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Introduction
At the center of postphenomenological thinking is the technological
intermediary. Don Ihde’s typology of human-world relationships-embodiment,
hermeneutic, alterity, and background—provides a methodology dealing with
how technologies shape and reshape both “humans” and “world” through
specific intermediary effects. He mentions two specific features of
magnification and reduction in the application of any technology, and believes
that the application of any technology while enhancing the aspect of human
life, reduces another aspect. The magnification-reduction structure is a twosidedness that It can be seen in various dimensions, and there is no mere
empirical fact about technological intermediary. Empirical fact of
technological intermediary, the two-sidedness of technological intermediary
expresses how technological intermediaries shape both “world” and “human”.
In this study, various aspects of incremental reduction of flipped classroom
are being examined in four different dimensions of technological intermediary
and technological formation of our world life. By addressing the various
dimensions of technological intermediation, we can examine the different
aspects of our world life. Here, by addressing the increases and decreases in
flipped classroom in various dimensions, we seek to find out if the reverse
flipped pattern, as a model of the combination of traditional technology and
education, is an appropriate model for solving problems with the educational
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system? In other words, does the flipped learning pattern solve problems and
shortcomings of the existing educational system? In this paper, the postphenomenology approach is used to identify and explain the increases and
reductions in the various dimensions of technological intermediary in the
relationship between human and the world in flipped learning. The method in
this research Post-phenomenology. Finally, it should be noted that the
achievement of the reverse education increases and reductions in the four
dimensions above helps us to get a clear understanding of our estimate of the
flipped learning at the social and personal level.

Method
The method of this research is Post-phenomenology. It is a branch of
phenomenology that, by combining phenomenology and pragmatism,
explores the human-technology relations.

Results
The results of the research indicate that reverse education, with increases
and decreases in four ontological, epistemological, practical and ethical
dimensions, has dramatically improved the problems and deficiencies of
traditional education and e-learning, and is a useful model for solving many
problems in any educational system.

Keywords: Dimension of technological mediation, Ihdi, Postphenomenology,
Magnification, reduction Structure, Flipped learning
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بررسی تحلیلی ابعاد میانجیگری فناورانه «یادگیری معکوس» در
1
رویکرد پساپدیدارشناسی


اکرم شوشتری

سعید ضرغامی همراه

یحیی قائدی
***
محمد عطاران
چکیده
ميانجيگری فناورانه در مرکز تفکر پساپديدارشناسی واقع است .دون آيدی به چهار رابطه انسان و جهان
– تجسم ،هرمنوتيک ،تغير ،پس زمينه -که از طريق اثرات واسطهای خاص رابطه انسان و جهان را شکل و
تغيير میدهد ،اشاره میکند .وی دو ويژگی خاص بزرگنمايی و تقليل در کاربرد هر گونه فناوری را ذکر کرده
و معتقد است که کاربرد هر فناوری در عين اينکه باعث افزايش در يک زمينه زندگی انسان میشود ،يک
جنبه از زندگی انسان را کاهش میدهد .در اين مقاله با روش پسا پديدارشناسی درباره شناسايی و تبيين
افزايشها و کاهشها در ابعاد مختلف ميانجيگری فناورانه در رابطه انسان و جهان در يادگيری معکوس بحث
میشود .نتايج پژوهش بيان کننده افزايشها و کاهشهايی در چهار بعد هستیشناسانه ،معرفتشناسانه ،عملی
و اخالقی واسطهگری دو سويه يادگيری معکوس است؛ آموزشی که توانسته مسائل و نقصهای آموزش
سنتی و آموزش الکترونيکی را تا حد زيادی مرتفع کند و الگوی يادگيری معکوس را به عنوان الگويی
مناسب در رفع بسياری از مسايل مبتال به نظام تربيتی موجود بشناسد .در نهايت بايد اشاره کرد که دستيابی به
افزايشها و کاهشهای يادگيری معکوس در ابعاد چهارگانه پيش گفته ،به ما کمک میکند تا درک روشنی از
برآورد خود از يادگيری معکوس در سطح اجتماعی و شخصی بهدست آوريم.
واژههای کلیدی :ابعاد ميانجيگری فناورانه ،آيدی ،پساپديدارشناسی ،ساختار افزايشی کاهشی ،يادگيری
معکوس.
9

 .اين مقاله مستخرج از رساله دکتری دانشگاه خوارزمی است.

 دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ايران (نويسنده مسئول)
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مقدمه
دون آيدی 9در مورد ميانجيگری فناورانه 8در تفکر پساپديدارشناسی ،دو ويژگی خاص
بزرگنمايی و تقليل در کاربرد هر گونه فناوری را ذکر کرده و معتقد است که کاربرد هر فناوری
در عين اينکه باعث افزايش در يک زمينه زندگی انسان میشود ،يک جنبه از زندگی انسان را
کاهش میدهد .اين ساختار افزايشی-کاهشی ،يک دو بعدی است که در ابعاد مختلفی میتواند
ديده شود .واسطهگری دو جانبه فناورانه ،نشان میدهد که چگونه واسطهگری فناورانه ،انسان و
جهان را شکل میدهد .يادگيری معکوس 3نوع جديدی از آموزش الکترونيکی است که در اين
روش معلم محتوايی که قرار است در يک جلسه به يادگيرندگان آموزش دهد ،پيشتر در
اختيار آنها قرار میدهد .آنها بايد در خانه يا فضايی به غير از کالس ،به صورت انفرادی
محتوای مورد نظر را که معلم در اختيار آنها قرار داده بياموزند و در کالس حاضر شوند.
کالس درس مکانی برای گفتگو بر روی دانستهها ،رفع اشکال ،پرسش و پاسخ و حل تمرين
است .فعاليتهای که قرار است در خانه اتفاق بيافتد جايگزين تدريس در کالس درس
میشود ،از اين رو ،به اين روش ،يادگيری معکوس میگويند .در اين پژوهش جنبههای
مختلف افزايشی/کاهشی 5يادگيری معکوس به عنوان نوعی فناوری ،در چهار بعد مختلف از
ميانجيگری فناورانه و شکلگيری فناورانه زيست جهان يادگيرنده ،مورد بررسی قرار میگيرد.
با پرداختن به ابعاد مختلف واسطهگری فناورانه ،میتوان جنبههای مختلف شکلگيری فناورانه
زيست جهان مان را بررسی کنيم (.)Kiran, 2015

پیشینه پژوهش
برخی پژوهشهای داخلی و خارجی در راستای مطالعه حاضر عبارتند از:

Golzari and

) Attaran (2016در پژوهش خود با عنوان «تدريس به روش معکوس در آموزش

عالی:

روايتهای يک مدرس دانشگاه» به بررسی روايتهای يک مدرس دانشگاه و اجرای آموزش
به شيوه معکوس پرداختهاند .در تفسير اين روايت ،برخی چالشهايی که در مسير اجرای اين
Don Ihdi
Technological Mediation
Flipped Learning
magnification and reduction
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Bahmani, Safayi Movahed,

) Hakimzade, Attaran and Alavi Moghadam,(2017در پژوهش خود با عنوان «بررسی
ميزان مشارکت و پيشرفت تحصيلی يادگيرندگان دبيرستانی با استفاده از روش آموزش يادگيری
معکوس» به اين نتيجه رسيدند که کالس درس به شيوه معکوس با افزايش ميزان مشارکت
يادگيرنده موجب بهبود عملکرد تحصيلی آنان

میشودKaviani, Liaghatdar, Zamani & .

) Abediny (2017در پژوهش خود با عنوان «فرآيند يادگيری در يادگيری معکوس :بازنمايی از
برنامه درسی تجربه شده در آموزش عالی» ،نشان دادند محور اصلی فرآيند يادگيری دانشجويان
در يادگيری معکوس يادگيری فعال میباشد Zainuddin (2017) .در پژوهش خود با عنوان
« تجربيات دانشجويان سال اول در يادگيری معکوس :مطالعه موردی در اندونزی» به اين نتيجه
رسيد که يادگيرندگان در يادگيری معکوس موفق به کسب شش سطح حوزه شناختی
طبقهبندی يا يادگيری سطح باالتری از طبقهبندی بلوم شدهاند Enomoto (2015) .در رساله
دکتری خود با عنوان «بررسی مدل کالس درس معکوس در کالس زبان ژاپنی :يک مطالعه
ترکيبی» ،به بررسی تأثير مدل کالس معکوس در پيشرفت تحصيلی درس زبان ژاپنی پرداخت.
نتايج اين پژوهش حاکی از آن است که استفاده از اين مدل باعث افزايش تعامل در کالس شد
که اين امر خود ،يادگيری فعال در کالس درس را افزايش داد Brown (2012) .در رساله
دکتری خود با عنوان «مطالعه پديدارشناسانه اساتيد دوره ليسانس که از مدل کالس معکوس
استفاده کردند» ،به رويکرد پديدارشناسانه به بررسی يک کالس که بر محور مدل کالس
معکوس اجرا شده ،پرداخته است .وی هدف پژوهش خود را کشف تجربه مربيانی که از اين
مدل در تدريس دوره کارشناسی استفاده کردهاند ،میداند .نتايج اين پژوهش نشان میدهند که
اين مدل دارای ساختار پيچيدهای است که نياز به طراحی آموزشی دقيق دارد و در صورت
پياده سازی صحيح منجر به يادگيری فعال دانشجويان میشود Strayer (2007) .در پايان نامه
دکتری خود با عنوان «تأثير کالس معکوس بر محيط يادگيری :مقايسهای از فعاليتهای
يادگيری در کالس سنتی و کالس معکوس که از سيستم هوشمند استفاده میکند» به اين نتيجه
رسيد که فراگيران کالس معکوس کمتر ناراضی بودند و چگونگی ساختار کالس درس آنها را
به وظايف يادگيری در اين دوره هدايت میکند.
لذا با توجه به پيشينه پژوهش و بر اساس آنچه گفته شد ،میتوان اذعان کرد که تاکنون
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پژوهشی فلسفی در زمينه يادگيری معکوس با روش پساپديدارشناسی صورت نگرفته است.
پژوهش حاضر درصدد است ،به سؤاالت زير پاسخ دهد:
 -9افزايشها و کاهشهای ابعاد مختلف ميانجيگری دو سويه فناورانه در روابط
يادگيرنده و روش يادگيری معکوس کداماند؟
 -8آيا روش يادگيری معکوس به عنوان الگوی ترکيبی از فناوری و آموزش سنتی،
الگوی مناسبی برای حل مسائل مبتال به نظام آموزشی موجود میباشد؟

روششناسی پژوهش
پساپديدارشناسی 9اخيراً به ويژه در پژوهشهای مربوط به تجربه انسان در دنيای فناوری،
مطرح شده است؛ پژوهشهايی که بر رابطه انسان با فناوری تمرکز میکنند .پيشرو اين جريان
دون آيدی ،فيلسوف معاصر فناوری است .پساپديدارشناسی از پديدارشناسی نشأت گرفته
است ،بنابراين زير پارادايم پژوهش کيفی و تفسيری قرار میگيرد و به مطالعه تجارب انسان
در رابطه با فناوریها میپردازد ( .)Afyounian, 2014در چنين رويکردی جنبههای کاهشی و
افزايشی فناوریهای آموزشی و تغييراتی که میتوانند در تجارب کاربران ايجاد کنند ،از جمله
نکات مورد توجه است .در روش پساپديدارشناسی يک نوع فناوری در نظر گرفته میشود تا
ميزان تغييری که اين فناوری در تجربه يادگيرندگان و درک آنها از جهان ايجاد میکند را
بررسی کند .دو رويکرد متفاوت از روش پساپديدارشناسی که ممکن است هنگام بررسی
ميانجيگری فناوری از آن پيروی کرد ،عبارتند از ) 9( :شناسايی عميق استفاده رايج از يک
تکنولوژی معين (مثالً پاورپوينت) )8( .مقايسه انتقادی از ت فسيرهای چندگانه از يک
تکنولوژی (به عنوان مثال کتابهای آنالوگ و ديجيتال) .در اين پژوهش از رويکرد اول که
شناسايی عميق يک تکنولوژی خاص است ،استفاده شده است و پژوهشگر به مطالعه ميدانی
جامعه آماری خود با مشاهده پرداخته است .پژوهشگر جامعه آماری خود را دانشآموزان
خود در پايه چهارم ابتدايی در سال تحصيلی  12-10قرار داده است که روش يادگيری
معکوس را به صورت آزمايشی در اين کالس اجرا کرده است و به مشاهده تجارب آنها
پرداخته است .در رويکرد اول پژوهشگر يک نوع فناوری را در نظر گرفته و ضمن مشاهده
1- Postphenomenology
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کاربرد آن فناوری ،به تحليل ساختار افزايشی/کاهشی روابط کاربر و فناوری مورد نظر در
ابعاد مختلف می پردازد .در اين پژوهش ،پژوهشگر روش يادگيری معکوس را به عنوان
نوعی فناوری آموزشی در نظر گرفته و در هنگام اجرای آزمايشی روش يادگيری معکوس
در کالس خود به مشاهده تجارب يادگيرندگان پرداخته و پس از آن با تأمل فلسفی به کشف
نقاط افزايشی/کاهشی روابط يادگيرنده و روش يادگيری معکوس ،به عنوان نوعی آموزش
الکترونيکی در ابعاد هستیشناسی ،معرفت شناسی ،عملی و اخالقی پرداخته است .اين کار به
پژوهشگر کمک می کند تا شناسايی عميق روش يادگيری معکوس را انجام دهند.

بعد هستی شناسانه ميانجيگری فناورانه :آشکار سازی -3پنهان سازی

6

بعد هستی شناسانه ميانجيگری فناورانه يعنی اين که چگونه فناوری ،هستی شناسی ما را
شکل میدهد .برای مثال ،چگونه فناوری اينترنت و تلفن همراه ،چگونگی ارتباط ما را تغيير داد.
ميانجيگری فناورانه ،جهان را شکل داده است؛ اين شکل دهی بر چگونگی درک و عمل ما در
جهان و تلقی ما از خود به عنوان موجوديتی در اين جهان تأثير دارد .در ارتباط فناوری با هستی
شناسی ،هايدگر ابزار و فناوری را به عنوان ساختاری آشکار -پنهان نشان داده است .وی ادعا
کرده که جهان برای ما مکانی محض يا خنثی نيست بلکه ابزار و فناوریها جهان ما را شکل داده
است ( .)Heidegger, 1962به اعتقاد او با توجه به زمينهای که در آن قرار گرفتهايم ،يک روش
بودن با ابزار و تجهيزات برای ما آشکار میشود و روشهای ديگر بودن با تجهيزات ،پنهاناند.
به نظر هايدگر با آشکار شدگی خاصی که با فناوریهای مدرن میآيد ،پنهان شدگیای هست که
ما را به سوی فراموشی سوق میدهد .ما فراموش میکنيم که چيزها و جهان میتوانند در راههای
مختلف آشکار شوند .فناوری مدرن فقط به معنای آشکار شدگی جهان نيست ،بلکه در عين
حال ،يک پنهان سازی همه جانبه است که ما را نسبت به ساير روشهای ممکن آشکار شدگی و
ديگر راههای ممکن بودن در جهان ،بی بصيرت و نابينا میکند (.)Heidegger, 1977

بعد معرفت شناسانه ميانجيگری فناورانه :افزایشی-کاهشی
در بعد معرفتشناختی ،ساختار افزايشی/کاهشی است .آيدی استدالل میکند که هر
1- Revealing
2- Concealing
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فناوری که توانايی ادراکی ما را افزايش میدهد و تقويت میکند بهطور همزمان جنبه ديگری از
حضور تجربی ما را کاهش میدهد ( .)Ihdi, 1979از طريق کاربرد فناوری ،تجربيات ما مطابق
با ويژگیهای فناوری تغيير میکند .بزرگ کردن و تقويت برخی از جنبههای تجربی از طريق
فناوری ،ناگزير منجر به از دست دادن تجربه دسترسی به جنبههای ديگر میشود ،مثالً در
ارتباط تلفنی ،ارتباط چهره به چهره کاهش میيابد .ترکيب چندين فناوری در ويديو اسکايپ
فرصت افزايش چند حس را می دهد اما هنوز حس بويايی در دسترس نيست که ممکن است
در آينده ايجاد شود.

بعد عملی ميانجيگری فناورانه :اختیار دادن -3تحمیل کردن

6

در اين بعد ،فناوریها ساختار اختياری -تحميلی را نشان میدهند که بهشدت در حال
شکلدهی به رفتار و عمل ماست .فناوری در حالی که ما را قادر به انجام کارهای خاصی
میکند ،در همان حال چگونگی کار ما را شکل میدهند و از اين رو توجه ما را از راههای
ديگر ممکن انجام دادن کار دور میکند .در استفاده از نوعی فناوری ،ما با واقعيت مادی و
اجتماعی که دستگاه را کنترل میکند سازگار میشويم ،و با کاربردهايی که يک نوع فناوری
برای ما حاصل میکند تطابق میيابيم ( .)Kiran, 2012هر فناوری موارد کاربرد خاصی را
موجب میشود ،و به همين علت ،واسطهگریهای فناورانه به وسيله کاربردهای يک فناوری
تحميل میشوند .گيبسون 3معتقد است که هر پديده در اطراف ما ارزش يا معنايی را ايجاد
میکند ،برای مثال :دسته ،در دست گرفتن را ،يک سنگ کوچک پرتاب کردن را ،و يک جسم
تيز سوراخ کردن را ايجاد میکند (.)Gibson, 1982

بعد اخالقی میانجیگری فناورانه :در برداشتن – 1بیگانه کردن

1

مفاهيم اخالقی به آسانی از روی بعد عملی قابل کشف است .انواع رفتارهای بالفعل و
Enabling
Constraining
Gibson
Involving
Alienating
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بالقوه ،ارزش های اخالقی دارند که به آنها وابسته است ،و در فلسفه و اخالق فناوری مورد
بحث قرار گرفته است .مثالً عملکرد تلفن همراه اين است که استفاده از آن فريب ديگران را
راحتتر ساخته است .مثالً می توانی به مخاطب خود بگويی در خانه نيستی ،درحالی که در
خانه هستی و روی مبل استراحت می کنی .البته اغلب انسانها ،می دانند که عملی کردن اين
قابليت تلفن همراه ،غيراخالقی است .از سوی ديگر ،فناوریهايی که فعاليتهای خاصی را
محدود میکنند میتوانند ارزش های اخالقی مثبتی داشته باشند ،مانند يک دستانداز که مانع
رانندگی با سرعت در فضای مسکونی و پر رفت و آمد میشود ( .)Latour, 1994البته
فناوریهايی که فعاليتهايی را محدود می کنند ،ممکن است ارزشهای منفی نيز داشته
باشند ،در حالی که فناوریهايی که فعاليتهايی را نيرو می دهند ،ارزشهای مثبتی به آنها
نسبت داده میشود.
در بعد اخالقی ميانجيگری فناورانه يک فناوری ،بايد بررسی کنيم کدام طرف دو جنبگی
مثبت و کدام طرف منفی است .شناختن اين قبيل دوگانگیهای اخالقی به شدت وابسته به
ديگر ابعاد ميانجيگری فناورانه است .فناوریها محدوديتهای خاصی در مورد چگونگی رفتار
و انتخابهای ما شکل میدهند ( .)Verbeek, 2011البته بايد گفت که کيفيت و چگونگی
فناوریها خيلی زياد به فرد يا گروه کاربران که آن را دريافت و درک میکنند و وضعيت آنها،
وابسته است؛ فناوریها نه جنبه دربرگيرنده و نه جنبه بيگانه ساز را تعيين نمیکنند .امر مهم
اين است که ميانجيگری فناورانه میتواند به هر دو جهت کشش داشته باشد.

یادگیری معکوس
يادگيری معکوس يکی از انواع آموزش ترکيبی است که بر بنياد آموزش فردی بنا شده
است (.)Bahmani, Safayi Movahed, Hakimzade, Attaran, & Alavi Moghadam, 2017
در اين روش ،يادگيرنده خودش محتوای دروس را از طريق ويدئوهای آموزشی ،کتابها،
وبسايتها و وبالگها در خانه مشاهده و مطالعه میکند و از ساعات کالس درس به صورت
کامالً کاربردی و مفيد در جهت انجام تمرين و تکليف به صورت گروهی در جهت تحکيم و
تقويت مفاهيم اساسی که يادگيرنده در خانه درک کرده است ،استفاده میشود (

& Bergman
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 .)Sams, 2016بر اين اساس ،سطوح پايين حيطه شناختی يعنی «دانش و فهميدن» در خارج
از کالس درس محقق میشود و سطوح باالتر يعنی «کاربست ،تحليل ،ترکيب و ارزشيابی»
در کالس درس و با راهنمايی معلم صورت میپذيرد ( .)See & Conry, 2014در اين الگو،
کالس درس مکانی برای انتقال اطالعات نيست بلکه مرکزی برای يادگيری و پژوهش
است ( )Bergmann & Sams, 2014و زمان کالس اغلب برای همکاری يادگيرندگان ،توسعه
مهارت ،حل مسئله و فهم عميق از محتوا استفاده میشود (

Mazur, Brown & Jacobsen,

 .)2015يادگيری معکوس دارای دو بخش اصلی است :يادگيری تعاملی و ارتباطی
داخل کالس و تعليم با کمک رايانه خارج از کالس درس .بنابراين آموزش در يادگيری
معکوس ترکيبی از الگوی سنتی و مدرن است که هر دو الگو نقش مهمی در تحقق هدف
يادگيری دارند.
چارچوب افزایش – کاهش در یادگیری معکوس :با نظر به ديدگاه آيدی که معتقد است
تجارب ما با استفاده از فناوری تقويت شده يا کاهش میيابند و فناوری ما را به سمت
امکانهايی سوق میدهد در حالی که در همان زمان ،امکانهای ديگر را رها کرده يا ناديده
میگيرد ( ،)Ihdi, 1979در اينجا تالش میشود نکات افزايشی و کاهشی يادگيری معکوس در
دو بخش خارج از کالس و درون کالس ،در چهار بعد هستی شناسی ،معرفت شناسی ،عملی
و اخالقی مورد شناسايی قرار گيرند.

تقویت و کاهش بخش خارج از کالس الگوی «یادگیری معکوس»
بعد معرفتشناسی یادگیری معکوس :اين قابل توجه است که چگونه فناوری ،حضور
معلم که در جای ديگری است را تقويت کرد ،دانشآموز احساس میکند که با معلم خود است
درحالی که او در مکان ديگری است .در اين مورد استفاده از فناوری ،دانشآموز را به سمت
مکان مجازی سوق میدهد درحالی که بهطور همزمان مکان واقعی را کاهش میدهد.
در آموزش و پرورش حس ما از مکان و حس ما از ديگران با هم ارتباط دارند .حس ما
از ديگران اغلب به مکانها يا زمينههای مشترک ما مرتبط است ( .)Jubien, 2014هنگامی که
معلمان و دانشآموزان در کالس های منظم با يکديگر مالقات میکنند ،آنها اغلب حس بودن
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با ديگری را در کالس تجربه می کنند ،همراه اين حس بودن با ديگران ،يک فضای مشترک
است که از طريق مجموعه فعاليتهای فيزيکی آشنای معلمان و دانشآموزان ايجاد شده
است .اين فرايند زمانی شروع میشود که دانش آموزان و معلمان وارد کالس میشوند .اين
جمع معلم و دانش آموزان ،حس مشترکی از فضا و عالئم برای همه کسانی که در کالس
حضور دارند ،ايجاد می کند .حس ما از ديگران همراه با احساس ما از فضای کالس است،
حال بی درنگ با اين سوال روبرو می شويم که هنگامی که از يادگيری معکوس استفاده
می کنيم ،چه اتفاقی برای حس فضا ،ديگران و بدن می افتد؟ در اينگونه تجارب ،احساس
دانش آموزان از فضای مشترک کاهش يافته و حس آنها از ديگران اغلب ناقص است .در
خارج از کالس يادگيری معکوس ،به نظر میرسد که دانش آموز در دو فضا است :يکی در
خانه و ديگری در فضای مجازی کالس .تنها بودن و بودن با معلم که دانشآموز از هر دوی
آنها آگاه است .ممکن است همزمان احساس تنها بودن و بودن با معلم را تجربه کند .در
اينجا اگر در پخش محتوای ارائه شده دچار مشکالت فنی شويم ،ممکن است ارتباط
دانش آموز با معلم قطع شود .در اينجا حس دانش آموز از معلم حس زودگذر ،کوتاه و
منقطعی است ،اما در ارتباطات چهره به چهره ،حتی فعل و انفعاالت متقابل قبل از کالس و
قبل از حضور معلم نيز در فرايند ايجاد احساس از ديگران تأثير دارد .اما به طور کلی،
احساس ما از ديگران در دورههای رودررو با ثبات بيشتری است .در همين راستا
( ) Zarghami & Bazghandi, 2012به تغيير نقش بدن در تجربه جهان اشاره میکند و آن را
ناشی از فاصلهای بودن حاصل از بهره گيری فناوری اطالعات میداند .به بيان او

(Merleau-

 ) Ponty, 1962با اتخاذ رويکردی نمودشناسانه در توصيف «بودن» آدمی ،بر اهميت ادراک
تأکيد می نمايد و بر اين باور است که آنچه در رويارويی انسان و جهان ناپايدار و واقعی رخ
می دهد ،ادراک است .او با تأ کيد بر نقش بدن ،ادراک را تجربهای بدنی میداند که در جهان
و در سطح پيش از تفکر رخ می دهد .با چنين بينشی بدن آدمی ،نمود هستی او و مفهومی
کلی است که دربردارنده ابعاد حسی ،عقلی و حتی معنوی آدمی است .بودن آدمی در جهان،
بودنی متجسد و احساسی است و بدن کانونی است که حتی فرايند تفکر و کسب دانش نيز
در آن و با آن ممک ن ميشود .چنين است که برخی انديشمندان بر نقش حضور بدن در فرايند
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تربيت تاکيد میکنند Cannatella (2007) .با برقراری ارتباط ميان بودن و مکان ،مکانی که
فرد در آن حضور دارد را مؤلفهای بنيادی در برقراری ارتباط همه جانبه و ژرف او با جهان و
همچنين درک هستی خود پند اشته و چگونگی ادراک جهان پيرامون و مشارکت در آن را
وابسته به مکان می داند .او حضور بدنی در مکان را برای تجربه همه جانبه و ژرف (خود و
جهان) الزم شمرده و چنين نتيجه ميگيرد که حضور بدنی يادگيرنده در مکانهای آموزشی به
غنای تجربه و ادراک او از خود و جهان میافزايد (.)Zarghami & Bazghandi, 2012
در زمان مشاهده فيلم و محتوا در خانه ،ارتباط دانشآموز و معلم ،ارتباطی يک طرفه است،
به اين دليل که دانشآموز معلم را میبيند و صدای او را میشنود اما معلم در اين لحظه،
ارتباطی با دانشآموز ندارد .در اين وضعيت حس فضا و عدم اشتراک فضای فيزيکی ،باعث
میشود که حس متقابل قوی و پايدار از يکديگر به وجود نيايد .چرا که در ارتباط رو در رو و
طبيعی از حواس خود بهره میگيريم ،مثالً با دست دادن ،تغيير حالتهای چهره ،نگريستن ،در
آغوش گرفتن و ادای کلمههای خاص میتوانيم ارتباط برقرار کنيم .درحالی که ارتباط مجازی
فاقد بخشی از اين ويژگیها است (.)Zarghmi & Bazghandi, 2012
توانايی ما برای حس کردن ديگران ،به دليل توانايی بدن ما برای ديدن ،شنيدن و احساس و
ارتباط است که امکانپذير است .با اين حال ،اغلب بدن از توجه ما پنهان است .ما بدنمان را
در فعاليتهای روزمره به کار میگيريم و تنها زمانی متوقف میشويم تا آنها را بشناسيم که
تجربه تغيير ناگهانی داشته باشيم .ما اغلب از بدن خود ناآگاهيم ،اما با وجود اين ،ما بدنمان
را برای درک ،تعامل و ارتباط با ديگران به کار میبريم .همان طور که

( Abercombie, 1968,

 )55مینويسد« :ما با اندامهای صوتیمان صحبت می کنيم ،اما در واقع ما با کل بدنمان
صحبت میکنيم» .اگرچه ممکن است ما به بدنمان توجه نکرده باشيم ،بدن وسيله ارتباط ما
با جهان و افراد است ،اما هنگام دريافت محتوا در خارج از کالس در روش يادگيری
معکوس ،اين ارتباط برقرار نمی شود .در اينجا معلم دارای بدنی مجازی است .احساس
دانش آموز از معلم در اين فضا با احساس او از معلم در فضای کالس کامالً متفاوت است.
در اينجا دانش آموز قادر به دستيابی به آنچه )« ،Merleau-Ponty (2002بهترين دريافت» در
جهان می نامد ،نيست .با توجه به )« ،Dreyfus (2009, 54اين «بهترين دريافت» برای
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 Merleau-Pontyنيازی اساسی است که ما تا هنگامی که بدن داريم نمیتوانيم آن را از بين
ببريم» .در اينجا دانشآموز تالش می کند که به بهترين دريافت دست يابد ،درحالی که او در
کالس حضور فيزيکی ندارد .در اينجا حتی دانشآموز امکان صحبت و اظهار نظر همانند
زمان حضور در کالس را ندارد ،چرا که دانشآموز تنهاست و ارتباطی برقرار نمیشود .در
اينجا نمیتوان از دانشآموز انتظار داشت که همانگونه که در کالس درس حاضر میشود،
حاضر شود و هنجارهای اجتماعی و قوانين کالس را رعايت کند ،و رفتارش را مانند زمانی
که معلم حضور فيزيکی دارد ،مطابقت دهد Dreyfus (2009) .با اشاره به ارتباط چهره به
چهره ميان معلم و يادگيرنده بر اين باور است که چنين ارتباطی ،برای يادگيرنده تعهدآور
است و او را به انجام تعهدات و تکاليفش ترغيب میکند .چرا که به اعتقاد  Dreyfusهر
تجربه بدنی تهعدآور است .بدين ترتيب به اعتقاد ضرغامی چه بسا با حذف ارتباط چهره به
چهره در کالس درس با بهره گيری از فناوری اطالعات ،چنين تعهدی نيز کم رنگ میشود
( . )Zarghmi, 2009بنابراين شاگرد در اين شرايط درون کالس نيست و آن فضای کالس،
هرگز در اين وضعيت ايجاد نخواهد شد.
عالوه بر اين در بعد معرفت شناسی در بخش خارج از کالس يادگيری معکوس ،معلم از
طريق فناوری ،به صورت انتقالی اطالعات زيادی را در اختيار دانشآموز قرار میدهد و
آموزش اساساً مبتنی بر انتقال مطالب است و روی محتوا تأکيد زيادی دارد .اما رايل اشاره
میکند بين دو مفهوم «دانستن» و «مهارت» تفاوت وجود دارد ( .)Zarghmi, 2009فناوری
اطالعات زمينه «دانستن» را فراهم میکند ،ولی نمیتواند «مهارت» بدنی در يادگيرنده ايجاد
کند .برای کسب مهارت نياز به بدن فعال است ،يعنی بدن بايد به طور کامل در موقعيت
فعاليت کند تا مهارت مورد نظر کسب شود (.)Zarghmi, 2009
بعد عملی بخش خارج از کالس یادگیری معکوس :ارائه محتوا توسط فناوری در خارج
از کالس ،فرايند آموزش را فردی میسازد ،به اين معنا که يادگيرنده قادر است متناسب با نياز
خود به تکرار محتوا اقدام کند يا از بخشی از محتوا عبور کند تا دچار خستگی ناشی از تکرار
مطالب نشود .در اينجا يادگيرنده عمالً مالکيت فرايند يادگيری خود را در دست میگيرد و
مستقالً به کنترل آن میپردازد .در اين زمينه ( )Helgeson, 2015بيان میکند که يادگيری

311

مجلهی علومتربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،

(دورهی ششم ،سال  ،62پاییز و زمستان  ،3189شمارهی 6

معکوس باعث پذيرش مسئوليت يادگيری توسط يادگيرنده میشود و رسيدن به يادگيری در
حد تسلط در محتوا را تقويت میکند .در اينجا هر يادگيرنده میتواند با سرعت خود و با شيوه
مناسب خود حرکت کند .از اين طريق عدالت آموزشی نيز ايجاد میشود .عالوه بر اين،
يادگيرنده پس از دريافت اطالعات فرصت دارد به آن فکر کند و سپس با آمادگی در کالس به
فعاليت بپردازد ( .)Brown, 2012اما با وجود اين موارد افزايشی ،ارزيابی معلم نسبت به درک
يادگيرنده در اين مرحله ،کاهش اساسی میيابد .چرا که معلم نمیداند که يادگيرنده محتوای
ارائه شده را ديده است يا نه و آيا مطالب برای همه يادگيرندگان قابل درک بوده است يا نه؟ و
همچنين بازخورد بين معلم و شاگرد از بين میرود.
بعد اخالقی بخش خارج از کالس یادگیری معکوس :ارائه محتوا به وسيله فناوری به
ويژه به صورت اشتراک در اينترنت ،اتصال به شبکه اجتماعی بزرگ آنالين را فراهم میکند که
يادگيرندگان ديگر نيز قادر به دريافت آن خواهند بود و نيز افزايش ارتباطات را به دنبال دارد
اما همين امر امنيت حق تکثير و انتشار محتوا را از معلم سلب میکند .يادگيرنده میتواند
محتوا را بدون در نظر گرفتن رضايت يا عدم رضايت معلم ،منتشر کند که اين امر از نظر
اخالقی مشکوک است .بايد اين مورد اضافه شود که استفاده و کاربرد فناوری برای ارائه محتوا
در خارج از کالس به طور مداوم ،باعث ايجاد نوعی وابستگی يادگيرنده به فناوری ميشود که
مورد نکوهش است .عالوه بر موارد فوق ،در اينجا شاهد تجاوز به حريم خصوصی يادگيرنده
هستيم .ارتباط مجازی معلم و يادگيرنده در خانه به واسطه فناوریهای ارتباطی ،باعث میشود
که يادگيرنده زمانی که به تماس با اعضای خانواده اختصاص دارد را به ارتباط مجازی با معلم
اختصاص دهد .اين امر تغييراتی را در سبک ارتباطات خانوادگی ايجاد میکند و به اعتقاد
بورگمان ،)Borgmann, 2003( 9فعاليتهای کانونی اعضای خانواده را از بين خواهد برد؛ چرا
که اشياء فناورانه سبب میشود که فعاليتهايی که اعضاء خانواده را دور هم جمع میکرد ،از
زندگی اجتماعی ما رخت بربندد.
بعد هستیشناسی بخش خارج از کالس یادگیری معکوس :ارائه اين نوع آموزش نگرش
يادگيرنده را نسبت به فرايند يادگيری و انتظارات و مسئوليتهای خويش تغيير میدهد .در
1- Borgmann
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اينجا يادگيرنده خود را مسئول فرايند يادگيری خود میداند و میتواند درباره چگونگی ،زمان
و روش يادگيری ،خود تصميم بگيرد .اين امر باعث افزايش حس استقالل و اعتماد به نفس
يادگيرنده میشود و او را از موجودی منفعل به فعال تبديل میکند .افزايش مسئوليت
يادگيرنده ،کاهش آسايش و راحتی موجود در روش سنتی را برای او به دنبال دارد .از اين رو
ارائه اين روش ،ديدگاه يادگيرنده را از فرايند آموزش و يادگيری و مسئوليتهای خويش تغيير
میدهد ،اما با ارائه اين روش و تغيير ديدگاه يادگيرنده نسبت به فرايند آموزش و يادگيری،
شاهد تفاوت در انتظارات يادگيرندگان از خود خواهيم بود ،چرا که هر يادگيرنده متناسب با
پذيرش ميزان مسئوليت در فرايند يادگيری خود ،انتظارات خاصی از خود را در ذهن خويش
به وجود خواهد آورد که با يادگيرنده ديگر متفاوت است .در اينجا هيچ مالک روشن و دقيقی
برای ارزيابی مسئوليتپذيری يادگيرندگان وجود ندارد.

تقویت و کاهش بخش درون کالس یادگیری معکوس
بعد معرفتشناسی بخش درون کالس یادگیری معکوس :در يادگيری معکوس ،آنچه در
بيرون کالس رخ میدهد با فعاليتهای درون کالس در ارتباط است .ارائه اطالعات به
يادگيرندگان به وسيله فناوری در خارج از کالس ،به طور کلی فرايند فعاليتهای کالسی را
دگرگون کرده است .در درون کالس با بازگشت به محتوای ارائه شده در خارج از کالس و
ارزيابی يادگيرنده از محتوای ديجيتالی قبل از کالس ،اتصال فعاليتهای خارج و داخل کالس
برقرار میشود .اکنون معلم میتواند فعاليتهای انجام شده توسط يادگيرنده در خارج از کالس
را ،ارزيابی کند و سپس بدون اتالف وقت برای سخنرانی و انتقال اطالعات ،به فعاليتهای
مربوط به سطوح باالتر شناختی همچون ترکيب و کاربرد بپردازد .مک ليان 9و همکاران
فعاليتهای يادگيری معکوس را شامل فعاليتهايی در داخل کالس درس میدانند که بر
فعاليتهای شناختی سطح باال مانند يادگيری فعال ،پيشخوانی و حل مسئله تمرکز میيابد
( .)McLean, Attardi, Faden & Goldszmidt, 2016مواجه کردن يادگيرنده با مسائلی از
محتوای ارائه شده در خارج از کالس ،به يادگيرنده اين امکان را میدهد که مطالبی را که
1- McLean
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خارج از کالس فقط دريافت و به ياد سپرده ،به کار گيرد .روتلر و کين

Rotellar and Cain

) (2016, 9معتقدند که اجرای راهبردهای يادگيری معکوس باعث افزايش درک يادگيرندگان
نسبت به اهميت فعاليتهای قبل از کالس درس و تقويت آن در داخل کالس درس میشود.
در اينجا يادگيرندگان به صورت گروهی و مشارکتی ،به دنبال دستيابی و کشف پاسخ
پرسشهايی هستند که از محتوای ارائه شده خارج از کالس برايشان ايجاد شده است .در
درون کالس يادگيری معکوس ،يادگيرندگان آزادند با هم و با معلم گفتگو کنند ،چشم در
چشم از عواطف و هيجانات هم مطلع شوند و بهره بگيرند .هدف يادگيری معکوس ،ايجاد
يادگيری مشارکتی است که يادگيرندگان در آن با کمک مدرس و همکالسیها درباره مسائل
مشارکت میکنند ( .)Shimamoto, 2012بنابراين انفعال ناشی از نشستن در رديفهای پشت
سر هم و گوش دادن صرف به سخنرانی معلم و عدم ارتباط با همکالسیها از بين میرود .اين
امر موجب برقراری ارتباط عاطفی و معنوی بين افراد در فعاليتها ممکن میکند؛ چرا که آنها
فرصت دارند با هم وارد ارتباط زبانی ،ديداری و انتقال مسائل عاطفی و علمی شوند .ارتباط
کالمی و ديداری که منتقل کننده بسياری از احساسات ،اعتقادات و پرسشهای فرد است و
همچنين الزمه احساس وجودهای انسانی ديگر است در اينجا بسيار پر رنگ است.
بعد هستیشناسی بخش درون کالس یادگیری معکوس :از آنجايی که در يادگيری
معکوس ،يادگيرنده آزاد است مطالب و نظرات خود را مطرح کند ،امکان تقويت تفکر انتقادی
و خالق برای يادگيرنده فراهم است ،زيرا اينجا ديگر معلم دانای مطلق نيست که بايد اطالعات
را به يادگيرنده منتقل کند ،بلکه يادگيرنده اجازه دارد آنچه را پيش از کالس دريافت کرده ،به
اشتراک بگذارد ،سوال بپرسد و نظرات ديگران را به چالش بکشد )Saleem, 2009( .بر اين
باور است که تغيير نقش سنتی معلم به دليل کاربرد فناوری اطالعات در آموزش ،زمينه
خالقيت ،استقالل و احترام به خود را فراهم کرده است .بنابراين حذف اين تصور سنتی که در
کالس فقط معلم اجازه پرسش از يادگيرنده را دارد ،به يادگيرنده اجازه و حق پرسشگری
میدهد و اين امر تفکر انتقادی او را پرورش میدهد و يادگيرنده را برای مواجه شدن با منابع
اقتدار در جامعه و زندگی اجتماعی آماده میکند )Thomas and Philpot (2012) .بر اين باورند
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که از آنجايی که يادگيرندگان در يادگيری معکوس به صورت فعال ،دانش خود را آزمايش و
ارزيابی میکنند ،مهارتهای تفکر انتقادی در آنها پرورش میيابد.
بعد عملی بخش درون کالس یادگیری معکوس :در کالس يادگيرندگان با مسائلی
مربوط با محتوايی که خارج از کالس دريافت کردهاند ،مواجه می شوند؛ اين امر موجب
می شود يادگيرندگان آنچه دريافت کرده و به ياد سپرده اند را به کار بگيرند و اگر در اين
مسير دچار چالش شوند ،معلم برای راهنمايی آنها حضور دارد .حضور معلم در حين
مواجهه با مشکل کاربردی ،امکان ارتباط و بازخورد فوری معلم به يادگيرنده را ايجاد میکند
و از سردرگمی فکری يادگيرنده می کاهد و احساس امنيت برای او به ارمغان میآورد.
همچنين در اين شرايط معلم فرصت دارد خطای کاربردی يادگيرنده را شناسايی و رفع کند
و از شکل گيری خطا در ذهن يادگيرنده جلوگيری کند .چرا که کنار گذاشتن ارائه محتوا در
کالس اين امکان را به معلم می دهد که زمان بيشتری را به آموزش يادگيرندگان اختصاص
دهد ( . )Wallace, 2013همچنين ،حذف زمان سخنرانی از کالس و انتقال اطالعات از طريق
فناوری در خارج از کالس ،زمان تماس حضوری معلم و يادگيرنده در کالس را افزايش
می دهد ،معلم و يادگيرنده ارتباط عميقتری با هم برقرار میکنند ،آنها میتوانند به «بهترين
دريافت» مورد نظر  Merleau-Pontyدست يابند .بر اين اساس معلم می تواند تمايزات
وجودی و نيازهای متفاوت يادگيرندگان را درک کند و با هر يک متناسب نيازهايش رفتار
کند ( .)Brown, 2012آزاد شدن زمان کالس خود باعث کاهش عجله معلم برای ارائه محتوا
و نگرانی او برای کمبود زمان می گردد .ره آورد اين عدم تعجيل ،آزادی عمل معلم و
انعطاف پذيری در امر آموزش و يادگيری است.
بعد اخالقی بخش درون کالس یادگیری معکوس :ارائه آزادی به يادگيرنده برای فعاليت
و کار گروهی و بيان نظرات خود ،نشان دهنده تغيير نگاه به يادگيرنده است .در اينجا بر خالف
الگوی سنتی ،معلم يادگيرندگان را به عنوان انسانهای تأديب نشده و بینظمی که بايد با اقتدار
معلم روبرو شوند ،نمیبيند ،بلکه يادگيرنده و فعاليت او به رسميت شناخته میشود و در نتيجه
حس اعتماد واقعی در آنها ايجاد میشود .همين حس ،يادگيرنده را به اين درک میرساند که
کالس در دست معلم نيست و کالس را تحت کنترل خود دارد ،و فشاری را احساس نمیکند
و از اين رو ،در کالس آرام است (.)Brown, 2012
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يافتههای پژوهش

)Chart 1: Magnifications and reductions structure of flipped learning (out of class
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)Chart 2: Magnifications and reductions structure of flipped learning (in class

بحث و نتیجهگیری
با توجه به مباحث مذکور ،روش يادگيری معکوس نوعی يادگيری ترکيبی است که در کنار
روش آموزش مستقيم از روش آموزش الکترونيکی و کاربرد فناوری بهره برده است .کاربرد
فناوری در فرايند آموزش و يادگيری ،در عين افزايش يک زمينه در زندگی معلم و يادگيرنده،
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يک جنبه از زندگی آنها را کاهش میدهد .اما نتايج اين پژوهش حاکی از آن است که عالوه بر
اين که کاربرد فناوری ،نقاط افزايشی در زندگی معلم و يادگيرنده به وجود آورده ،نقاط
کاهشی ايجاد شده ی ناشی از کاربرد فناوری در فرايند يادگيری در يک بعد ،در بعد ديگر
روش يادگيری معکوس ،برطرف شده و نقاط افزايشی زيادی را در فرايند آموزش به وجود
آورده است .برای مثال کاربرد فناوری در خارج از کالس ،امکان دستيابی آسان و آزاد
يادگيرنده به اطالعات و محتوا را افزايش داده و باعث فردی شدن فرايند يادگيری شده است و
در همان حال دريافت و حس کامل از فضا و ديگران و برقراری روابط پايدار و قوی را برای
او کاهش داده است؛ اما اين نقطه کاهشی در بعد ديگر روش يادگيری معکوس ،يعنی در درون
کالس به بهترين نح وه بر طرف شده است و فرصت برقراری روابط عميق تر بين يادگيرنده با
معلم و ساير يادگيرندگان در کالس را فراهم کرده است .و اين روند در تمام نقاط کاهشی
روش يادگيری معکوس ديده شد.
نتيجه بررسی کاهشها و افزايشهای روش يادگيری معکوس حاکی از آن است که اين
روش با نقاط افزايشی خود می تواند راه حل مناسبی برای مسائل مبتال به نظام آموزشی موجود
باشد .چنانچه انتقال اطالعات به وسيله فناوری در خارج از کالس ،از سويی مسأله کمبود
زمان در درون کالس روش سنتی را حل کرده و اين فرصت را ايجاد نموده که معلم ارتباط
بيشتری با يادگيرنده برقرار کند و زمان کالس نيز صرف بررسی موضوعات در عمق بيشتر
شود ،و از سوی ديگر يادگيرنده را با فرايند يادگيری درگير نموده و باعث افزايش ميزان
مسئوليتپذيری او شده است ،همين امر معلم محوری را کاهش داده و يادگيرنده منفعل را تا
حدودی فعال ساخته است و از اين طريق ،بسياری از مشکالت دانشآموز در روش سنتی که
ناشی از نقش منفعل دانشآموز در کالس است را از بين برده است .همچنين روش يادگيری
معکوس با ارائه محتوا به شکل الکترونيکی در خارج از کالس ،توانسته بر مسئله عدم توجه به
نيازهای فردی که ناشی از آموزشهای يکسان در کالس است ،فائق آيد؛ چرا که امکان
آموزش فردی برای يادگيرنده را مهيا ساخته و يادگيرنده میتواند در زمان مناسب و با شيوه و
سبک و سرعت يادگيری خود ،اقدام به دريافت اطالعات کند .به عبارتی میتوان به اين نتيجه
رسيد که روش يادگيری معکوس به دليل بهرهگيری از روش الکترونيکی در کنار روش
حضوری و چهره به چهره سنتی ،توانسته کاستیهای هر دو روش سنتی و الکترونيکی را از
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بين برده و از جوانب مثبت هر دو بهرمند شود .از اين رو میتوان روش يادگيری معکوس را
روش مناسبی برای حل مسائل نظام آموزشی موجود دانست.
سهم مشارکت نویسندگان :دکت ر سعيد ضرغامی :به روز رسانی پيشينه ،اصالح مقاله و نويسنده مسئول ،اکرم
شوشتری :اجرای آزمايشی کالس معکوس ،گردآوری و تحليل داده ها و ارسال کننده مقاله ،دکتر يحيی
قائدی :بررسی و اصالح اوليه مقاله  ،دکتر محمد عطاران :بررسی و اصالح اوليه مقاله.
سپاسگزاری :از مدير دبستان سميه ناحيه  3شهرستان اهواز به دليل همکاری در اجرای آزمايشی کالس معکوس
تشکر میشود.
تضاد منافع :در اين مقاله هيچ نوع تعارض معارفی وجود ندارد و مستخرج از رساله دکتری با راهنمايی دکتر
ضرغامی و مشاوره دکتر قائدی و دکتر عطاران است.
منابع مالی :اين رساله هيچ گونه حمايت مالی دريافت نکرده است.
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