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 و بیان مسئله مقدمه

دهد و کمیت و تشکیل می را افراد یارزندگعلم و دانش بخش مهمی  لیامروز تحص یایدر دن     

های فراگیران همواره از اولویت رو موفقیتنیازا .کندمی کیفیت تحصیل نقش مهمی در آینده افراد ایفا

 کهتحصیلی است اقیاشت یادگیرندگان، موفقیت از عوامل کلیدی مؤثردر یکی های تربیتی است.نظام

 شتریبه حضور ب یلیتحص اقیاشت است. تدریس هایروش با آن پیوند تحلیل و ارزشیابی نیازمند

 شیافزا هکالس درس، منجر ب در انیدانشجو حضور و شودیمنجر م یدرس یهادر کالس انیدانشجو

ی شنهادهایپ و سؤاالت شدن مطرح ،انیدانشجو نیاحساسات ب ، تبادلاساتیدبا  انیدانشجوتعامل 

 مدل چهار برای اشتیاق تحصیلی .دارد یپ را در انیدانشجو یلیتحص تیموفق شیافزا و شده هاآن

تحصیلی  اشتیاق است که(  & Blumenfeld, 2004Paris) ها مدلمدلاین  یکی از .مطرح شده است

فوق هایفعالیت در مشارکت درسی، تکالیف به پرداختن مثبت، رفتارهای) رفتاری بعد سه دارای را

  عاطفی مفیدند(، آموزدانش پیشرفت و اجتماعی روانی سازگاری برای مدرسه که درسی برنامه

 نیروگذاری) شناختی و (مدرسه به نسبت آموزهای دانشنگرش و ادراکات عالیق، ،احساسات)

 .داندمی (هاستآن توسط راهبردهای خودتنظیمی کاربردو یادگیری امر در آموزانشدان روانشناختی

 اشتیاقمؤلفة  دو با تحصیلی اشتیاق مدل این است. در (Rumberger Larson,1998) مدل دیگر مدل

 اجتماعی اشتیاق .شوندمی دارند، مشخص نقش تحصیلی سازگاری در که اجتماعی اشتیاق و تحصیلی

 تعریف کالس با مرتبط در امور فعال مشارکت و مقررات قبول کالس، در حضور چون رفتارهایی با

 برآوردن انتظارات توانایی و مدرسه به نسبت آموزدانش هاینگرش نیز تحصیلی اشتیاق و شودمی

است که  (,Newmann, Wehlage & Lamborn 1992) مدل، مدل سومین .شودمی شامل را عملکرد

 یادگیری برای هاآن مستقیم تالش و آموزاندانش روانی سرمایه عنوانبه تحصیلی اشتیاق مدل این در

 ثرؤم مشارکت منجربه تواندمی که اندکرده تعریف هاموفقیت سطح ارتقاء به و تمایل هامهارت کسب و

 از نقل به شود. مدرسه فرهنگ با سازگاری کالسی، هایفعالیت در شرکت مدرسه، هایفعالیت در

(Shaaria, Yusof, Ghazalic, Osmand, Dzahir & 2014.) 

 حالت و پافشاری صورتبه را تحصیلی اشتیاق است که (showfly, salanowa) مدل چهارمین مدل،    

 و شور: است جنبه سه برگیرنده در و اندکردهبیان مدرسه کارهای مورد در مثبت انگیزشی-هیجانی

 راهبردهای از لحاظ شناختی، ازمشتاق  آموزاندانش .شدن جذب و شدن خودازخودبی شعف،

 .کنندمی استفاده هایشانتالش و پیشرفت ارزیابی و ریزی طرح و تمرین برای فراشناخت

ساس مدل بلومنفیلد     ست،  و برا شده ا ستفاده  صیلی پاریس که دراین پژوهش ازآن ا شتیاق تح ا

شتیاق ست: ا سه مؤلفه ا سئله، در حل پذیریانعطاف به شناختی دارای   سخت، کار برای ترجیح م

اسككتفاده  یادگیری و یككككككخودتنظیمرویکرد  (Burrows, 2010) شككکسككتبرابر در مثبت مقابله

ختككككككازراهب نا های فراشككك لت دارد رد   با فراگیران که (Wang, Willet & Eccles, 2011) دال

صه مانندراهبردهایی سازماندهی کردن مطالب،خال شخوانی،   موفقیت و یادگیری مطالب، مرور و پی
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 برخوردار تحصیلی بیشتری اشتیاقاز هاآن که شودباعث می همین و دهندمی ارتقا را خود تحصیلی

سیاری .(Alavi & Yousef Vand, 2018) شوند  یاد به توجه رفتاری عالیم است ممکن فراگیران از ب

شان را کردن نگاه مثل دهنده شان اما دهند ن شددیگری  جای در ذهن سان .با  یادگیرندگان از مدر

 فهم که یادگیری راهبردهای متفاوت از و کنندفکر یادگیری محتوای به عمیق طوربه که خواهندمی

یادگیری  درباره خالق و انتقادی طوربه و کنند اسككتفاده دهند،می افزایش را درسككی مواد از هاآن

شند ست شناختی راهبردهای شامل شناختی شتیاقا .بیندی شناختی ا شتیاق. و فرا  شناختی ا

ضوعاتی که درباره عمیق تفکر برگیرندهدر ست شده گرفتهیاد مو شناخت راهبردهای از و ا  برای فرا

ضوعات یادگیری شرفت ارزیابی و ریزیطرح و تمارین و برای مو شانتالش و پی ستفاده های  کنندمی ا

(Pintrich & Degroot, 1990.) برداریخالصه و کنندمیتکرار گیرند،مییاد  کهمطالبی آموزاندانش 

 & Linnenbrink)بگیرندیاد خوب و کنندسكككازماندهی ذهن خوب در را آنها دهند تامی بسكككط و

Pintrich, 2003) . 

 حین در که است تکالیف با برخورد در یادگیرندگان مشاهده قابل رفتارهای رفتاری شامل اشتیاق    

 مثبت توجه، برخوردهای و دقت پایداری، تالش، شامل ببیندکه را هاآن تواندمی راحتی به مربی درس

 و درسی انجام تکالیف حین در مشکلی با شدن مواجه هنگام طلبیکمک و تحصیل محل در حضور و

 ,Farzendeh)است درسی مطالب درک و یادگیری منظوربه همساالن یا مدرس از کمک تقاضای

Sohrabi & Abedi, 2012). 

های نگرش مدرسه، و کالس در آموزدانش هیجانی و عاطفی هایواکنش به اشتیاق، عاطفی بعد    

 حیطة به عالقمند دارد. پژوهشگران اشاره تحصیل به محل تعلق تشخیص احساسجهت  اثربخش در

 خاص علمی هایتوسط فعالیت که مشاهده قابل عاطفی حاالت عنوان تحت را عاطفی اشتیاق انگیزش،

 شوق، و نظیر شور عاطفه کیفیت به عاطفی اشتیاق مفهوم، این اند. درکرده سازیمفهوم شوند،می ایجاد

 احساس صورتبه عاطفی اشتیاق دارد. همچنین اشاره علمی هایفعالیت طی در لذت احساس و عالقه

 عدم یا عالقه به عاطفی شده اشتیاق تعریف نیز مدرسه کارکنان و مدرسه با عاطفی ارتباط از آموزدانش

 اضطراب، کنجکاوی، لذت، قبیل از منفی و مثبت مدرسه عواطف تکالیف و معلمان مدرسه، به عالقه

فوق  هایفعالیتمشارکت در  همچنین (. Soufi & Peri, 2018) کندمی اشاره نیز خستگی یا و خشم

 آموز مفیدند. برنامه درسی مدرسه که برای سازگاری روانی اجتماعی و پیشرفت دانش

 اشتیاق یادگیری در و عاطفی شناختی لحاظ از که دانشجویانی که است آن مطالعات نشانگر برخی    

 داده نشان خود از مطالعات و تکالیف در کافی تالش وقت، صرف بیشتری برای رغبت دهند،می نشان

 سطوح که دارند دانشجویانی به نسبت مسائل و مشکالت مواجهه با در بیشتری اصرار و کارآمدی و

ها براین (. نتایج پژوهشAbbasi & Dagahi, 2014) دارند عاطفی را و شناختی از اشتیاق تریپایین

 تحصیلی، پیشرفتعدم نظیر جدی پیامدهای تواندکه فقدان اشتیاق به مدرسه می دارند نکته تأکید

 هماهنگی و (.Finn & Rock, 1967) افزایش دهد به رفتارهای انحرافی وخطرترک تحصیل را لیتما
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 محیطی شرایط ( وزشیانگ زمان، تیریمد های مطالعه، عالیق،همسویی رفتارهای فراگیر )عادت

 عوامل دیگر( های تحصیلی وتیحما انواده،خ جو ، رویکردهای آموزشی وهمساالن )محیط دانشگاه،

 ،اشتیاق تحصیلی ایجاد درعوامل متعددی  شود.و موفقیت وی می فرد اشتیاق در سبب ایجاد

 های تدریس،شیوه بحث از هنگام تدریس اوست. و روشمعلم  هاآنمؤثرترین  که از کندمی ییخودنما

ترین روش تدریس دروس دانشگاهی یک عنوان معمولسخنرانی بهویژه های سنتی بهروش عموماً

نداشتن قدمت  رغمآموزش کالس معکوس که علی روش جدید دیگر طرف در طرف مقایسه است.

 عالقه بررسی حاضر مورد گذارد، جایبه خود پژوهشی ازة پیشین در موفقی عملکرد است توانسته زیاد،

 است. 

 سعی در است و اتکای فراگیرة ویژه سخنرانی که درآن مدرس نقطبه محورهای سنتی معلمروش    

سیف  سراسر جهان سخنرانی است. ترین روش آموزشی درشدهشناخته دارد. تفهیم مطالب درسی به او

گفته است )(Woolfolk, 2003) ازبه نقل 
5

تا1
6

شود. های درس صرف سخنرانی میوقت کالس 1

ترین شیوه آموزشی که سخنرانی مسلط باورند این بر (O’Donnel, Reeve & Smith, 2007) نیهمچن

 معمول ترین روش آموزشی است که تمامی فراگیران را یسخنران کثرکالس های دانشگاهی است.ادر

آن است که  این روش سعی بر دهد. درمی آموزش یکسان قرار تحت فردی،های تفاوت از نظرصرف

شیوه  نیا در معلم به فراگیران منتقل شود. از قالب ارتباطی یک سویه محتوای آموزشی در اطالعات و

 به یابد.روابط میان فردی به حداقل کاهش می مساعی و کیتشر فراگیر منفعل است، معلم فعال و

دنبال به کسالت را و یخستگ غیرفعال بودن فراگیران درجریان آموزش، دلیل ارتباط یک سویه و

پیامدهای  و اشتیاق به تحصیل مسیر مانعی در تواندمی و (Lammers & Murphy, 2002) آوردمی

 تمرکز که فراگیرمحور های تدریس مشارکتی وکه روش رودمی نقطه مقابل انتظار در متعاقب آن باشد.

دستیابی  موضوع و طریق کنکاش در فهم عمیق مطالب از و هاگروه در کار بر آموزش را در خود

 ,Rowan, Mccourt) دارند های فراگیران خودتوجهتوانایی و به نیازها و دهندمی شخصی به پاسخ قرار

Beake, 2008 ) داشته باشد. را آن متعاقبپیامدهای  و اشتیاق تحصیلی در الزم برای تأثیرکارآمدی 

های ارتباطی بین موجب رشد تفکر، استدالل و مهارت که کالس معکوس میان روش نیا در

توانسته است کارآمدی  کوتاه خود طول عمر روش در نیا دارد. ایویژه شود، جایگاهآموزان میدانش

 دهد. بر متغیرهای آموزشی نشان تأثیر در را خود

-بحران با مقابله برای را آموزاندانش تا است خالق آموزشی و نوین الگوهای نیازمند جامعه امروزه    

 آموزاندانش لذا. سازند آماده خویش هایخالقیت و هاتوانایی و هافرصت از گیریبهره و زندگی های

 و مسائل با منظم برخورد و تفکر طریق آموختن از های چگونهقابلیت سپردن، خاطر به به جای باید

 ای« 1کالس معکوس» (.Kian, &1Mobaser Maleki 2018) بگیرند علمی یاد طریق به را مشکالت

                                                           
1. Filipped classroom 
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وتربیت اندرکاران تعلیممیالدی به بعد موردتوجه دست 2004سال  نوینی است که از روش« وارونه»

وپرورش است. کالس معکوس یک مفهوم نسبتاً جدید در آموزش ةاید ویژه معلمان قرارگرفته است.به

گیرد و انجام تکالیف که در آن آموزش در منزل صورت می کالس معکوس مدل نوین آموزشی است

های آموزشی را در منزل قبل از حضور در کالس تماشا ویدئو آموزان درسی در کالس است. دانش

های نظر پیرامون آموختهانجام پروژه و بحث و تبادل را به حل تمرین، کالسکنند و زمان حضور درمی

های آموزشی که جزو ساختار اصلی و کلیدی تدریس معکوس است ویدئودهند. خود اختصاص می

 گردند.شوند و یا از منابع آموزشی آنالین انتخاب میتوسط مدرس تهیه می معموالً

 آموزشی بر سه عنصر استوار معتقدند هر هاآن معکوس هستند.برگمن وسمز ازپیشروان آموزش     

 به است، اهمیت بیشتری برخوردار عنصر کنجکاوی از هااست: محتوا، ارتباط، کنجکاوی. از دیدگاه آن

 آموزاین صورت دانش آموزان برانگیزد، دردانش در حس کنجکاوی را بتواند این معنی که معلم باید

-دانش های برانگیختن حس کنجکاوی درترین راهمهم از یکی شود.آماده میبرای یادگیری محتوا 

خود، به  فراگیران برای پاسخ به سئوال آن که در سخنرانی به روشی است رروشییتغ آموزان،

بخشیدن  غنا عمق و معکوس زمان ومکان کالس به جستجوگری و کالس در جستجوگری بپردازند.

   (.& Bergman, 2014 Sams)یابد به یادگیری اختصاص می

رفع شود، مشارکت والدین  نوع دیگری از نابرابری نیز ممکن است با استفاده از مدل کالس معکوس    

تکالیف در منزل سطوح مختلفی از کمک  حال تکمیل آموزان درهاست. دانشو سطح تحصیالت آن

؛ برای حمایت از فرزند خود را داشته باشندرا دارند که ممکن است زمان یا دانش کافی  والدین خود

این فرصت را دارند که به  پردازند،آموزانی که به شیوه کالس معکوس به انجام تکالیف میدانش اما

همچنین  (.Arnold, 2014) طور یکسان از مربی خود به صورت مستقیم و چهره به چهره کمک بگیرند

هایی که از آن نمایش ایگزین زمان استفاده از صفحهزمان نگاه کردن به محتوای ویدئو آموزشی ج

اند شده است. ارزش شیوه تدریس معکوس در تبدیل زمان کالسی به یک کارگاه کردهاستفاده می

میزان یادگیری  کنند، مورد محتوای آموزشی اظهارنظر درتوانند آموزشی است که در آن فراگیران می

عملی و گروهی در تعامل باشند. در  هایفعالیتطریق  از آموزاندانش دیگررا ارزیابی کرده و با  خود

را برای آموزان دانشو  کندعنوان یک مربی و یا مشاور عمل میهآموزگار بحین جلسه کالس معکوس،

 نماید.انجام تمرین بیشتر و فعالیت گروهی تشویق می

جوان  قشر دسترسی عموم مردم خصوصاً کنولوژی وتوجه به گسترش روزافزون ت با طرف دیگر از    

و  داد ها قرارتوان آموزش را برپایه این فناوریارتباطی می اطالعاتی و های جدیددانشجو به فناوری و

 ها وتبلت چون ارتباطیابزارهای ما شاهدگسترش  امروزه برد. بهره آموزش امر در هاهای آناز قابلیت

 دسترسی به اطالعات محدود به زمان و ها مطالعه وطریق آن همراه هوشمند هستیم که ازهای تلفن

این  از اطالعات موردنیاز دسترسی داشت وبه توانکجا می هر در لحظه و هر در مکان خاصی نیست و

با  تدریس کالس معکوس نیز روش در .یادگیری و آموزش استفاده نمود عرصه در توانامکانات می
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شرایط تداخل  در یا بیماری و وعیش شرایط بحرانی مانند جنگ، های مختلف  درفناوری استفاده از

 پذیرها امکاندانشگاه مدارس و های درسی درمواردی که تشکیل کالس واحدهای درسی و سایر

توان گفت می تعطیلی نجات داد. از این رو آن را از وتربیت آمده وتعلیم کمک بهتوان می نیست،

راستای بررسی  درگیرند. می خدمت آموزش قرار تدریس به کمک هم در و روشهای نوین فناوری

 (González and Gomez 2016) ازجمله معکوس تحقیقات مختلفی انجام شده استاثربخشی کالس 

-2015آموزان در موضوعات علمی مقطع ابتدایی )تأثیر کالس معکوس بر روی ادراک و عملکرد دانش

کالس معکوس ارزیابی کردند.  تدریس و روش متداول( را با تقسیم به دو گروه با روش تدریس 2014

 داری در مقایسه میانگین، باالترین نمره و درصد قبولی وجودنتایج نشان داد که اختالف آماری معنی

 در مستقل امکان کار هاآنکردند که روش کالس معکوس به  توافقآموزان طورکلی، دانشدارد و به

 ,Torres TDiazTreche) ببینند آموزشی را داد و این امکان را فراهم کرد تا دوباره مواد را منزل

2018). 

که سه سال پس از تدریس به شیوه کالس معکوس در همه  داد نشان براین مطالعه دیگرعالوه    

 از درصد افزایش یافت. 50ریاضی دبیرستانی در منطقه مینه سوتا، نمرات امتحان ریاضی  هایکالس

کارگیری کالس معکوس باعث افزایش نمرات آزمون در هو ب یکی دیگر از نواحی کلراد در ییسو

 ,Drake, Kayser) ریاضیات، علوم، مهارت خواندن، مطالعات اجتماعی و مهارت نوشتن شد

Jakcobowitz, 2016) .)مطالع( ةMuir Geiger, 2015) ثیر کالس معکوس بر یادگیری أدر زمینه ت

آموزان نشان داد که نظرشان در مورد آموزان در پایه دهم و نظرسنجی از معلمان و دانشریاضی دانش

اند که با منابع تجربیات خود در رویارویی با کالس معکوس مثبت بوده است و فراگیران تمایل داشته

 ر. د((Kiahosseyni & Aslani, 2016)باشند اضیات آنالین ایجاد شده توسط معلم، تعامل داشته ری

 آموزان درانگیزه پیشرفت تحصیلی دانش به روش کالس معکوس بر آموزش تأثیر پژوهشی به بررسی

ة که روش تدریس کالس معکوس باعث افزایش انگیز نداین نتیجه رسید درس مطالعات اجتماعی به

پژوهشی  شود. درمباحث جدید کالس می رویارویی با آموزان ازکاهش ترس دانش پیشرفت تحصیلی و

 تدریس سنتی در و روشهدف مقایسه روش آموزش کالس معکوس  با  (Moazami, 2017)دیگر

 کالسة شیو دهم متوسطه به این نتیجه رسید که استفاده از آموزان دختردانش یادگیری درس فیزیک

نگری به عمقی خالقیت و و تفکرة دامن و شودمی مفهومی سطحی و رفتن یادگیریس باعث باالمعکو

 کند.می زیاد دروس را

توانسته است  کوتاه خود طول عمر در آموزش کالس معکوس روش ،پژوهشی پیشینه به توجه با    

هایی ویژگی دلیل برخورداری ازروش به نیا متغیرهای آموزشی رانشان دهد. بر تأثیر در کارآمدی خود

حمایت آموزشی  هایی برای یادگیری،فرآیندهای تحصیلی سازنده، تدارک فرصت مانند حمایت از

گیری خودآموزی، بهره میان آموزش مستقیم در برقراری تعادل ،های فراگیرانفعالیت از پذیرانعطاف

 هامؤثرترین روش ازیکی تواندمی برای فراگیران دارد،های زندگی واقعی که معانی شخصی زمینه از
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 بر اشتیاقسخنرانی  و روشهدف مقایسه اثربخشی روش آموزش معکوس  حاضر باپژوهش .باشد

سطح  در و ایران ندارد حداقل در هیچ مطالعه دیگری را سابقه بررسی در که تحصیلی صورت گرفته

 است. صورت زیرمفهومی این پژوهش به مدل جهان نیز بسیار اندک است.

                               

 متغیرمستقل                                                   متغیر وابسته                         

 روش کالس معکوس                       

 روش سخنرانی                                                                                                 

  اشتیاق تحصیلی                       

                         
 مدل ادراکی طرح پژوهشی (:1)شکل 

 

 از: های اصلی تحقیق عبارتنداین اساس  فرضیه بر

 تحصیلی دانشجویان اثربخشی دارد. بر اشتیاقروش کالس معکوس  فرضیه اول:

 تراثربخشافزایش اشتیاق تحصیلی  روش کالس معکوس نسبت به روش سخنرانی در فرضیه دوم:

 است.

 

  شناسی پژوهشروش

 زمان ی و با توجه به بعدآزمایشها از نوع نیمهآوری دادهپژوهش حاضر با توجه به اهداف و شیوه جمع

آن  از است که قسمتیهای آزمایشی باشد که در این راستا طرح تحقیق از نوع طرحنوع مقطعی می از

که در آن متغیر  باشدآزمون میآزمون و پسپیش بادرون گروهی  دیگر قسمتی و گروهیصورت بینبه

بندی که مبنای گروه وجود دارد سخنرانی و روشسطح روش آموزش کالس معکوس  دو با مستقل

دانشگاه  کلیه دانشجویان دختردر این پژوهش جامعه مورد مطالعه  است. گانه آزمایشی بودهدو

از جامعه  بود. نفر 549ها آن که تعداد 1397-98فرهنگیان استان آذربایجان شرقی درسال تحصیلی 

-گیریبه روش نمونه موردنظربراساس مالک های نفره 30گروه  2در  نفر 60مورد مطالعه تعداد 

 و 97سال  یورود ،دانشجو معلمان بودن دختر انتخاب، مالک انتخاب شدند. ایمرحلهیک  ایخوشه

های آموزشی به فعالیت گروه آزمایشی اول. برایبود نفر 190افراد این  علوم تربیتی که تعداد رشته

 آموزش ها به روش سخنرانی انجام پذیرفت.دومآزمایشیگروهیبرا اجرا شد. کالس معکوسروش

 ,Fredericks) تحصیلی اشتیاق پرسشنامه ابزارمورداستفاده برای سنجش اشتیاق تحصیلی،    

BlumenfeldParis,2004) .مقیاسخرده سه ها؛ این گویه که است گویه 15 دارای مقیاساین  بود 

 دارای هاگویه از کدام هر کند. پاسخمی گیریدانشجویان اندازه در میان را شناختی عاطفی و رفتاری،

 ضریب همکاران شود. فردریکز ومی شامل را (5همیشه= تا 1از )هرگز=  باشد کهمی پنج تا یک نمرات
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با  (1394) همکاران عباسی و این پرسشنامه را ییایپا اند.کرده گزارش 86/0را  مقیاس این پایایی

نیز ضریب پایایی براساس شاخص آلفای  تحقیق حاضر در دست آورد.به 66/0کرونباخ از آلفای استفاده

 درونی ثبات از این پرسشنامه االتؤس که داد نشان آزمون این نتایج دست آمد.هب 78/0کرونباخ 

 کنترل و )گروه کالس معکوس( آزمایش گروه به دانشجویان آنکه از پس هستند. برخوردار مطلوبی

 گروه اجرا دو هر برای تحصیلی اشتیاق آزمونشیپ شدند؛ انتخاب تصادفی طوربه )گروه سخنرانی(،

اسالیدهای تهیه  و ویدئوها ها ولیفا جلسه توجیكهی برای دانشجویان گروه آزمایش گذاشته شد. شد.

 جلسه قبل از هر آنان خواسته شد از گرفت و دانشجویان قرار اختیار مبانی در شده درس اصول و

اشکال مواجه  با جا هر و قسمت را به همراه کتاب مطالعه کنند فیلم هر کالس پاورپوینت و در حضور

 تا در به کالس آورند و یادداشت کرده  را یا سئواالت خود آنالینی مطرح کنند و ارتباط در شدند،

فقط به  گرفت وتدریسی انجام نمی گونههیچ کالس در واقع در بحث بپردازند. رفع اشکال و به کالس

 شد.رفع اشکال پرداخته می

منبع درسی تعیین شده  بر تکیه با مطالب و بود سخنرانی روش به درس ارائه گروه سخنرانی، در    

غالمحسین شکوهی( به نوشته مراحل آن  وتربیت وتعلیم) وپرورشمبانی آموزش درس اصول و

 زمان لذا کردند؛یادداشت می و بودند شنونده غالباً کالس در شد. دانشجویاندانشجویان ارائه می

زمان زیادی برای طرح نقطه  و شدمطرح شده می مفاهیم یادداشت توضیح و صرف کالس از بیشتری

 نظرات دانشجویان نبود.

  آزمون اشتیاق تحصیلی انجام گرفت.پایان جلسات آموزشی پس دو گروه پس از هر در
 

 پژوهش هاییافته

 .است آمده 1 مورد مطالعه در جدول شماره یهاگروه توصیفی میزان اشتیاق تحصیلی در هاییافته

  
 پراکندگی اشتیاق تحصیلی های مرکزی وشاخص (:1)جدول 

 گروه
 

 آزمون
 

 متغیر
 

 میانگین
 انحراف 

 استاندارد

ترین پایین 

 نمره

باالترین  

 نمره

 تعداد 

 آزمودنی

 
 

 آزمونپیش
اشتیاق  

 تحصیلی

 
5/49 

 
56/4 

 
39 

 
56 

 
30 

کالس 

 معکوس

 
 آزمونپس

اشتیاق  

 تحصیلی

 
01/52 

 
68/4 

 
45 

 
68 

 
30 

 سخنرانی
 

 آزمونپیش
اشتیاق  

 حصیلیت

 
83/49 

 
41/4 

 
40 

 
57 

 
30 

 
 

 آزمونپس
اشتیاق  

 تحصیلی

 
73/46 

 
27/4 

 
32 

 
56 

 
30 
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گروه کالس  آزمون درپیش شود که میانگین اشتیاق تحصیلی در، مالحظه می1جدول با توجه به    

گروه  در و 01/52معکوس گروه کالس  آزمون درپس در ؛83/49 یسخنران گروه در و 5/49معکوس 

 که: دهدنشان می (1) جدول مندرجات است. 73/46سخنرانی 

 گروه تفاوت چندانی ندارند. دو آزمون دردرمرحله پیش( میزان اشتیاق تحصیلی 1 

 طورش معکوس نسبت به گروه سخنرانی بهآزمون درگروه آموز( میزان اشتیاق تحصیلی درمرحله پس2

  مالحظه بیشتراست.قابل

آزمون، آزمون نسبت به مرحله پیشمرحله پس گروه آموزش معکوس در میزان اشتیاق تحصیلی در( 3

 چشمگیر داشته است.افزایش 

آزمون، آزمون نسبت به مرحله پیشگروه آموزش سخنرانی درمرحله پس ( میزان اشتیاق تحصیلی در4

 محسوس کاهش یافته است. طوربه

 تحصیلی دانشجویان اثربخشی دارد. بر اشتیاقروش کالس معکوس  فرضیه اول:

 استفاده شده است.  وابسته tجهت بررسی فرضیه اول ازآزمون 

 
 آزمون پس آزمون وپیش در هامیانگین بسته جهت مقایسهوا tآزمون  خالصه (:2)جدول 

 گروه کالس معکوس در

 منبع تغییر
 متغیر 

 وابسته

تفاوت  

 هامیانگین

خطای استاندارد  

 هاتفاوت میانگین

 
t 

درجه  

 آزادی

 سطح 

 داریمعنی

 آزمونپس

 آزمونپیش

اشتیاق  

 تحصیلی

 
51/2 

 
23/1 

 
04/2 

 
29 

 
01/0 

 

بهبود اشتیاق تحصیلی اثربخش  نشان می دهد روش آموزش به شیوه معکوس بر 2جدول مندرجات    

توان به این یافته می توجه با .است دارمعنی P≤05/0درسطح ( 04/2محاسبه شده ) t زیرااست، 

 است. تحصیلی دانشجویان اثربخش بر اشتیاقروش کالس معکوس که  استنباط کرد

 
 گروه سخنرانی آزمون درپس آزمون وپیش ها درجهت مقایسه میانگین وابسته t  آزمون خالصه (:3)جدول 

 منبع تغییر

 

 وابسته متغیر

 

تفاوت 

 هامیانگین

خطای  

استاندارد 

تفاوت 

 هامیانگین

 

t 

 

درجه 

 آزادی

 

 سطح

 داریمعنی

-زمونآپس

 آزمونپیش

 
 اشتیاق تحصیلی

 
10/3- 

 
08/1 

 
87/2- 

 
29 

 
01/0 
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بهبود اشتیاق تحصیلی  روش آموزش به شیوه سخنرانی بر دهدمینشان 3جدول مندرجات    

به  باتوجه نیست. دارمعنی P≤/05سطح  ( در-87/2محاسبه شده ) t رایز، نیست دانشجویان اثربخش

 نیست. تحصیلی دانشجویان اثربخش بر اشتیاقروش سخنرانی که  توان استنباط کرداین یافته می

 تراثربخشافزایش اشتیاق تحصیلی  روش کالس معکوس نسبت به روش سخنرانی در فرضیه دوم:

 است.

 متغیره استفاده شده است.کوواریانس تک از تحلیلجهت بررسی فرضیه دوم 
 

 تحصیلی بر اشتیاقکوواریانس تک متغیره اثرات روش های آموزشی  لیتحل (:4)جدول 

  متغیر
منبع 

 تغییرات
 

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی
 

میانگین 

 مجذورات
 F  

سطح 

داریمعنا  
 

مجذور 

 اتا
 

توان 

 آزمون

 اقیاشت

یلیتحص  

29/213  آزمونپیش   1  29/213   41/2   13/0      

35/4140  گروه   1  35/4140   83/46   001/0   46/0   1 

01/4863  خطا   55  41/88          

 

آزمون، دو روش آموزشی کالس معکوس پیش کنترل اثر دهد پس ازنشان می (4) مندرجات جدول    

 با دارند و متفاوت اثر (ضریب اتا=p، 83/46(=55،1)F، 46/0<05/0) تحصیلی  بر اشتیاقسخنرانی  و

با  در مقایسهآزمون روش کالس معکوس پس مرحله در تحصیلی توجه به میانگین نمرات اشتیاق

معکوس نسبت به  روش کالس بنابراین است. تربهبود اشتیاق تحصیلی اثربخش روش سخنرانی در

ضریب  مقدار با توجه به دارد ومثبت  تأثیر دانشجو معلمانروش سخنرانی در بهبود اشتیاق تحصیلی 

تغییرات اشتیاق تحصیلی براساس تفاوت دو روش  از درصد 46داشت که(می توان بیان 46/0) اتا

 قابل تبیین است. )کالس معکوس وسخنرانی( آموزشی

 

 گیرینتیجه و بحث

 دانشجویان تحصیلی اشتیاق بهبود بر معکوس کالس روش که دهدمی نشان پژوهش این هاییافته

  ;Bouwmeester,2019) ،Hew  ;Lo, 2014chen,2018 یها هاییافته بااین یافته . استتراثربخش

Almodaires,2019;،kozikoglu,2019; Ayçiçek & Yanpar YelkenMuniandy love and et. 

al,2014 ,Mclean,Attardi,Faden,Goldszmidt; 2016 Willis,Jason,2014;  Alswat, 2014; 

Johnson, 2013; Alvand, 2016; Kiahosseyni & Aslani, 2016; Aslani & Dinarvand, 2018; 
(Esmaeilifar and et. all, 2016; Moazami (2017;  2018) هاییافتهبا  و باشدهمسو می  (Cabi, 

 .است ناهمسو

 و انگیزش که باعث داندمی هاییفعالیت عبارت از اشتیاق تحصیلی راتوان تبیین این یافته می در    

 افزایش را کنند اشتیاق یادگیریرا تلفیق می هاای آنفزاینده طورکه به افرادی و شودمیفعال یادگیری
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-میارتقارا یادگیرانفراگیری اشتیاق شوندمی ترکیب فعال یادگیری و کههنگامی عبارتیبه .دهندمی

کالس معکوس به  همچنین کند.می عملقویتر عامل، دو این بیشتر با همپوشی اشتیاق زیرا دهند،

فراگیر براساس میل  جهیدرنت چارچوب کامال ثابتی ندارد، درواقع دلیل انعطاف پذیری باالیی که دارد،

امکانات  پردازدوازاین نظرتنظیم برنامه براساس عالیق ووعالقه خودهرزمان که بخواهد به یادگیری می

 wang) (Holcombe,2010,شود.باعث افزایش اشتیاق به تحصیل می امر همین و شودمی انجام فراگیر

و به کنندبر موضوعات یادگیری تمرکزمیشوند، حاضرمیکه به طورمنظم سرکالسافرادیمعتقدند

گیرند و در آزمون های استاندارد شده پیشرفت کل نمرات باالیی میمقررات مدرسه پایبندند، در

ای نظیر تواند پیامدهای جدیمقابل فقدان اشتیاق به مدرسه میتحصیلی عملکرد بهتری دارند، در

 عدم پیشرفت در مدرسه، تمایل به رفتارهای انحرافی و خطر ترک تحصیل را به دنبال داشته باشد

استنادکردکه به  Mcnally,Little دگاهیدتوان به برای یافته پژوهشی حاضر می یدر تبیین دیگر    

 از منظور رهایی به سنتی آموزش روش کردن معکوس برای آموزش روشیک معکوس کالسباوراو

 در و کندپیدا می اختصاص آموزشی محتوای به درس کالس سنتی، روش در .است آموزشی تدریس

 گرفته نظر فراگیران، در برای درس کالس از بیرون در آن گرفتن کار به جهت تکالیفی راستا این

 برداری ضبط فیلم از طریق را آموزشی سخنرانیهای که است راهبردی یک معکوس کالس اما شودمی

 دیگر یسو از .) Mcnally, 2016؛  (Little, 2015کند می منتقل بیرون ازکالس درسبه  را آن و کرده

 شامل بلکه نیست یادگیری فردی برای درس کالس زمان کردن صرف شامل فقط معکوس کالس

 آنان تقویت خود، یادگیری پذیرش مسئولیت به فراگیران تشویق و یادگیری، آموزش انواع از استفاده

معکوس  کالس در .(Helgson, 2015)می شود محتوا در حد تسلط در یادگیری به رسیدن جهت در

بخش  یرو تماشاکند. تدریس معلم را تواندمی قبال مطالعه کرده وبارها وبارها فراگیرمحتوای درس را

تفاوتهای فردی خود به درک مطلب ویادگیری می آموز باتوجه به دانش هر کند.خاصی تمرکز

پرسش توانندمیدرس نیز  کالس در گیرد.میپردازدودرواقع کنترل یادگیری به دست دانش آموز انجام

-تری بوجودمینتیجه یادگیری مؤثرتروعمیق  در های بهتری بپرسندوعمیق تر به موضوعات بپردازند،

 آید.
 ,McLean, Attardi, Faden, Goldszmidtشاگرد) معلم و تعامل بهبود باعث تواند می رویکرد این    

 Love and)سدرکالس  در یادگیری هایفعالیت طریق از عمیق یادگیری تسهیل Ston,2012)؛ (2016

et.all,2014)، درک  به کمک ؛ عمیقتر یادگیریبه  فراگیران و اشتیاق انگیزه افزایش کالس، پویایی

 (McLean شود درگیری فراگیران پرورش عملکردشان و و یادگیری سبکهای به نسبت فراگیران

(little,2015;Gilboy,Heinerichs,Pazzaglia, 2015 ;and et. all, 2016. رویکرد این در نیهمچن 

 طریق از را کالسی هایفعالیت توانندمی و مدرسان شود می گذاشته کنار درس کالس در محتوا ارائه

 گیرند،کار به واقعی زندگی در را اطالعات و یابند مسائل دست علت به فراگیران چگونه اینکه آموزش
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 اهمیت به نسبت فراگیران درک افزایش باعث کالس معکوس راهبردهای اجرای .کنندفراهم

 .(Rotellar, Cain 2016) شود می درس کالس داخل در تقویت آن و درس کالس از قبل هایفعالیت

 یادگیری یاددهی هایفعالیت به نسبت فراگیران برداشت که دهد می نشان نیز مختلف مطالعات نتایج

 داشته تصویری به صورت را کالسی سخنرانی های کهدهندمی ترجیح آنها.است بوده مثبت معکوس،

 ,Stelzer, Brookesباشند داشته  بیشتری کالسی تعاملی هایفعالیتدارند،  تمایل بیشتر اما ،باشند

Gladding) (Mestre, 2010. هاییافته طبق دیگر یسو از (Andrews, Leonard,Colgrove, 

Kalinowski, 2011) می شود ناشی آنجا از کارشناسی دانشجویان یادگیری در مشکالت از بسیاری 

ازفعالیت دریادگیری به عنوان یک  هاآن روازاین سنتی دارند، سخنرانی روش در منفعلی نقش هاآن که

های تسهیل کننده اشتیاق محیطتوسعهرابهمعلمان پژوهشی، هاییافته.کنندمی حمایت درمانی روش

 ,Willis & jason, 2014) Johnson & Brent, 2013;  (Alswat مطالعات کنند.میتوصیهتحصیلی

بیشتری درفراگیران  و اشتیاقدهد کالس معکوس نسبت به کالس سنتی انگیزه می نشان ;2014

باشد و عنصری اساسی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی می مدرسه همچنین اشتیاق به .کندایجادمی

 شود.آن به عنوان نقطه محوری اکثر نظریات مربوط به افت تحصیلی یاد میاز

ی موجوددرکالس معکوس حول درگیری فعاالنه فراگیران با درمجموع هسته اصلی تمام نظریه ها

بادرگیرشدن فعاالنه فراگیران باتکالیف  نی؛ بنابرازندیادگیری دورمی و تکالیفمطالب آموزشی 

و اشتیاق تحصیلی و  بر انگیزهتوانندافکارواعمال خودراطوری هدایت کنندکه هامی آن یادگیری،

 بیشتر تعاملآموز؛دانش هر یادگیری کردنفردی درنهایت بریادگیری آن ها تأثیرمثبت داشته باشد.

 نیازمندند؛بیشترتالش به که آموزانیدانش به کمکبرای معلمبیشتر معلم؛ فرصت و آموزدانش بین

بکشد. مشارکت والدین درامریادگیری چالش  به را مستعد آموزاندانش تا معلم بیشتر برای مجال

کردن ویدئوهای آموزشی به جای صفحه نمایش هایی که ازآن ها استفاده  نیگزیجا فرزندانشان،

مثبت روش کالس معکوس است که ازنتایج مهم آن افزایش اشتیاق تحصیلی  یامدهایازپ شود،می

 فراگیران است. 

دانشجو  شامل تحقیق ینا در دهستفاا ردمو هكنمون جملهاز  بود هایی یتودمحد دارایحاضر تحقیق     

-که به صورت شبانه روزی ومتعهدخدمت  فرهنگیان ورشته علوم تربیتی بودهدختردانشگاهمعلمان

دانشجویان  سایر به حاضر هشوپژ یها یافته یمكتعم یناابركبنکنند. آموزش وپرورش تحصیل می

 تطالعاا نداتومی نیز هشوپژینا یها یافتهعملی یهادبررکا .ستا اههمر طحتیاا با ودانش آموزان

چنانچه روش کالس معکوس بتواند با تأثیر بر  د.كباشتهكشدا تربیتوتعلیمرانکارنداست د ایبر مهمی

 با روشسازه های روانشناختی اثرسازنده ای برفراگیران داشته باشدو به ویژه اگراین تأثیردرمقایسه 

بر ای مؤثر و عملی برای تأثیرگذاری به یافتن شیوهراتوان معلمانمعمول سخنرانی بیشتر باشد، می

-ایهآموزشی رادریافتن شیو مؤسسات مطالعه، نیاز ادانش حاصل  نی؛ بنابرادادنوید تحصیلی اشتیاق

 یاری خواهد  کرد.کارآمدبرای تعلیم وتربیت فراگیران
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 به هر های درسیکالس تشکیل که امکاناست شرایطی در آن روش استفاده ازاین  کاربرد دیگر    

که باعث تعطیلی  کروناشیوع بیماری جریان در را اخیراً که نمونه عملی آنطوریدلیلی فراهم نباشد به

کالس معکوس با اقبال عمومی رو روشنیا از کشورمان شاهد هستیم. های درسی شده، درکالس

 .است همراه بوده
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