماشـین  طراحـی 
)Hotle & Garrow, 2016( نشان دهندۀ رضایت آنان از روند یاددهی- یادگیری در طول دوره بود. هاتل و گورو 

کالس  بـه دو روش سـنتی و  را  کارشناسـی  درس مهندسـی سیسـتم ها در رشـتۀ مهندسـی عمـران مقطـع 
کالس اختـالف معنـاداری نداشـت.  نـوع  آزمون هـا در دو  کـه نمـرات  کردنـد  گـزارش  معکـوس تدریـس و 

کالس هـای  در پژوهش هـای انجام یافتـه در ایـران، اغلـب مطالعـات در حـوزۀ روش معکـوس مربـوط بـه 
درس غیردانشـگاهی بـوده و ایـن مطالعـات در رشـته های دانشـگاهی و به ویـژه رشـته های  فنـی و مهندسـی 
بسـیار محـدود اسـت. احدیـت )Ahadiat, 2019( روش معکـوس را در یـک درس تخصصـی رشـته مهندسـی 
کالس معکـوس به طـرز معنـاداری بهتـر  کـه نتایـج آزمـون پایانـی در  کار بـرد و بـه ایـن نتیجـه رسـید  بـرق بـه 
کالس  از  بهتـر  اندکـی  سـنتی  کالس  نتایـج  کالسـی،  آزمونک هـای  در  کـه  هرچنـد  بـود،  سـنتی  کالس  از 
اثـر روش معکـوس   )Joshaghan-nejhad & Bagheri, 2018( باقـری  و  بـود. جوشـقان نژاد  درس معکـوس 
کـرد و بـر  اسـاس نتایـج، انگیـزه تحصیلـی و میانگیـن یادگیـری  را بـر یادگیـری و رضایـت دانشـجویان بررسـی 

کالس سـنتی افزایـش داشـت.  کالس معکـوس نسـبت بـه  دانشـجویان در 
بهبـود  سـبب  معکـوس،  درس  دوره هـای  برگـزاری  کـه  می دهـد  نشـان  پیشـین  پژوهش هـای  مـرور 
از  بهینـه  اسـتفاده  مسـئله،  حـل  مهارت هـای  تقویـت  گروهـی،  فعالیت هـای  افزایـش  بیشـتر،  مهارت هـای 
کالس و تسـهیل تعامـل میـان مـدرس و یادگیرنـدگان می شـود )Estes, 2014(. با ایـن وجود، مطالعات  زمـان 
کالس هـای دانشـگاهی، به ویـژه در رشـته های مهندسـی محـدود اسـت.  مربـوط بـه اسـتفاده از ایـن روش در 
گروه هـای فنی و  کاربـرد رویکـرد معکـوس در  از طـرف دیگـر، اغلـب مطالعـات موجـود در ایـن زمینـه مربـوط بـه 
کشـورهای درحال توسـعه،  به خصـوص  مهندسـی در دانشـگاه های اروپـا و آمریـکا بـوده و مطالعـات مشـابه در 

در خاورمیانـه، بسـیار انـدک اسـت. 
کشـور ایـران یکی از معتبرترین نظام های آمـوزش عالی در خاورمیانه را دارد، روش های تدریس  بـا اینکـه 
بـا  دانشـگاهی  دروس  دوره هـای  از  بسـیاری  یعنـی  اسـت،  مانـده  باقـی  سـنتی  آن  دانشـگاه های  اغلـب  در 
کردن )یادگیری( توسـط دانشـجو اسـتوار  محوریت مدرس و با تمرکز بر تدریس مطالب توسـط اسـتاد و حفظ 
اسـت. همان طورکـه در بـاال ذکـر شـد، ایـن رویکـرد یاددهـی- یادگیـری نمی توانـد به طـور مؤثـری مهارت هـای 
نـرم مـورد نیـاز دانشـجویان رشـته های مهندسـی را در جهـان امروز پـرورش دهد. مدرس و دانشـجو دو عامل 
 .)Bazargan & Farasat-Khah, 2020( کیفیت فرایند یاددهی- یادگیری محسـوب می شـوند اصلی موثر در 
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کـه  نقـش یـک مـدرس دانشـگاهی در ارتقـای فراینـد یاددهـی- یادگیـری در رشـته های مهندسـی، ایـن اسـت 
کیفیت توجه  گی های تدریـس با کند، بـه ویژ کیفیـت تدریس اسـتفاده  از ابـزار فنـاوری اطالعـات بـرای ارتقـای 
از فرصت هـای توسـعه حرفـه ای  بـرای اسـتفاده  کیفیـت دانشـگاه  ارزیابـی و بهبـود  بـا واحـد  داشـته باشـد، 
کنـد، خودارزیابـی تدریـس انجـام دهـد، بـه سـوی اسـتادی و پژوهشـگری آموزشـی حرکـت مسـتمر  همـکاری 
 .)Bazargan, 2020( کیفیـت در ارتقـای مرتبـه دانشـگاهی معتقـد باشـد داشـته باشـد و بـه تأثیـر تدریـس یـا 
و  ابتـکاری  ح هـای  تعریـف طر بـرای  و مدیـران دانشـگاهی  بـا مـدرس  نیـز همـکاری فعاالنـه  نقـش دانشـجو 
کیفیـت یاددهـی- یادگیـری اسـت. همچنیـن دانشـجو می توانـد از انجمن هـا و تشـکل های  ارتقـای فرهنـگ 

.)Bazargan, 2020( دانشـجویی بـرای پیشـنهاد سیاسـت های تدریـس بهـره ببـرد
کالس درس به روش معکوس در رشته های فنی و مهندسی می تواند فرصت های  متداول شدن برگزاری 
گونـی در اختیـار مدرسـین و دانشـجویان ایـن حـوزه قـرار دهـد تـا بهتـر بـه ایفـای نقـش در ارتقـای فراینـد  گونا
کالس  کشـور بپردازنـد. در ایـن مقالـه خروجی هـای یادگیـری و رضایـت دانشـجویان یـک  یاددهـی- یادگیـری 
کالس درس مشابهی در همان  درس معکوس به صورت برخط در رشتۀ مهندسی عمران در دانشگاه بناب با 
که توسـط همین مدرس به صورت حضوری برگزار شـده بود. درس مورد نظر تحت  دانشـگاه مقایسـه می شـود 
کارشناسـی رشـته مهندسـی عمران انتخاب شـده اسـت.  عنوان »زبان تخصصی مهندسـی عمران« در مقطع 
کالس درس  در انجـام مطالعـۀ حاضـر دو عامـل مـدرس و دانشـجویان به طـور مؤثـری در ارزیابـی اثـرات برگـزاری 

دانشـگاهی بـه روش تدریـس معکـوس به صـورت برخط شـرکت داده شـده اسـت.
عمـده  ضعـف  نقـاط  دارای  جدیـد،  غ التحصیـالن  فار کـه  معتقدنـد  مهندسـی  آمـوزش  نظـام  منتقـدان 
هسـتند، از آن جملـه عملکـرد تحلیلـی ضعیـف، عدم مهـارت در تفکـر انتقـادی و ضعـف در مهارت هـای نـرم1 
اسـت )Baytiyeh & Naja, 2017; Baytiyeh, 2012; Felder, 2012(. شـورای ارزشـیابی مهندسـی و فنـاوری 
کیفیـت آمـوزش مهندسـی و بهبـود مهارت هـای  کـز پیشـرو در امـر ارتقـای  آمریـکا، ابـت )ABET2(، یکـی از مرا
غ التحصیـالن رشـته های مهندسـی شـامل  شـغلی دانشـجویان ایـن رشـته ها اسـت. معیارهـای ابـت بـرای فار
گروهی اسـت.  کارهای  توانایـی برقـراری ارتبـاط مؤثـر، تشـخیص، فرموله کـردن و حـل مسـائل و عملکرد مؤثـر در 
کـه مهارت هـای مذکـور در دانشـجویان کالس معکـوس برخط ارزیابی شـود.   در ایـن مطالعـه سـعی شـده اسـت 
کالس معکـوس یـا وارون از مهم تریـن بخش هـای یادگیری غنی شـده با فناوری محسـوب می شـود  روش 
)Mirzaei, 2020( و می توانـد ابـزار مناسـبی در تربیـت نسـل بعـدی مهندسـین ایرانـی بـا مهـارت بـاال در تفکـر 
به طـور  خودتنظیـم  یادگیـری  و  اعتماد به نفـس  همـکاران،  بـا  تعامـل  و  گروهـی  فعالیـت  خـالق،  و  انتقـادی 
الکترونیکـی نشـان  یادگیـری  بـه روش  کالس درس  کاربـرد فنـاوری در  از  مسـتمر باشـد. در شـکل 1 طیفـی 
قـراردارد.  ایـن طیـف  میانـی  نقطـۀ  در  کالس معکـوس حضـوری  کـه  اسـت. مشـاهده می  شـود  داده شـده 

1- Soft skills 2- Accreditation Board for Engineering and Technology (www.abet.org) 
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کامـاًل الکترونیکـی و در نقطـۀ مقابـل )منتها الیـه سـمت چـپ  در منتهاالیـه سـمت راسـت، طیـف یادگیـری 
کالس درس سـنتی قـراردارد. در اینجـا، روش معکـوس بـرای برگـزاری یـک دورۀ دانشـگاهی بـه شـیوۀ  طیـف( 
کار  کالس بـا فنـاوری به  کار رفتـه اسـت. بنابرایـن، ترکیبـی از روش معکـوس و غنی سـازی  مجـازی )برخـط( بـه 

خواهد رفـت.
Blended

fact-to-face classroom aids flipped hybrid fully online (distance

no technology (delivery) all technology
)Bates, 2019( کامل کالس درس مرسوم تا یادگیری الکترونیکی  شکل 1.  طیف 

کرونـا شـیوه های پیشـین آمـوزش و حتـی برخی شـیوه های پژوهـش را بی اعتبار سـاخته  کـه بحـران  اینـک 
کـز آمـوزش  کار دانشـگاه ها و مرا اسـت، اسـتفاده از روش هـای مجـازی ارتبـاط و تدریـس و پژوهـش در دسـتور 
کالس به صـورت برخـط در ایـن مطالعـه نیـز هم زمانی  گرفتـه اسـت )Mirzaei, 2020(. علـت برگـزاری  عالـی قـرار 
کـه از  کشـورهای جهـان بـود. تصمیـم بـر ایـن شـد  کرونـا در ایـران هماننـد سـایر  درس بـا شـیوع همه گیـری 
کـه معیارهـای  اسـتفاده شـود  کالس درس دانشـگاهی  یـک  برگـزاری  به عنـوان فرصتـی جهـت  ایـن مسـئله 
کالس  کالس در روش  کالس برخـط را به طـور هم زمـان بـرآورده سـازد. یکـی از اصـول برگـزاری  روش معکـوس و 
معکـوس، ارزیابـی مسـتمر رونـد یادگیـری و پیشـرفت یادگیرنـدگان اسـت )Wu et al., 2017(. در اینجـا نیـز بـا 
گرفته انـد و یـک آزمـون پایانـی  کالسـی به طـور مسـتمر، دانشـجویان مـورد ارزیابـی قـرار  برگـزاری آزمونک هـای 
کـه تأثیـر برگـزاری یـک درس برخط دانشـگاهی در  نیـز در انتهـا برگـزار شـده اسـت. هـدف ایـن مطالعـه آن اسـت 
کارشناسـی در یک رشـته مهندسـی به روش معکوس بر میزان یادگیری و رضایت دانشـجویان ارزیابی  مقطع 
گردد. کـه بـه روش تدریـس سـنتی برگزار شـده مقایسـه  کالس مشـابه  شـود و همچنیـن نتایـج حاصـل، بـا یـک 

مواد و روش ها� 2
کالس، مـدرس بایـد محتـوای مناسـبی بـرای یادگیری دانشـجویان در  کـردن رونـد تدریـس در  بـرای معکـوس 
کنـد و برنامـه منظمـی بـرای مطالعـه در خانـه ارائـه دهـد و نیـز فعالیت هـای مناسـبی  کالس تولیـد  ج از  خـار
کالس در نظـر بگیـرد. تهیـه منابـع درسـی، به ویـژه در اولیـن دورۀ اسـتفاده ازایـن روش در یـک  ح در  بـرای طـر
ج از مسـئولیت های  درس، وقت گیـر و چالش برانگیـز اسـت. در ایـن حالـت، آموزشـگر بایـد زمان زیادی را، خار
کنـد و در مـواردی هزینه    هایـی را نیـز متقبـل شـود  آموزشـی و جـاری، صـرف تهیـه منابـع و سـاماندهی درس 

.)Memarian, 2019(
به منظـور رسـیدن بـه اهـداف ایـن مطالعـه، یـک دورۀ برخط معکـوس دارای بخش هـای مختلف تعریف 
کالس، بررسـی جهت اطمینان از مطالعه دانشـجویان  کـه شـامل تکالیـف و منابـع بـرای مطالعه پیش از  شـد 
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کالس برخط و ایجاد  کالسـی مناسـب جهت جلب مشـارکت دانشـجویان در طی  کالس، فعالیت های  قبل از 
امـکان ارتبـاط مجـازی دانشـجویان و اسـتاد در تمامـی اوقـات )کالسـی و غیرکالسـی( بـود. تمـام بخش هـای 

مذکـور در بسـتر اینترنـت انجـام شـد و از ابزارهـای فنـاوری موجـود، نهایت اسـتفاده بـه عمل آمد.
گان و اصطالحـات تخصصـی و متداول  در درس زبـان تخصصـی مهندسـی عمـران، بـه ارزش 2 واحـد، واژ
کتاب هـا، مقـاالت و پروژه هـای عمرانـی بـه زبان انگلیسـی آموزش داده می شـود. این درس  در متـون علمـی، 
کارشناسـی رشـته مهندسـی عمـران در دانشـگاه بناب ارائه می شـود. در  از نیم سـال چهـارم بـه بعـد در مقطـع 
کـه 22 نفـر از دانشـجویان در نیم سـال  کالس 35 نفـری )10 دختـر و 25 پسـر( انتخـاب شـد  ایـن مطالعـه، یـک 
چهـارم، 8 نفـردر نیم سـال ششـم و 5 نفـر در نیم سـال هشـتم تحصیلـی قـرار داشـتند. دانشـجویان بـدون 
که  کالس درس زبـان تخصصی عمران  کـرده بودنـد.  کالس، درس را انتخـاب  اطـالع قبلـی از روش تدریـس در 
توسـط همیـن اسـتاد، در همیـن دانشـگاه و بـه روش تدریـس سـنتی در سـال تحصیلـی قبـل ارائـه شـده بـود، 
کنترل شـامل 31 دانشـجو )7 دختر و 24  کالس  کالس معکـوس انتخاب شـد.  بـرای مقایسـه بـا خروجی هـای 
کـه 24 نفـر در نیم سـال چهـارم، 3 نفـر نیم سـال ششـم و 4 نفـر در نیم سـال هشـتم تحصیـل خـود  پسـر( بـود 
کالس سـنتی  کالس معکـوس در جـدول 1 خالصـه شـده اسـت. در  قـرار داشـتند. جزئیـات مربـوط بـه دوره 
کالسـی )بـا اطـالع قبلـی( و یـک پـروژه به صـورت ارائـۀ  نیـز سـرفصل های جـدول 1 پوشـش داده شـد و 9 آزمـون 

کلـی برگـزار شـد.  کالس نیـز یـک آزمـون پایـان تـرم  کالسـی تعریـف شـده بـود. در هـر دو 
کالس معکوس جدول 1 . رئوس مطالب درس زبان تخصصی عمران در 

تعداد امتحان زمانموضوع
کالسی

تعداد ارائه  
کالسی

تعداد تمرین 
تحویلی

)History and technology of concrete( 3131 هفتهتاریخچه و فناوری بتن

سازه های بتنی، بتن مسلح، بتن پیش تنیده
)Concrete structures, reinforced concrete, prestressed concrete(

3231 هفته 

)History and technology of steel( 2121 هفتهتاریخچه و فناوری مصالح فوالد

)Steel industry, steel structures( 3231 هفتهصنعت فوالد، سازه های فوالدی

)Structural engineering( 3332 هفتهمباحث مهندسی سازه

ح درس1، متـون  کالس معکـوس شـامل طـر در ایـن مطالعـه، مـواد و مصالـح آموزشـی مـورد نیـاز بـرای 
تخصصـی، تصاویـر، ویدیوهـا، پرونده2 هـای صوتـی و وب آوا 3هـا، اسـالیدهای آموزشـی و آزمون های تشـریحی 
زبـان  درس  آموزشـی  ویدیوهـای  و  اسـالیدها  ارشـد،  کنکـور  حل شـدۀ  آ هـای  بـود.  ارشـد  کارشناسـی  کنکـور 
گردید. متون تخصصی  تخصصی عمران از وبگاه4 مرجع فیلم های آموزشی »فرادرس« )faradars.org( تهیه 

ح درس برابرنهاده سیالبس است. 2- پرونده برابرنهاده فایل است.1- طر
4- وبگاه برابرنهاده سایت است.3- وب آوا برابرنهاده پادکست است.
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 )Setayesh, 2016( مهندسـی«  »شـگفتی های  کتـاب  از  نیـز  تخصصـی  تصویـری  و  صوتـی  پرونده هـای   و 
کتاب هـای تخصصـی نیـز از وبـگاه »شـرکت  انتخـاب شـد. همچنیـن، منابـع تکمیلـی شـامل مقـاالت و فصـول 

گردیـد.  مقاوم سـازان مینـو« )www.ams.ir( تهیـه 
اسـتاد  توسـط  موردنیـاز  توضیحـات  و  برگزارشـده  حضـوری  به صـورت  معکـوس  دورۀ  اول  جلسـۀ  دو 
به صـورت  معکـوس  کالس  ادارۀ  و  برگـزاری  رونـد  جلسـه،  دو  ایـن  طـی  در  گردیـد.  تفهیـم  دانشـجویان  بـه 
کالس هـای حضـوری  کشـور،  کوویـد-19 در  گیـری  آزمایشـی تمریـن شـد. سـپس، بـا جدی شـدن مسـئلۀ دنیا
کالس در جلسـات 2 سـاعتۀ هفتگـی در سـامانۀ  گردیـد. ایـن  متوقـف و ادامـۀ دوره به شـکل مجـازی برگـزار 
مدیریـت  سـامانۀ  امکانـات  شـد.  برگـزار   )Adobe Connect Adobe Systems, 2020( مجـازی  کالس هـای 
یادگیـری الکترونیکـی توسـط مرکـز فنـاوری اطالعـات دانشـگاه بنـاب از قبـل خریـداری و راه اندازی شـده بود و 
کوویـد-19 )نیم سـال دوم سـال تحصیلـی 99-98( به طـور رسـمی مـورد بهره بـرداری  گیـری  در طـی ایـام دنیا
مطالـب  و  تمرین هـا  آموزشـی،  مصالـح  و  منابـع  همچنیـن،   .)Online-learning.ubonab.ac.ir( گرفـت  قـرار 
ضـروری ازطریـق سـامانۀ برون خـطCourse Ware Solarwinds, 2020( 1( به طـور نامحدود با دانشـجویان به 
کالس های  کالسـی نیز با اسـتفاده از امکانات متنوع در سـامانۀ  گذاشـته شـد. آزمون ها و ارائه های  ک  اشـترا
افزونـۀ بسـتر  در  پاسـخ ها  و  پرسـش  از  برخـی  و  شـفاهی  ارائه هـای  شـد.  انجـام   Adobe Connect  برخـط 
Screencasting در مرورگـر Google Chrome و بـا اسـتفاده از امکانـات رایـگان آن در ضبـط ویدیـو انجـام شـد 

.)Google LLC, 2020(
آموزشـی  ابزارهـای  محبوب تریـن  از  یکـی  کوتـاه  ویدیوهـای  کـه  اسـت  داده  نشـان  گذشـته  مطالعـات 
بـه  آموزشـی  فیلم هـای  به همین منظـور   .)Ramírez et al., 2014( اسـت  معکـوس  درکالس   دانشـجویان 
کوتـاه تقسـیم بندی و به تدریـج در اختیـار دانشـجویان قـرار داده شـد )ازطریـق سـامانۀ برون خـط(.  قطعـات 
کـرده و سـایر  کالس برخـط، دانشـجویان موظـف بودنـد ویدیـوی آموزشـی را مشـاهده  پیـش از هـر جلسـۀ 
کالسـی برگـزار  کالس هـای برخـط، یـک امتحـان  کننـد. در ابتـدای بیشـتر  مطالـب آموزشـی مربـوط را مطالعـه 
کرده انـد. سـپس به ترتیـب  کـه دانشـجویان مطالـب آن جلسـه را مطالعـه  می گردیـد تـا اطمینـان حاصـل شـود 
کنکور مشخص شـده  تعـدادی دانشـجو انتخـاب می شـدند تـا بخش هایـی از متـون تخصصی و یـا آزمون های 
کننـد و پاسـخگوی سـؤاالت احتمالـی سـایر دانشـجویان باشـند. ایـن فعالیـت بـا فعـال  را روخوانـی و ترجمـه 
کـردن میکروفـن دانشـجو توسـط اسـتاد درس انجـام می گرفـت. به این ترتیـب رونـد یادگیـری دانشـجو توسـط 
گاهـی داوطلبانـه بـود. سـپس، درجهـت  کنتـرل می شـد. انتخـاب دانشـجویان به صـورت تصادفـی و  خـود او 
کوچک دو یا سـه نفره تقسـیم بندی می شـدند  گروه های  گروهی، دانشـجویان به  تالش برای انجام فعالیت 
تمرین هـای  حـل  بـه  یکدیگـر  همـکاری  بـا  سـامانه،  در  خصوصـی  پیـام  تبـادل  امکانـات  از  اسـتفاده  بـا  و 

1- برون خط برابرنهاده آفالین است.
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کنتـرل نحـوۀ  مشخص شـده می پرداختنـد. البتـه بـه علـت محدودیت هـای موجـود، در عمـل اسـتاد قـادر بـه 
گـروه پاسـخ تمرین هـا را بـه اسـتاد ارائـه می کرد. پاسـخ و  گروهـی نبـود و فقـط یـک نفـر بـه نمایندگـی از  فعالیـت 
کـه مفیدتـر بـود بـه انتخـاب اسـتاد، به صـورت عمومـی بـرای تمـام دانشـجویان  توضیحـات برخـی از تمرینـات 

کالس نیـز ارائـه می شـد.
بـا تبـادل پیـام متنـی،  کـه  کالس مجـازی، تمامـی دانشـجویان ایـن امـکان را داشـتند  در تمـام مـدت 
اسـتاد،  اجـازۀ  و  کـردن«  بلنـد  »دسـت  ابـزار  از  اسـتفاده  بـا  همچنیـن،  بپرسـند.  اسـتاد  از  را  خـود  سـؤاالت 
تـا سـایر دانشـجویان هـم در جریـان سـؤال  کننـد  یـا حتـی دوربیـن خـود را فعـال  می توانسـتند میکروفـن و 
از طریـق  نیـز همـۀ دانشـجویان  ایـن، در زمان هـای غیرکالسـی  گیرنـد. عـالوه  بـر  قـرار  ایشـان  یـا توضیحـات 
رایانامـه1، تلفـن، پیامـک و پیام رسـان های اجتماعـی مختلف با هم کالسـی ها و اسـتاد درس در ارتباط بودند 

ح می کردنـد. را مطـر و سـؤاالت خـود 

2-1. جمع آوری داده ها
کالس معکـوس، تعـداد 9  کاربـردی اسـت. مبنـای نمـرات دانشـجویان در  ایـن مطالعـه از نـوع پژوهش هـای 
کالسـی برای هر دانشـجو(،  کالس )به طـور میانگیـن چهـار ارائـۀ  کالسـی، 15 فرصـت ارائـۀ شـفاهی در  امتحـان 
کالس  6 تمریـن و پـروژۀ تحویلـی بـرای هـر نفـر و در نهایـت یـک آزمون پایانی بـود. به منظور مقایسـۀ نمرات با 
کالس معکوس و  کار قرارگرفت. همچنین پس از آزمون پایانی در  کالسـی و پایانی مبنای  سـنتی، آزمون های 
پیـش از مشـاهدۀ نمـرات نهایـی، یـک پرسـش نامۀ بـاز به شـیوۀ الکترونیکـی در اختیار دانشـجویان قرارگرفت 
کنـد. ایـن نظرسـنجی به صـورت  تـا دیـدگاه آنهـا را در مـورد تجربـۀ یادگیـری معکـوس به صـورت برخـط ثبـت 
گرفتـه و بـه  کالس پرونـده فرم هـا را از دانشـجویان تحویـل  بی نـام انجـام شـد و یـک نفـر به عنـوان نماینـدۀ 
ح شـده بـود، بـا الهـام از سـنجه  های  کـه در ایـن فـرم مطـر اسـتاد درس منتقـل می کـرد. اغلـب پرسـش هایی 
 Bazargan & Farasat-Khah,( کیفیـت تدریـس بـه پیشـنهاد بـازرگان و فراسـتخواه ارزیابـی دانشـجویان از 

Bazargan, 2016 ;2020( تدویـن شـده و شـامل مـوارد زیـر بـود:

که روش معکوس چه اثری بر تجربۀ یادگیری شما داشته است؟. 1 توضیح دهید 
آیا تمایل دارید درس مشابه دیگری را به همین روش بگذرانید؟ پاسخ خود را توضیح دهید.. 2
کالس معکوس، اثر مهمی بر روند یادگیری شما داشته است؟ توضیح دهید.. 3 آیا مجازی )برخط( بودن 
کنند؟. 4 کالس معکوس را تجربه  که روش  آیا به دانشجویان یا اساتید دیگر خود توصیه می کنید 
کالس معکـوس )به صورت مجـازی یا حضوری( می تواند در دروس تخصصی رشـتۀ . 5 بـه نظـر شـما آیـا روش 

کنید. شـما موفق باشـد؟ دالیل خود را ذکر 

1-  رایانامه برابرنهاده ایمیل است.
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کـه بـه روش معکـوس برگـزار شـد، چـه بـوده . 6 کالس درس مجـازی  بـه نظـر شـما نقـاط ضعـف و قـوت ایـن 
جـاری  نیم سـال  در  کـه  برخطـی  کالس هـای  سـایر  بـا  مقایسـه  در  را  خـود  نقطه نظـرات  لطفـًا  اسـت؟ 

نماییـد. تشـریح  داشـته اید 
اسـاتید  از  نفـر   6 و  آخـر  سـال  دانشـجوی  نفـر   6 پرسـش نامه ،  محتوایـی  و  صـوری  روایـی  تعییـن  بـرای 
کردنـد. متـن نهایـی پرسـش نامه پـس از انجـام اصالحـات،  کیفـی خـود را اعـالم  دانشـکده  مهندسـی، نظـرات 
کالس معکـوس برخـط  در پایـان دوره و پیـش از مشـاهدۀ نمـرات، در اختیـار دانشـجویان شـرکت کننده در 
گرفـت. پاسـخ های دانشـجویان بـه روش مقایسـۀ مسـتمرCreswell, 2012( 1( مـورد تحلیـل محتـوای  قـرار 
و  یادگیـری  رونـد  بـه  مربـوط  الگوهـای  و  کلیـدی  نـکات  اسـاس  بـر  داده هـا  کدگـذاری  قرارگرفـت.  اسـتقرایی 

دیـدگاه دانشـجویان انجـام شـد.

نتایج و بحث� 3
نمرات امتحانی. 3-1

بـا  و  بـوده   20 از  نمـرات  معیـار  اسـت.  شـده  خالصـه   2 جـدول  در  شـده  برگـزار  کالسـی  آزمون هـای  نتایـج 
هـر  کـه  به طـوری  شـد،  تقسـیم بندی  گـروه  سـه  بـه  کالسـی  آزمون هـای  درسـی،  موضـوع  تشـابه  بـه  توجـه 
کالس درس  کـه نمـرات  گرفتـه اسـت. بـا توجـه بـه جـدول 2 مشـخص اسـت  گـروه قـرار  سـه آزمـون در یـک 
بـوده  باالتـر  معکـوس  کالس  بـه  نسـبت  اول(  آزمـون  سـه3  )یعنـی  کالسـی  آزمون هـای   1 گـروه  در  سـنتی 
نمونـۀ  T-test دو  آزمـون  یـک سـری  کالس معکـوس،  یادگیـری دانشـجویان در  رونـد  بررسـی  بـرای  اسـت. 
 2 و   1 گروه هـای  آزمـون  در  گرفـت.  انجـام  معکـوس  کالس  در  کالسـی  آزمون هـای  نتایـج  روی   مسـتقل 
)به ترتیـب بـا SD=0.89, M=13.40 و SD=0.93, M=15.17( اختـالف معنـاداری میـان نتایـج وجـود داشـته 
گروه های آزمون 2 و 3 از لحاظ آماری قابل توجه  است، یعنی t= -0.906 و p=0.023. نتایج این آزمون برای 
کـه دورۀ معکـوس، در شـروع نیم سـال مشـکالتی داشـته  نبـوده اسـت )p>0.05(. ایـن نتایـج نشـان می دهـد 
کنـد.  کـه ایـن روش متفـاوت یاددهـی- یادگیـری در میـان دانشـجویان جایـگاه خـود را پیـدا  اسـت تـا زمانـی 
کالسـی ایـن دانشـجویان، مؤیـد ایـن مطلـب بوده اسـت. طبـق مطالعات  بهبـود تدریجـی نمـرات آزمون هـای 
میسـن و همـکاران )Mason et al., 2013( دانشـجویان در هفته هـای اول دورۀ معکـوس دچـار سـردرگمی 
کالس بـرای آنهـا دشـوار اسـت. در اینجـا  کالس و آموزش هـای پیـش از هـر  می شـوند و هماهنگـی بـا آهنـگ 
کالسـی در جلسـات اولیـه مؤیـد ایـن امـر بـود. همچنیـن، طبـق نتایـج باتیـه و ناجـا  نیـز نتایـج آزمون هـای 
کالسـی دردورۀ  )Baytiyeh & Naja, 2017(، مهارت حل مسـئلۀ دانشـجویان مهندسـی در طی آزمون های 

معکـوس بـه تدریـج افزایـش می یابـد. 

1- Constant comparative method
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کالس های سنتی و معکوس کالسی در  جدول 2.میانگین و انحراف معیار نمرات آزمون های 

کالسی شماره آزمون 
کالس درس عادی )سنتی(کالس درس معکوس

M میانگینSD انحراف معیارM میانگینSD انحراف معیار

13.400.8914.680.92گروه 1 )آزمون های 3-1(

15.170.9314.511.01گروه 2 )آزمون های 6-4(

16.030.8614.740.97گروه 3 )آزمون های 9-7(

سـؤاالت  آزمون هـا  ایـن  از  برخـی  در  کـه  اسـت  ایـن  کالسـی  آزمون هـای  در  قابل توجـه  نـکات  از  یکـی 
گی هـای  ویژ بـه  مربـوط  یعنـی سـؤاالت چندگزینـه ای   ،)9 و   6 )آزمون هـای شـماره 3،  ح شـد  تحلیلـی مطـر
اسـتفادۀ  نیازمنـد  آنهـا  بـه  دادن  پاسـخ  کـه  شـد  ح  مطـر انگلیسـی  زبـان  بـه  بتنـی  و  فـوالدی  سـازه های 
دانشـجویان از دانسـته های قبلـی خـود از سـایر دروس مهندسـی عمـران بـود )دروسـی ماننـد فنـاوری بتـن، 
کالس درس سـنتی، تعـداد زیـادی  مصالـح سـاختمانی، اسـتاتیک، مقاومـت مصالـح و تحلیـل سـازه ها(. در 
کالس معکـوس، تعـداد پاسـخ های  از دانشـجویان توانایـی پاسـخ دادن بـه ایـن سـؤاالت را نداشـتند امـا در 
کالس  صحیـح بـه  طـور قابل توجهـی بیشـتر بـود. میانگیـن پاسـخ های درسـت بـرای ایـن سـه آزمـون بـرای 
کـه دانشـجویان در  کالس معکـوس به ترتیـب برابـر بـا 40 و 74 درصـد بـود. ایـن امـر نشـان می دهـد  سـنتی و 
کالس درس معکـوس توانایـی باالتـری در برقـراری ارتبـاط منطقـی میـان دانسـته های قبلـی خـود و مباحـث 

داشـته اند. تخصصـی  زبـان  درس 
خـود،  رشـته  تخصصـی  زبـان  یادگیـری  در  فارسـی زبان  دانشـجویان  مشـکالت  بزرگ تریـن  از  یکـی 
عدم توانایـی درک مطالـب علمـی و تخصصـی بـه زبـان خارجـی )انگلیسـی( اسـت. بـا اینکه دانشـجو موضوعی 
را بـه فارسـی آموختـه اسـت و در زبـان انگلیسـی عمومـی هـم تسـلط نسـبتًا خوبـی دارد امـا متـون تخصصـی 
کـه  گونـه ای اسـت  همـان موضـوع را بـه زبـان انگلیسـی، به خوبـی درک نمی کنـد. رونـد یادگیـری معکـوس بـه  
دانشـجو بهتر می تواند میان دانسـته های تخصصی خود در رشـتۀ مربوط و آموخته های خود از بخش های 
کند. در  مختلـف زبـان انگلیسـی )شـامل دسـتور زبـان، لغات تخصصـی و لغات عمومی( ارتباط منطقـی برقرار 
کـه دیـدگاه دانشـجو نسـبت بـه درس زبـان تخصصـی فراتـر از یـک  کمـک می کنـد  کالس درس معکـوس  واقـع، 

گذرانـده شـود. کـه بایـد از چـارت دروس مصـوب رشـته،  گسسـته باشـد  درس 
آزمـون  نمـرات  میانگیـن  اسـت.  شـده  آورده  کالس  دو  هـر  بـرای  پایانـی  آزمـون  نتایـج   3 جـدول  در 
نمونـه  دو   T-test آزمـون  نتایـج  بـود.  سـنتی  کالس  از  باالتـر   %  4/8 معکـوس  درس  کالس  در  پایانـی 
را  معنـاداری  اختـالف  آمـاری  نظـر  از  کالس  دو  در  کالسـی  آزمون هـای  و  پایانـی  نمـرات  بـرای  مسـتقل 
اسـت هماهنـگ  زمینـه  ایـن  در  قبلـی  مطالعـات  یافته هـای  بـا  نتیجـه  ایـن   .)p>0.05 ( نـداد   نشـان 

)Baytiyeh & Naja, 2017; Findlay-Thompson & Mombourquette, 2014; Davies, 2013(. در ایـن 
کالس برخط بر دیدگاه دنشـجویان و ارزیابی شـخصی آنها از عمق یادگیری  مطالعات، علی رغم اثرات مثبت 

کالس نداشـته اسـت. خـود، نمـرات آنهـا اختـالف معنـاداری با میانگین 
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کالس های سنتی و معکوس جدول 3 . میانگین و انحراف معیار نمرات آزمون پایانی در 

کالس درس عادی )سنتی(کالس درس معکوس

M میانگینSD انحراف معیارM میانگینSD انحراف معیار

15.121.0414.421.83

کالسـی و پایانـی  کـه ارزشـیابی نهایـی دانشـجویان تنهـا بـر اسـاس نمـرات آزمون هـای  بایـد توجـه داشـت 
کـدام  کالسـی هـر  گروهـی و  کالسـی، پروژه هـای تحویلـی و شـرکت مؤثـر در فعالیت هـای  نبـود بلکـه ارائه هـای 

سـهم مهمـی در نمـره ی نهایـی دانشـجویان داشـت.

دیدگاه دانشجویان. 3-2
و  کلیـدی  نـکات  شـد.  تکمیـل  معکـوس  مجـازی  کالس  دانشـجویان  همـۀ  توسـط  نظرسـنجی  فرم هـای 
گردیـد، شـامل یادگیـری خودتنظیـم1،  کـد اصلـی تعییـن  کدگـذاری شـد و تعـداد شـش  الگوهـای پاسـخ دهی 
بـا  انتقـادی. در ادامـه،  گروهـی، تعامـل و هم افزایـی، تفکـر خـالق و مهـارت تفکـر  اعتمادبه نفـس، فعالیـت 

می شـوند.  توصیـف  کدهـا  ایـن  دانشـجویان،  توسـط  تکمیل شـده  فرم هـای  از  اسـتفاده 
کالس معکـوس و رونـد یادهی- یادگیـری در  به طورکلـی در ایـن مطالعـه، سـطح رضایـت دانشـجویان از 
 Baytiyeh & Naja,( گذشـته نیـز بـه  دسـت آمـده بـود آن بـاال بـوده اسـت. نتیجـۀ مشـابه در طـی مطالعـات 
Papadopoulos & Roman, 2010; Tanner & Scott, 2015; Kanelopoulos et al., 2017 ;2017( امـا در 

کالس به روش معکوس بوده اسـت  کـی از نارضایتـی دانشـجویان از برگزاری  برخـی از مطالعـات نیـز، نتایـج حا
.)Magid, 2013; Galway et al., 2014; O’Flaherty & Phillips, 2015; Wong, 2014(

کـه اغلـب  کالس درس معکـوس بـه  صـورت برخـط،  در ایـن مطالعـه، به طـور خالصـه نقـاط قـوت برگـزاری 
کردنـد، شـامل مـوارد زیـر بود: دانشـجویان بـه آن اشـاره 

z	 ،گفتگوی شـفاهی، ارتباط تصویری یا شـنیداری امـکان اسـتفاده از ابزارهـای یادگیـری متنـوع ماننـد 
گفتگـوی خصوصی یـا عمومی و ...  کالسـی، امکان  کـردن، پاسـخ به سـؤال های  امـکان دسـت بلنـد 

z	کالس و مطالب آموزشی دسترسی مجدد و نامحدود به محتوای 

z	کالس های حضوری کاهش هزینه های سفر، خوابگاه، غذا و... نسبت به 

z	تعامل و هم افزایی فعاالنه میان دانشجو- استاد و دانشجو- دانشجو

z	افزایش اعتمادبه نفس دانشجو و اطمینان به دانسته های خود

z	 بـه امتحـان  از  پـس  گرفته شـده  فرا مطالـب  اغلـب  )کـه  تـرم  پایـان  امتحـان  حیاتـی  اهمیـت  کاهـش 
می شـود!( سـپرده  فراموشـی 

1- Self-regulated learning
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z	 و انـرژی  و  وقـت  بـه  نهـادن  )ارزش  تـرم  طـول  در  مسـتمر  مطالعـات  و  فعالیت هـا  اهمیـت  افزایـش 
می کنـد.( صـرف  مسـتمر  به طـور  دانشـجو  کـه  هزینـه ای 

z	کرونا کاهش نگرانی دانشجویان و خانواده ها نسبت به امکان ابتال به همه گیری 
کـه  برخـط،  به صـورت  معکـوس  درس  کالس  برگـزاری  ضعـف  نقـاط  خالصـه  به طـور  مطالعـه،  ایـن  در 

بـود: زیـر  مـوارد  بودنـد، شـامل  کـرده  اشـاره  آن  بـه  دانشـجویان 

z	مشکل دسترسی به رایانه، فناوری دیجیتال به روز و اینترنت پرسرعت برای برخی از دانشجویان 

z	گاهی استاد در استفاده از ابزارهای فناوری و آموزش الکترونیکی کم دانشجویان و   تجربۀ 

z	 در حضـوری،  کالس  بـه  نسـبت  کالس  رونـد  از  دانشـجو  سـریع تر  و  جدی تـر  عقب ماندگـی  مشـکل   
کالس بـرای  یـا عدم آمادگـی قبلـی  از دسـت دادن یـک جلسـه  صـورت 

z	 همـراه تلفـن  از  اسـتفاده  یـا  رایانـه  پشـت  دانشـجویان  نشسـتن  زمـان  مـدت  قابل توجـه  افزایـش   
کـردن زمـان بیش از حـد در فضـای مجـازی یکـی از معضـالت جوانـان  )در حالـت عـادی نیـز سـپری 

می شـود( محسـوب 

z	 بـا مطالـب جدیـد در لحظـۀ یادگیـری و کـردن سـؤاالت ایجادشـده در برخـورد  ح   عدم امـکان مطـر
کالس کـردن آن بـه  موکـول 

z	 به ویـژه معکـوس  روش  بـه  عمـران  مهندسـی  رشـته  دروس  از  بسـیاری  برگـزاری  امـکان  در  تردیـد   
کالس هـای حضـوری  کـه دروس اصلـی و مشـکل را، حتـی بـا وجـود  به صـورت برخـط )دانشـجویانی 
و  دروس  آن  در  معکـوس  روش  پیاده سـازی  امـکان  بـه  نسـبت  گرفته انـد  فـرا  سـختی  بـه  متعـدد، 

دارنـد( تردیـد  آن  یادگیـری  خروجی هـای 

z	 کالس هـای حضـوری کالس معکـوس برخـط در مقایسـه بـا  گروهـی در  کاهـش بازدهـی فعالیت هـای   
بـه  علـت عدم رویارویـی فیزیکـی افراد

کرده اند.  که همگی، سـطوحی از یادگیری خودتنظیم را تجربه  تقریبًا همۀ دانشـجویان اذعان داشـتند 
کـه توسـط دانشـجویان تکـرار شـده بـود، مؤیـد ایـن موضـوع بـود: »داشـتن برنامـه مطالعـۀ روزانـه،  جمالتـی 
کالسـی، داشـتن اختیـار عمـل در رونـد یادگیـری،  کـردن ارائه هـای  برنامه ریـزی بـرای انجـام تمرینـات و آمـاده 
کـه روش  داشـتن انتخـاب در اسـتفادۀ چندبـاره از منابـع آموزشـی مختلـف«. ایـن پاسـخ ها نشـان می دهنـد 
در  همان طورکـه  اسـت.  کـرده  تقویـت  دانشـجویان  در  را  خودتنظیـم  یادگیـری  مهـارت  معکـوس،  کالس 
گذشـته نیـز نشـان داده شـده اسـت، در روش معکـوس زمـان، مـکان و سـرعت یادگیـری را خـود  مطالعـات 
کـه مهندسـین  دانشـجو تنظیـم می کنـد )Fulton, 2012(. یادگیـری خودتنظیـم یکـی از مهارت هایـی اسـت 

کاری، درحـال یادگیـری و به روزرسـانی دانـش خـود باشـند. کل عمـر  کننـد تـا در  کسـب  بایـد 
یکـی از جمـالت پرتکـرار در پاسـخ های دانشـجویان »افزایـش اعتمادبه نفـس و افزایـش اعتمـاد بـه دانـش 
کـه نسـبت بـه آنچـه آموخته انـد، مطمئـن هسـتند و از اینکـه  کردنـد  قبلـی خـود« بـود. بسـیاری از آنهـا بیـان 
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کنـده  خـود در مـورد مصالـح و سـازه های فـوالدی و بتنـی، نظـم دهنـد و در  می توانسـتند بـه دانسـته های پرا
کالسـی و پرسـش و  کننـد، احسـاس خوبـی دارنـد. همچنیـن ارائه هـای متعـدد  حـل مسـائل از آنهـا اسـتفاده 
کالس، سـبب افزایش اعتمادبه نفس دانشـجویان شـده بود. این امر به طور ضمنی دانشـجویان  پاسـخ ها در 
افزایـش  هسـتند.  عمـران  مهنـدس  به عنـوان  خـود،  یادگیـری  مسـئول  آنهـا  خـود  کـه  بـود  کـرده  متقاعـد  را 
 .)Enfield, 2013( گذشـته نیـز بـوده اسـت کالس معکـوس در مطالعـات  اعتماد به نفـس یکـی از نتایـج بـارز 
کـه بـدون اعتمادبه نفـس و بـدون اطمینـان به  در جهـان امـروز، مهندسـین بـا چالش هایـی پیـش رو هسـتند 

دانـش قبلـی خـود، هرگـز تـوان ورود بـه ایـن چالش هـا را نخواهنـد داشـت.
گروهـی حاصـل می شـود، یکـی از مشـخصه های مهـم از نظـر  کـه در نتیجـۀ فعالیـت  تعامـل و هم افزایـی 
کـه در ایـن مطالعـه بـه آن پرداختـه شـد، بـه اجبـار تقریبـًا تمـام  کالس درس معکوسـی  دانشـجویان بـود. در 
کالس های مجازی  گروهـی در  جلسـات به صـورت مجـازی )برخـط( برگزار شـد. میزان اثربخشـی فعالیت های 
گفتـۀ دانشـجویان نهایـت اسـتفاده را از  کـه طبـق  کاهـش می یابـد، هرچنـد  کالس هـای حضـوری  نسـبت بـه 
ابزارهـای ارتبـاط مجـازی داشـته اند تـا از دانشـجویان دیگـر و اسـتاد مشـاوره بگیرنـد: »اسـتفاده از ابـزار ارسـال 
گروه  با هم کالسـی ها در فضاهای اجتماعی مجازی، ارسـال رایانامه  کالس مجازی، تشـکیل  پیام در سـامانه 
کـه هیـچ سـؤالی را بـه  کل دوره سـبب شـد  کـه مجـازی بـودن  کـرده بودنـد  و ...«. البتـه، چنـد نفـر نیـز اشـاره 
دیـدار حضـوری بـا هم کالسـی ها موکـول نکرده انـد و در هـر زمـان و هـر مـکان می توانسـتند سـؤاالت و مـوارد 
گروهـی بـرای  کـه شـرکت در فعالیت هـای  خـود را بـا دیگـران در میـان بگذارنـد. ایـن اظهـارات نشـان می دهـد 
کالس معکـوس در  گروهـی در  همـۀ دانشـجویان، تبدیـل بـه یـک اصـل شـده اسـت. اثربخشـی فعالیت هـای 

.)Fulton, 2012; Warter-Perez & Dong, 2012( گذشـته نیـز نشـان داده شـده بـود مطالعـات 
گی هـای برجسـته در پاسـخ های دانشـجویان، اشـاره بـه توانایـی تفکـر خـالق و مهـارت  یکـی دیگـر از ویژ
کالس انجام می  شـد، مهارت  که در طـی  کـه سـؤال  و  جواب هایی  کـرده بودنـد  تفکـر انتقـادی بـود. آنهـا اشـاره 
گـروه در حـل تمرین هـای  تفکـر انتقـادی در آنهـا را بهبـود داده اسـت و همچنیـن چالـش بـا خـود و اعضـای 
مشخص شـده، موجـب می شـد بـه دانسـته های قبلـی خـود در مـورد موضوعـات تخصصـی رشـته مهندسـی 
گذشـته و تالش در بیان آنها به زبان انگلیسـی  کننـد. به این ترتیـب، اسـتفاده از آموخته هـای  عمـران مراجعـه 
تخصصی، سـبب افزایش تفکر خالق در دانشـجو می شـد. نحوۀ پاسـخ  دانشـجویان تأییدکنندۀ این امر بود: 
»بحـث بـا هم کالسـی ها و اسـتاد بـرای حـل آزمون هـا و پاسـخ بـه سـؤاالت متـون تخصصـی، پرسـیدن سـؤال از 
کالس و تردیـد در صحـت پاسـخ های او بـه آزمون هـا«. مطالعـات نشـان داده اسـت  دانشـجوی ارائه کننـده در 
کـه رونـد یاددهـی- یادگیـری بـر اسـاس تفکـر انتقـادی، بایـد یکـی از شـاخصه های اصلـی آمـوزش دانشـجویان 

 .)Siller, 2001( رشـته های مهندسـی باشـد
کـه مقایسـۀ انجام شـده میـان خروجـی کالس سـنتی حضـوری بـا کالس معکوس  البتـه بایـد توجـه داشـت 
کامـاًل دقیـق و منصفانـه باشـد ولـی در اینجـا تا حد ممکن سـعی شـد تا شـرایط نزدیک به هم  برخـط، نمی توانـد 
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انتخاب شود. همچنین اساسًا ایجاد شرایط مشابه در همه  ابعاد، برای مقایسه  روش سنتی و روش معکوس 
بی معنـی اسـت زیـرا هـر روش مزایـا و معایـب مخصـوص خـود را داراسـت. بنابرایـن هـدف اصلـی در این مطالعه 

پرداختـن بـه اصـل مفهـوم یادگیری و نیز مهارت های حاصل شـده توسـط دانشـجویان بوده اسـت.

محدودیت ها و موانع. 3-3
کالسی  کالس درس معکوس شرکت داشتند و خروجی های آن با  در این مطالعه تعداد محدودی دانشجو در 
کووید- 19 یکی رشـته مشـکالت  گیری  که دو نیم سـال قبل برگزار شـده بود. به علت شـیوع دنیا مقایسـه شـده 
گذشـته وجود نداشـت. دراین مطالعه، نگرانی ها  که در  کرد  و محدودیت هایی برای دانشـجویان و اسـتاد بروز 
کرده بود، می توانسـته  کوویـد-19 بـرای برخـی از دانشـجویان و خانواده هـای آنـان ایجاد  کـه شـیوع  و مشـکالتی 

کالسـی، به خصوص در چند جلسـه ی اول، تأثیرگذار باشـد.  اسـت بر نتایج آزمون های 
کار رفـت، محـدود  کـه بـرای سـنجش دیـدگاه دنشـجویان بـه  از طرفـی، تعـداد سـؤاالت پرسـش نامه ای 
کالس معکـوس  کثـر مـوارد ممکـن را پوشـش دهـد. برگـزاری چندیـن  کـه ا کـه تـالش بـر ایـن بـود  بـود، هرچنـد 
دیگـر و جمـع آوری نظـرات و دیدگاه هـای تعـداد بیشـتری دانشـجو می توانـد در رسـیدن بـه نتایـج عمومی  تـر 

مفیـد باشـد. از طـرف دیگـر، اسـتفاده از فرم هـای نظرسـنجی بسـته و نیمه بـاز در ایـن مطالعـه میسـر نشـد.
کـه سـبب بـروز مشـکالتی بـرای مـدرس و دانشـجویان  بـه نظـر می رسـد یکـی از مهم تریـن موانـع موجـود 
آمـوزش  زمینـه   در  دانشـجویان(  هـم  و  مـدرس  )هـم  انـدک  تجربـه   گردیـد،  مطالعـه  ایـن  در  نظـر  مـورد 
الکترونیکـی و روش تدریـس معکـوس بـود. برگـزاری جلسـات توجیهـی و آموزشـی اولیـه و تکـرار ایـن تجربـه 
وب  بـر  مبتنـی  جـذاب  و  متنـوع  بسـیار  ابزارهـای  همچنیـن  سـازد.  مرتفـع  را  موانـع  از  بسـیاری  می توانـد 
کنـد و انگیـزۀ  کالس هـای مجـازی را تسـهیل  کـردن  کـه اسـتفاده از آنهـا می توانـد رونـد معکـوس  وجـود دارد 
 .)Tea with Teacher, 2020; Flipped Learning Network Hub, 2016( دانشـجویان را نیـز افزایـش دهـد
می توانـد  مـدرس  و  نیسـت  معکـوس  روش  بـه  دوره  کالس هـای  تمـام  برگـزاری  بـر  الزامـی  دیگـر،  طـرف  از 
از  کـه برخـی  کنـد. همان طـور  ایـن روش اداره  بـه  را  از جلسـات و مباحـث  بـه تشـخیص خـود، تنهـا برخـی 
کنـد  مطالعـات نشـان داده انـد، ترکیبـی از روش معکـوس بـا سـایر روش هـای تدریـس می توانـد موفـق عمـل 

.)Flipped Learning Network Hub, 2015(

نتیجه گیری� 4
بـه روش  کـه  در ایـن مطالعـه خروجی هـای یـک دورۀ برخـط درس دانشـگاهی در رشـتۀ فنـی و مهندسـی 
کـه بـه روش تدریـس سـنتی برگزار شـده بود، مقایسـه  کالس حضـوری همـان درس  گردیـد، بـا  معکـوس برگـزار 
کارشناسـی دانشـگاه بنـاب بـود.  گردیـد. درس موردنظـر »زبـان تخصصـی رشـته مهندسـی عمـران« در مقطـع 
کالس معکـوس، دانشـجویان از نظـر انطبـاق بـا روش جدیـد مشـکالتی  طبـق نتایـج حاصـل، در شـروع دورۀ 
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کـه اغلـب دانشـجویان بـه  کالسـی مسـتمر نشـان داد  داشـتند امـا ارزیابـی نمـرات دانشـجویان در آزمون هـای 
کـه میانگیـن نمرات دانشـجویان،  سـرعت بـا روش یاددهـی- یادگیـری معکـوس هماهنـگ شـدند، به طـوری 
کـه نتایـج  کالس سـنتی باالتـر بـود. هـر چنـد  کالسـی و هـم در آزمـون  پایانـی، نسـبت بـه  هـم در آزمون هـای 
و  نظـرات  وجـود،  ایـن  بـا  نیسـت.  معنـادار  اختـالف  ایـن  کـه  داد  نشـان  مسـتقل  نمونـه  دو   T-test آزمـون 
کالس معکـوس نشـان داد ایـن روش در بهبـود مهارت هـای یادگیـری  دیدگاه هـای دانشـجویان نسـبت بـه 
گروهـی، تفکـر انتقـادی و تعامل و هم افزایی دانشـجویان  خودتنظیـم، اعتمادبه نفـس، تفکـر خـالق، فعالیـت 
که دانشـجویان بهتر  که رونـد یادگیری معکوس به گونه ای بود  مؤثـر بـوده اسـت. همچنیـن، نتایج نشـان داد 
توانسـتند میـان دانسـته های تخصصـی خـود در رشـتۀ مربـوط و آموخته هـای خـود از بخش هـای مختلـف 

کننـد. زبـان انگلیسـی )شـامل دسـتور زبـان، لغـات تخصصـی و لغـات عمومـی( ارتبـاط منطقـی برقـرار 
اشـاره  آنهـا  بـه  برخـط  معکـوس  کالس  در  شـرکت کننده  دانشـجویان  کـه  مهمـی  ایردهـای  و  ضعف هـا 
کردنـد، شـامل عدم امـکان رویارویـی مسـتقیم بـا اسـتاد و هم کالسـی ها، به ویـژه در زمـان انجـام فعالیت هـای 
کاربـرد ابزارهـای فنـاوری و آمـوزش الکترونیکـی و خسـتگی  گاه اسـتاد در  کـم دانشـجویان و  گروهـی، تجربـۀ 
کـه  اسـتفاده مـداوم از رایانـه یـا تلفـن همـراه هوشـمند بـود. مـورد اخیـر می توانـد ناشـی از ایـن واقعیـت باشـد 
کالس هـای درس دانشـجویان بـه شـکل برخـط برگـزار شـد.  کشـور، اغلـب  کوویـد-19 در  گیـری  در ایـام دنیا
به هرصـورت، بـا افزایـش تجربـۀ مدرسـین و دانشـجویان در برگـزاری دوره های دانشـگاهی معکوس، بسـیاری 
از ایـن نقـاط ضعـف قابـل  برطـرف شـدن اسـت. از طـرف دیگـر، تـالش جهـت آشـنایی و اسـتفاده از ابزارهـای 
کار  نویـن فنـاوری، می توانـد از لحـاظ تقویـت مهارت هـای تطبیق پذیـری دانشـجویان مهندسـی در محیـط 
 ،)Roehl et al., 2013( طبـق یافته هـای رائـول و همـکاران .)Roehl et al., 2013( نیـز بسـیار مفیـد باشـد
برخـی از دانشـجویان بـه زمانـی حتـی بیـش از یـک نیم سـال تحصیلـی نیـاز دارنـد تـا خـود را بـا رونـد برگـزاری 

کننـد. کالس معکـوس هماهنـگ 
کالس معکوس، به خصوص  کاربرد روش   نتایج این مطالعه جدید نیسـت اما اغلب مطالعات مربوط به 
کشـور ایران بسـیار محدود اسـت.  به صورت مجازی )برخط(، در سـطح آموزش عالی در رشـته های مهندسـی 
کالس های تدریس سـنتی برآورده  بسـیاری از مهارت های مورد نیاز مهندسـین در جهان امروز را نمی توان در 
کالس معکوس )حضوری یا مجازی( می تواند ابزار مناسـبی در تربیت نسـل بعدی مهندسـین  سـاخت. روش 
گروهـی و تعامـل بـا همـکاران، اعتمادبه نفـس و  ایرانـی بـا مهـارت بـاال در تفکـر انتقـادی و خالقیـت، فعالیـت 
کـه در دوره هـای معکوس شـرکت می کننـد، توانایی  یادگیـری خودتنظیـم به طـور مسـتمر باشـد. دانشـجویانی 
بیشـتری را در برقـراری ارتبـاط منطقـی و منسـجم میـان آموخته هـای جدید و دانسـته های قبلی خود از سـایر 
کسـب می کننـد. بنابرایـن به نظـر می رسـد روش معکـوس بـرای تعمیـق یادگیـری در دروس تخصصـی  دروس 
رشـته مهندسـی عمـران هـم بسـیار مؤثـر باشـد. نتایـج ایـن مطالعـه می توانـد الهام بخـش اسـاتید فعـال در 
کاربـرد روش یاددهـی- یادگیـری  آمـوزش رشـتۀ مهندسـی عمـران )و سـایر رشـته های فنـی- مهندسـی( در 
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کیفیت نظام  گـذاردن تجربیـات مثبت و منفی اسـاتید در این زمینه بـرای بهبود  ک  معکـوس باشـد. بـه اشـترا
کشـور در رشـته های مهندسـی می توانـد بسـیار مفید باشـد. آمـوزش عالـی 

پیشنهادها� 5
در آینـده، بـا برگـزاری دوره هـای برخـط دروس دانشـگاهی بـه روش معکـوس در شـرایط عـادی )غیرکرونایـی( 
کـرد. پیش بینـی می شـود بـا اتمـام  و مقایسـۀ خروجی هـا بـا نتایـج ایـن مطالعـه، می تـوان ایـن اثـرات را ارزیابـی 
کالس درس معکوس برای همین درس به صورت حضوری  کالس های دانشـگاهی،  گیری و عادی شـدن  دنیا
کالس درس معکوس برخط،  در همان دانشـگاه برگزار شـود و مطالعۀ مشـابهی برای مقایسـه  میزان اثربخشـی 
گیـرد. همچنیـن در طـول یـک  کالس درس بـه شـیوۀ   تدریـس سـنتی انجـام  کالس درس معکـوس حضـوری و 
گـردد. بـه نظـر می رسـد میـزان اثربخشـی روش  دورۀ برخـط، همیـن درس بـه شـیوۀ تدریـس سـنتی نیـز برگـزار 
معکـوس در یادگیـری و نیـز رضایـت دانشـجویان در حالـت دوره های برخط بیشـتر از دوره های حضوری باشـد، 
کـه البتـه ایـن موضـوع نیازمنـد انجـام مطالعـات بیشـتری در ایـن حـوزه اسـت. همچنیـن پیشـنهاد می شـود در 
کالس هـای  غ التحصیـالن رشـته های مهندسـی نیـز رصـد شـود تـا اثربخشـی  آینـده، نحـوۀ فعالیـت حرفـه ای فار

گذرانده انـد، بـر میـزان موفقیـت شـغلی مهندسـین نیـز سـنجیده شـود. کـه  درس معکوسـی 
کمتر تجربه شـده اسـت، بنابراین  کالس درس معکوس در دروس تخصصی رشـته های مهندسـی  روش 
بـه روش معکـوس، در دروس تخصصـی و  برگـزاری دوره هـای مجـازی و حضـوری دیگـری  بـا  ایـن مطالعـه 
پایـۀ رشـتۀ مهندسـی عمـران دانشـگاه بنـاب ادامـه خواهـد یافـت. امیـد اسـت نتایـج حاصـل بتوانـد در رونـد 
کشـور در رشـته های مهندسـی مفیـد واقـع  ارزیابـی، بازنگـری، به روزرسـانی و اصالحـات نظـام آمـوزش عالـی 
کرده انـد، مزایـای روش معکـوس  کـه هریـد و شـیلر )Herreid  & Schiller, 2013( اظهـار  شـود. همان طـور 
تولیـد محتـوای هـدف دار،  بـا  کـه  زمـان آن رسـیده  اینـک  و  اسـت  اثبـات شـده  در طـی مطالعـات مختلـف 
پیش نیازهـای برگـزاری دوره هـای معکـوس بـرای انـواع دروس دانشـگاهی در رشـته های فنـی و مهندسـی 
کالس های معکوس بیشـتر می شـود و در  نتیجه دانشـجویان  گردد. به این ترتیب، اسـتقبال اسـاتید از  فراهم 
مهندسـی هـر چـه بیشـتر بـه روش یادگیـری معکـوس آمـوزش می بیننـد و مهارت هـای بیشـتری بـرای محیـط 

کار واقعـی بـه  دسـت می آورنـد.
کالس های حضوری دانشـگاه ها  گزارش سـازمان آموزشـی مشـترک المنافع1، تعطیلی  به هر صورت، طبق 
Commonwealth of learn-( که برای سـال ها ادامه خواهد یافت 19 چالشـی اسـت  کووید گیری  -در اثر دنیا
کالس های مجازی  کشـور مـا نیـز برنامه ریـزی در راسـتای بهـره وری هـر چـه بیشـتر از  ing, 2020(. بنابرایـن در 

کـه در ایـن برهـه از تاریـخ، بـه دوش تمامـی فعـاالن عرصـۀ آمـوزش مهندسـی  و برخـط وظیفـۀ مهمـی اسـت 
نهاده شـده اسـت.

1- Intergovernmental Organization of the Commonwealth of Learning (COL)
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تشکر و قدردانی� 6
خ  ح پژوهشـی داخلـی بـه شـماره 9811 مـور ایـن پژوهـش بـا حمایـت مالـی دانشـگاه بنـاب و طـی قـرارداد طـر

1398/08/21 انجـام یافتـه اسـت.
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مهندسـی  	 تخصصـی  دکتـرای  دانش آموختـه  مالیـی:  سـمیه  دکتـر 

گـروه  اسـتادیار   97 سـال  از  و   )1396( کردسـتان  دانشـگاه  از  سـازه 

وی  پژوهشـی  عالیـق  می باشـد.  بنـاب  دانشـگاه  عمـران  مهندسـی 

عـالوه بـر مطالعـات تخصصـی مربـوط بـه سـازه های مقـاوم، متمرکـز بـر 

اسـت. ایـران  در  مهندسـی  آمـوزش  ارزیابـی  روش هـای 

دکتـر زهـرا فاخـر عجبشـیر: دانـش آموختـه رشـته آمـوزش زبان انگلیسـی  	

باشـد. عالیـق  از سـال 97 مـی  بنـاب  و عضـو هیـات علمـی دانشـگاه 

زبـان،  آمـوزش  در  فنـاوری  کاربـرد  دوم،  زبـان  آمـوزش  وی  پژوهشـی 

زبـان  منظورشناسـی  و  زبـان  گیـری  فرا در  فرهنگی-اجتماعـی  نظریـه 

می باشـد.


