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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی روش آموزش کالس معکوس و روش سخنرانی بر اشتیاق تحصیلی
دانشجو معلمان دختر دانشگاه فرهنگیان انجام شد.
روش :در راستای هدف پژوهشی و در قالب طرح آزمایشی بین گروهی ،از جامعه دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان
استان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی  1397-98تعداد  60نفر دانشجو در  2گروه  30نفره به روش نمونهگیری
خوشهای یک مرحلهای انتخاب شدند .یکی از گروهها با روش کالس معکوس و گروه دیگر به روش سخنرانی تحت
آموزش قرار گرفتند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه اشتیاق تحصیلی  Fredricksو همکاران استفاده شد .تحلیل
دادهها با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیره انجام پذیرفت.
نتایج :یافتههای پژوهش حاضر نشان دادند روش کالس معکوس در مقایسه با روش سخنرانی درافزایش اشتیاق
تحصیلی دانشجویان اثربخشتر بوده است .نتایج نشان داد که تمام فعالیتهای موجود در کالس معکوس حول درگیری
فعاالنه فراگیران با مطالب آموزشی و تکالیف یادگیری دور میزند؛ بنابراین با فعال شدن فراگیران ،آنها میتوانند افکار
و اعمال خود را طوری هدایت کنند که بر انگیزه و اشتیاق تحصیلی و درنهایت بر یادگیریشان اثربخشی بیشتری
داشته باشد.
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مقدمه و بیان مسئله
در دنیای امروز تحصیل علم و دانش بخش مهمی ارزندگی افراد را تشکیل میدهد و کمیت و
کیفیت تحصیل نقش مهمی در آینده افراد ایفا میکند .ازاینرو موفقیت فراگیران همواره از اولویتهای
نظامهای تربیتی است .یکی از عوامل کلیدی مؤثردر موفقیت یادگیرندگان ،اشتیاق تحصیلی استکه
نیازمند ارزشیابی و تحلیل پیوند آن با روشهای تدریس است .اشتیاق تحصیلی به حضور بیشتر
دانشجویان در کالسهای درسی منجر میشود و حضور دانشجویان در کالس درس ،منجر به افزایش
تعامل دانشجویان با اساتید ،تبادل احساسات بین دانشجویان ،مطرح شدن سؤاالت و پیشنهادهای
آنها شده و افزایش موفقیت تحصیلی دانشجویان را در پی دارد .برای اشتیاق تحصیلی چهار مدل
مطرح شده است .یکی از این مدلها مدل ( )Paris & Blumenfeld, 2004است که اشتیاق تحصیلی
را دارای سه بعد رفتاری (رفتارهای مثبت ،پرداختن به تکالیف درسی ،مشارکت در فعالیتهای فوق
برنامه درسی مدرسه که برای سازگاری روانی اجتماعی و پیشرفت دانشآموز مفیدند) ،عاطفی
(احساسات ،عالیق ،ادراکات و نگرشهای دانشآموز نسبت به مدرسه) و شناختی (نیروگذاری
روانشناختی دانشآموزان در امر یادگیری وکاربرد راهبردهای خودتنظیمی توسط آنهاست) میداند.
مدل دیگر مدل ( )Rumberger Larson,1998است .در این مدل اشتیاق تحصیلی با دو مؤلفة اشتیاق
تحصیلی و اشتیاق اجتماعی که در سازگاری تحصیلی نقش دارند ،مشخص میشوند .اشتیاق اجتماعی
با رفتارهایی چون حضور در کالس ،قبول مقررات و مشارکت فعال در امور مرتبط با کالس تعریف
میشود و اشتیاق تحصیلی نیز نگرشهای دانشآموز نسبت به مدرسه و توانایی برآوردن انتظارات
عملکرد را شامل میشود .سومین مدل ،مدل ( ) Newmann, Wehlage & Lamborn,1992است که
در این مدل اشتیاق تحصیلی بهعنوان سرمایه روانی دانشآموزان و تالش مستقیم آنها برای یادگیری
و کسب مهارتها و تمایل به ارتقاء سطح موفقیتها تعریف کردهاند که میتواند منجربه مشارکت مؤثر
در فعالیتهای مدرسه ،شرکت در فعالیتهای کالسی ،سازگاری با فرهنگ مدرسه شود .به نقل از
(.)Shaaria, Yusof, Ghazalic, Osmand, Dzahir & 2014
چهارمین مدل ،مدل ( )showfly, salanowaاست که اشتیاق تحصیلی را بهصورت پافشاری و حالت
هیجانی-انگیزشی مثبت در مورد کارهای مدرسه بیانکردهاند و در برگیرنده سه جنبه است :شور و
شعف ،ازخودبیخود شدن و جذب شدن .دانشآموزان مشتاق از لحاظ شناختی ،از راهبردهای
فراشناخت برای تمرین و طرح ریزی و ارزیابی پیشرفت و تالشهایشان استفاده میکنند.
برا ساس مدل بلومنفیلد و پاریس که دراین پژوهش ازآن ا ستفاده شده ا ست ،ا شتیاق تح صیلی
دارای سه مؤلفه ا ست :ا شتیاق شناختی به انعطافپذیری در حل م سئله ،ترجیح برای کار سخت،
مقابله مثبت در برابرشككکسككت ( )Burrows, 2010رویکرد خودتنظیمككككككی یادگیری و اسككتفاده
ازراهبككككككرد های فراشككك نا خت دال لت دارد ( )Wang, Willet & Eccles, 2011که فراگیران با
راهبردهاییمانند خال صهکردن مطالب ،پی شخوانی ،سازماندهی و مرور مطالب ،یادگیری و موفقیت
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تحصیلی خود را ارتقا میدهند و همین باعث می شود که آنها ازاشتیاق تحصیلی بیشتری برخوردار
شوند ( .)Alavi & Yousef Vand, 2018بسیاری از فراگیران ممکن است عالیم رفتاری توجه به یاد
دهنده مثل نگاه کردن را ن شان دهند اما ذهن شان در جای دیگری با شد .مدر سان از یادگیرندگان
میخواهند که بهطور عمیق به محتوای یادگیری فکرکنند و از راهبردهای متفاوت یادگیری که فهم
آنها از مواد درسككی را افزایش میدهند ،اسككتفاده کنند و بهطور انتقادی و خالق درباره یادگیری
بیندی شند .ا شتیاق شناختی شامل راهبردهای شناختی و فرا شناختی ا ست .ا شتیاق شناختی
دربرگیرنده تفکر عمیق درباره مو ضوعاتی که یادگرفته شده ا ست و از راهبردهای فرا شناخت برای
یادگیری مو ضوعات و برای تمارین و طرحریزی و ارزیابی پی شرفت و تالشهای شان ا ستفاده میکنند
( .)Pintrich & Degroot, 1990دانشآموزان مطالبیکه یاد میگیرند ،تکرارمیکنند و خال صهبرداری
و بسكككط میدهند تا آنها را در ذهن خوب سكككازماندهیکنند و خوب یادبگیرند( & Linnenbrink
. )Pintrich, 2003
اشتیاق رفتاری شامل رفتارهای قابل مشاهده یادگیرندگان در برخورد با تکالیف است که در حین
درس مربی به راحتی میتواند آنها را ببیندکه شامل تالش ،پایداری ،دقت و توجه ،برخوردهای مثبت
و حضور در محل تحصیل و کمکطلبی هنگام مواجه شدن با مشکلی در حین انجام تکالیف درسی و
تقاضای کمک از مدرس یا همساالن بهمنظور یادگیری و درک مطالب درسی است( Farzendeh,
.)Sohrabi & Abedi, 2012
بعد عاطفی اشتیاق ،به واکنشهای عاطفی و هیجانی دانشآموز در کالس و مدرسه ،نگرشهای
اثربخش در جهت تشخیص احساس تعلق به محل تحصیل اشاره دارد .پژوهشگران عالقمند به حیطة
انگیزش ،اشتیاق عاطفی را تحت عنوان حاالت عاطفی قابل مشاهده که توسط فعالیتهای علمی خاص
ایجاد میشوند ،مفهومسازی کردهاند .در این مفهوم ،اشتیاق عاطفی به کیفیت عاطفه نظیر شور و شوق،
عالقه و احساس لذت در طی فعالیتهای علمی اشاره دارد .همچنین اشتیاق عاطفی بهصورت احساس
دانشآموز از ارتباط عاطفی با مدرسه و کارکنان مدرسه نیز تعریف شده اشتیاق عاطفی به عالقه یا عدم
عالقه به مدرسه ،معلمان و تکالیف مدرسه عواطف مثبت و منفی از قبیل لذت ،کنجکاوی ،اضطراب،
خشم و یا خستگی نیز اشاره میکند ( .)Soufi & Peri, 2018همچنین مشارکت در فعالیتهای فوق
برنامه درسی مدرسه که برای سازگاری روانی اجتماعی و پیشرفت دانشآموز مفیدند.
برخی مطالعات نشانگر آن است که دانشجویانی که از لحاظ شناختی و عاطفی در یادگیری اشتیاق
نشان میدهند ،رغبت بیشتری برای صرف وقت ،تالش کافی در تکالیف و مطالعات از خود نشان داده
و کارآمدی و اصرار بیشتری در مواجهه با مشکالت و مسائل نسبت به دانشجویانی دارند که سطوح
پایینتری از اشتیاق شناختی و عاطفی را دارند ( .)Abbasi & Dagahi, 2014نتایج پژوهشها براین
نکته تأکید دارند که فقدان اشتیاق به مدرسه میتواند پیامدهای جدی نظیر عدمپیشرفت تحصیلی،
تمایل به رفتارهای انحرافی وخطرترک تحصیل را افزایش دهد ( .)Finn & Rock, 1967هماهنگی و
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همسویی رفتارهای فراگیر (عادتهای مطالعه ،عالیق ،مدیریت زمان ،انگیزش) و شرایط محیطی
(محیط دانشگاه ،همساالن ،رویکردهای آموزشی و جو خانواده ،حمایتهای تحصیلی و عوامل دیگر)
سبب ایجاد اشتیاق در فرد و موفقیت وی میشود .عوامل متعددی در ایجاد اشتیاق تحصیلی،
خودنمایی میکند که از مؤثرترین آنها معلم و روش تدریس اوست .هنگام بحث از شیوههای تدریس،
عموماً روشهای سنتی بهویژه سخنرانی بهعنوان معمولترین روش تدریس دروس دانشگاهی یک
طرف مقایسه است .در طرف دیگر روش جدید آموزش کالس معکوس که علیرغم نداشتن قدمت
زیاد ،توانسته است عملکرد موفقی در پیشینة پژوهشی از خود بهجای گذارد ،مورد عالقه بررسی حاضر
است.
روشهای سنتی معلممحور بهویژه سخنرانی که درآن مدرس نقطة اتکای فراگیر است و سعی در
تفهیم مطالب درسی به او دارد .شناختهشدهترین روش آموزشی در سراسر جهان سخنرانی است .سیف
به نقل از ( ()Woolfolk, 2003گفته است  1تا
5

1
6

وقت کالسهای درس صرف سخنرانی میشود.

همچنین ( )O’Donnel, Reeve & Smith, 2007بر این باورند که سخنرانی مسلطترین شیوه آموزشی
دراکثرکالس های دانشگاهی است .سخنرانی معمول ترین روش آموزشی است که تمامی فراگیران را
صرفنظر از تفاوتهای فردی ،تحت آموزش یکسان قرار میدهد .در این روش سعی بر آن است که
اطالعات و محتوای آموزشی در قالب ارتباطی یک سویه از معلم به فراگیران منتقل شود .در این شیوه
معلم فعال و فراگیر منفعل است ،تشریک مساعی و روابط میان فردی به حداقل کاهش مییابد .به
دلیل ارتباط یک سویه و غیرفعال بودن فراگیران درجریان آموزش ،خستگی و کسالت را بهدنبال
میآورد ( )Lammers & Murphy, 2002و میتواند مانعی در مسیر اشتیاق به تحصیل و پیامدهای
متعاقب آن باشد .در نقطه مقابل انتظار میرود که روشهای تدریس مشارکتی و فراگیرمحور که تمرکز
خود در آموزش را بر کار در گروهها و فهم عمیق مطالب از طریق کنکاش در موضوع و دستیابی
شخصی به پاسخ قرار میدهند و به نیازها و تواناییهای فراگیران خودتوجه دارند ( Rowan, Mccourt,
 )Beake, 2008کارآمدی الزم برای تأثیر در اشتیاق تحصیلی و پیامدهای متعاقب آن را داشته باشد.
در این میان روش کالس معکوس که موجب رشد تفکر ،استدالل و مهارتهای ارتباطی بین
دانشآموزان میشود ،جایگاه ویژهای دارد .این روش در طول عمر کوتاه خود توانسته است کارآمدی
خود را در تأثیر بر متغیرهای آموزشی نشان دهد.
امروزه جامعه نیازمند الگوهای نوین و خالق آموزشی است تا دانشآموزان را برای مقابله با بحران-
های زندگی و بهرهگیری از فرصتها و تواناییها و خالقیتهای خویش آماده سازند .لذا دانشآموزان
باید به جای به خاطر سپردن ،قابلیتهای چگونه آموختن از طریق تفکر و برخورد منظم با مسائل و
مشکالت را به طریق علمی یاد بگیرند (« .)Mobaser Maleki1& Kian, 2018کالس معکوس »1یا
1. Filipped classroom
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«وارونه» روش نوینی است که از سال  2004میالدی به بعد موردتوجه دستاندرکاران تعلیموتربیت
بهویژه معلمان قرارگرفته است .ایدة کالس معکوس یک مفهوم نسبتاً جدید در آموزشوپرورش است.
کالس معکوس مدل نوین آموزشی است که در آن آموزش در منزل صورت میگیرد و انجام تکالیف
درسی در کالس است .دانشآموزان ویدئو های آموزشی را در منزل قبل از حضور در کالس تماشا
میکنند و زمان حضور درکالس را به حل تمرین ،انجام پروژه و بحث و تبادلنظر پیرامون آموختههای
خود اختصاص میدهند .ویدئو های آموزشی که جزو ساختار اصلی و کلیدی تدریس معکوس است
معموالً توسط مدرس تهیه میشوند و یا از منابع آموزشی آنالین انتخاب میگردند.
برگمن وسمز ازپیشروان آموزش معکوس هستند .آنها معتقدند هر آموزشی بر سه عنصر استوار
است :محتوا ،ارتباط ،کنجکاوی .از دیدگاه آنها عنصر کنجکاوی از اهمیت بیشتری برخوردار است ،به
این معنی که معلم باید بتواند حس کنجکاوی را در دانشآموزان برانگیزد ،در این صورت دانشآموز
برای یادگیری محتوا آماده میشود .یکی از مهمترین راههای برانگیختن حس کنجکاوی در دانش-
آموزان ،تغییرروش سخنرانی به روشی است که در آن فراگیران برای پاسخ به سئوال خود ،به
جستجوگری بپردازند .در کالس معکوس زمان ومکان کالس به جستجوگری و عمق و غنا بخشیدن
به یادگیری اختصاص مییابد (.)Sams & Bergman, 2014
نوع دیگری از نابرابری نیز ممکن است با استفاده از مدل کالس معکوس رفع شود ،مشارکت والدین
و سطح تحصیالت آنهاست .دانشآموزان در حال تکمیل تکالیف در منزل سطوح مختلفی از کمک
والدین خود را دارند که ممکن است زمان یا دانش کافی برای حمایت از فرزند خود را داشته باشند؛
اما دانشآموزانی که به شیوه کالس معکوس به انجام تکالیف میپردازند ،این فرصت را دارند که به
طور یکسان از مربی خود به صورت مستقیم و چهره به چهره کمک بگیرند ( .)Arnold, 2014همچنین
زمان نگاه کردن به محتوای ویدئو آموزشی جایگزین زمان استفاده از صفحه نمایشهایی که از آن
استفاده میکرده اند شده است .ارزش شیوه تدریس معکوس در تبدیل زمان کالسی به یک کارگاه
آموزشی است که در آن فراگیران میتوانند در مورد محتوای آموزشی اظهارنظر کنند ،میزان یادگیری
خود را ارزیابی کرده و با دیگر دانشآموزان از طریق فعالیتهای عملی و گروهی در تعامل باشند .در
حین جلسه کالس معکوس،آموزگار بهعنوان یک مربی و یا مشاور عمل میکند و دانشآموزان را برای
انجام تمرین بیشتر و فعالیت گروهی تشویق مینماید.
از طرف دیگر با توجه به گسترش روزافزون تکنولوژی و دسترسی عموم مردم خصوصاً قشر جوان
و دانشجو به فناوریهای جدید اطالعاتی و ارتباطی میتوان آموزش را برپایه این فناوریها قرار داد و
از قابلیتهای آنها در امر آموزش بهره برد .امروزه ما شاهدگسترش ابزارهای ارتباطی چون تبلتها و
تلفنهای همراه هوشمند هستیم که از طریق آنها مطالعه و دسترسی به اطالعات محدود به زمان و
مکان خاصی نیست و در هر لحظه و در هر کجا میتوان بهاطالعات موردنیاز دسترسی داشت و از این
امکانات میتوان در عرصه یادگیری و آموزش استفاده نمود .در روش تدریس کالس معکوس نیز با
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استفاده از فناوریهای مختلف در شرایط بحرانی مانند جنگ ،شیوع بیماری و یا در شرایط تداخل
واحدهای درسی و سایر مواردی که تشکیل کالسهای درسی در مدارس و دانشگاهها امکانپذیر
نیست ،میتوان به کمک تعلیموتربیت آمده و آن را از تعطیلی نجات داد .از این رو میتوان گفت
فناوریهای نوین و روش تدریس به کمک هم در خدمت آموزش قرار میگیرند .در راستای بررسی
اثربخشی کالس معکوس تحقیقات مختلفی انجام شده است ازجمله ()González and Gomez 2016
تأثیر کالس معکوس بر روی ادراک و عملکرد دانشآموزان در موضوعات علمی مقطع ابتدایی (-2015
 )2014را با تقسیم به دو گروه با روش تدریس متداول و روش تدریس کالس معکوس ارزیابی کردند.
نتایج نشان داد که اختالف آماری معنیداری در مقایسه میانگین ،باالترین نمره و درصد قبولی وجود
دارد و بهطورکلی ،دانشآموزان توافق کردند که روش کالس معکوس به آنها امکان کار مستقل در
منزل را داد و این امکان را فراهم کرد تا دوباره مواد آموزشی را ببینند ( Torres TDiazTreche,
.)2018
عالوهبراین مطالعه دیگر نشان داد که سه سال پس از تدریس به شیوه کالس معکوس در همه
کالسهای ریاضی دبیرستانی در منطقه مینه سوتا ،نمرات امتحان ریاضی  50درصد افزایش یافت .از
سویی در یکی دیگر از نواحی کلراد و بهکارگیری کالس معکوس باعث افزایش نمرات آزمون در
ریاضیات ،علوم ،مهارت خواندن ،مطالعات اجتماعی و مهارت نوشتن شد ( Drake, Kayser,
) .)Jakcobowitz, 2016مطالعة ( )Muir Geiger, 2015در زمینه تأثیر کالس معکوس بر یادگیری
ریاضی دانشآموزان در پایه دهم و نظرسنجی از معلمان و دانشآموزان نشان داد که نظرشان در مورد
تجربیات خود در رویارویی با کالس معکوس مثبت بوده است و فراگیران تمایل داشتهاند که با منابع
ریاضیات آنالین ایجاد شده توسط معلم ،تعامل داشته باشند ( .))Kiahosseyni & Aslani, 2016در
پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش به روش کالس معکوس بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در
درس مطالعات اجتماعی به این نتیجه رسیدند که روش تدریس کالس معکوس باعث افزایش انگیزة
پیشرفت تحصیلی و کاهش ترس دانشآموزان از رویارویی با مباحث جدید کالس میشود .در پژوهشی
دیگر ) (Moazami, 2017با هدف مقایسه روش آموزش کالس معکوس و روش تدریس سنتی در
یادگیری درس فیزیک دانشآموزان دختر دهم متوسطه به این نتیجه رسید که استفاده از شیوة کالس
معکوس باعث باالرفتن یادگیری سطحی و مفهومی میشود و دامنة تفکر و خالقیت و عمقینگری به
دروس را زیاد میکند.
با توجه به پیشینه پژوهشی ،روش آموزش کالس معکوس در طول عمر کوتاه خود توانسته است
کارآمدی خود در تأثیر بر متغیرهای آموزشی رانشان دهد .این روش بهدلیل برخورداری از ویژگیهایی
مانند حمایت از فرآیندهای تحصیلی سازنده ،تدارک فرصتهایی برای یادگیری ،حمایت آموزشی
انعطافپذیر از فعالیتهای فراگیران ،برقراری تعادل در میان آموزش مستقیم خودآموزی ،بهرهگیری
از زمینههای زندگی واقعی که معانی شخصی برای فراگیران دارد ،میتواند یکیاز مؤثرترین روشها
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باشد .پژوهشحاضر با هدف مقایسه اثربخشی روش آموزش معکوس و روش سخنرانی بر اشتیاق
تحصیلی صورت گرفته که سابقه بررسی در هیچ مطالعه دیگری را حداقل در ایران ندارد و در سطح
جهان نیز بسیار اندک است .مدل مفهومی این پژوهش بهصورت زیر است.
متغیرمستقل

متغیر وابسته

روش کالس معکوس
روش سخنرانی
اشتیاق تحصیلی
شکل ( :)1مدل ادراکی طرح پژوهشی

بر این اساس فرضیههای اصلی تحقیق عبارتند از:
فرضیه اول :روش کالس معکوس بر اشتیاق تحصیلی دانشجویان اثربخشی دارد.
فرضیه دوم :روش کالس معکوس نسبت به روش سخنرانی در افزایش اشتیاق تحصیلی اثربخشتر
است.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به اهداف و شیوه جمعآوری دادهها از نوع نیمهآزمایشی و با توجه به بعد زمان
از نوع مقطعی میباشد که در این راستا طرح تحقیق از نوع طرحهای آزمایشی است که قسمتی از آن
بهصورت بینگروهی و قسمتی دیگر درون گروهی با پیشآزمون و پسآزمون میباشد که در آن متغیر
مستقل با دو سطح روش آموزش کالس معکوس و روش سخنرانی وجود دارد که مبنای گروهبندی
دوگانه آزمایشی بوده است .در این پژوهش جامعه مورد مطالعه کلیه دانشجویان دختر دانشگاه
فرهنگیان استان آذربایجان شرقی درسال تحصیلی  1397-98که تعداد آنها  549نفر بود .از جامعه
مورد مطالعه تعداد  60نفر در  2گروه  30نفره براساس مالک هایموردنظر به روش نمونهگیری-
خوشهای یک مرحلهای انتخاب شدند .مالک انتخاب ،دختر بودن دانشجو معلمان ،ورودی سال  97و
رشته علوم تربیتی که تعداد این افراد  190نفر بود .برایگروه آزمایشی اول فعالیتهای آموزشی به
روشکالس معکوس اجرا شد .برایگروهآزمایشیدومآموزش ها به روش سخنرانی انجام پذیرفت.
ابزارمورداستفاده برای سنجش اشتیاق تحصیلی ،پرسشنامه اشتیاق تحصیلی ( Fredericks,
 )BlumenfeldParis,2004بود .این مقیاس دارای  15گویه است که این گویه ها؛ سه خردهمقیاس
رفتاری ،عاطفی و شناختی را در میان دانشجویان اندازهگیری میکند .پاسخ هر کدام از گویهها دارای
نمرات یک تا پنج میباشد که از (هرگز=  1تا همیشه= )5را شامل میشود .فردریکز و همکاران ضریب

  168مقایسه ی اثربخشی روش های تدریس بارش مغزی و حل مساله...

پایایی این مقیاس را  0/86گزارش کردهاند .پایایی این پرسشنامه را عباسی و همکاران ( )1394با
استفاده از آلفایکرونباخ  0/66بهدست آورد .در تحقیق حاضر نیز ضریب پایایی براساس شاخص آلفای
کرونباخ  0/78بهدست آمد .نتایج این آزمون نشان داد که سؤاالت این پرسشنامه از ثبات درونی
مطلوبی برخوردار هستند .پس از آنکه دانشجویان به گروه آزمایش (گروه کالس معکوس) و کنترل
(گروه سخنرانی) ،بهطور تصادفی انتخاب شدند؛ پیشآزمون اشتیاق تحصیلی برای هر دو گروه اجرا
شد .جلسه توجیكهی برای دانشجویان گروه آزمایش گذاشته شد .فایلها و ویدئوها و اسالیدهای تهیه
شده درس اصول و مبانی در اختیار دانشجویان قرار گرفت و از آنان خواسته شد هر جلسه قبل از
حضور در کالس پاورپوینت و فیلم هر قسمت را به همراه کتاب مطالعه کنند و هر جا با اشکال مواجه
شدند ،در ارتباط آنالینی مطرح کنند و یا سئواالت خود را یادداشت کرده و به کالس آورند تا در
کالس به رفع اشکال و بحث بپردازند .در واقع در کالس هیچگونه تدریسی انجام نمیگرفت و فقط به
رفع اشکال پرداخته میشد.
در گروه سخنرانی ،ارائه درس به روش سخنرانی بود و مطالب با تکیه بر منبع درسی تعیین شده
درس اصول و مبانی آموزشوپرورش (تعلیموتربیت و مراحل آن نوشته غالمحسین شکوهی) به
دانشجویان ارائه میشد .دانشجویان در کالس غالباً شنونده بودند و یادداشت میکردند؛ لذا زمان
بیشتری از کالس صرف توضیح و یادداشت مفاهیم مطرح شده میشد و زمان زیادی برای طرح نقطه
نظرات دانشجویان نبود.
در هر دو گروه پس از پایان جلسات آموزشی پسآزمون اشتیاق تحصیلی انجام گرفت.
یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی میزان اشتیاق تحصیلی در گروههای مورد مطالعه در جدول شماره  1آمده است.
جدول ( :)1شاخصهای مرکزی و پراکندگی اشتیاق تحصیلی
آزمون

متغیر

میانگین

انحراف
استاندارد

پایینترین
نمره

باالترین
نمره

تعداد
آزمودنی

پیشآزمون

اشتیاق
تحصیلی

49/5

4/56

39

56

30

کالس
معکوس

پسآزمون

اشتیاق
تحصیلی

52/01

4/68

45

68

30

سخنرانی

پیشآزمون

اشتیاق
تحصیلی

49/83

4/41

40

57

30

پسآزمون

اشتیاق
تحصیلی

46/73

4/27

32

56

30

گروه
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با توجه به جدول  ،1مالحظه میشود که میانگین اشتیاق تحصیلی در پیشآزمون در گروه کالس
معکوس  49/5و در گروه سخنرانی 49/83؛ در پسآزمون در گروه کالس معکوس  52/01و در گروه
سخنرانی  46/73است .مندرجات جدول ( )1نشان میدهد که:
 )1میزان اشتیاق تحصیلی درمرحله پیشآزمون در دو گروه تفاوت چندانی ندارند.
 )2میزان اشتیاق تحصیلی درمرحله پسآزمون درگروه آموزش معکوس نسبت به گروه سخنرانی بهطور
قابلمالحظه بیشتراست.
 )3میزان اشتیاق تحصیلی در گروه آموزش معکوس در مرحله پسآزمون نسبت به مرحله پیشآزمون،
افزایش چشمگیر داشته است.
 )4میزان اشتیاق تحصیلی در گروه آموزش سخنرانی درمرحله پسآزمون نسبت به مرحله پیشآزمون،
بهطور محسوس کاهش یافته است.
فرضیه اول :روش کالس معکوس بر اشتیاق تحصیلی دانشجویان اثربخشی دارد.
جهت بررسی فرضیه اول ازآزمون  tوابسته استفاده شده است.
جدول ( :)2خالصه آزمون  tوابسته جهت مقایسه میانگینها در پیشآزمون و پسآزمون
در گروه کالس معکوس
منبع تغییر

متغیر
وابسته

تفاوت
میانگینها

خطای استاندارد
تفاوت میانگینها

t

درجه
آزادی

سطح
معنیداری

پسآزمون
پیشآزمون

اشتیاق
تحصیلی

2/51

1/23

2/04

29

0/01

مندرجات جدول  2نشان می دهد روش آموزش به شیوه معکوس بر بهبود اشتیاق تحصیلی اثربخش
است ،زیرا  tمحاسبه شده ( )2/04درسطح  P≥0/05معنیدار است .با توجه به این یافته میتوان
استنباط کرد که روش کالس معکوس بر اشتیاق تحصیلی دانشجویان اثربخش است.
جدول ( :)3خالصه آزمون  tوابسته جهت مقایسه میانگینها در پیشآزمون و پسآزمون در گروه سخنرانی
منبع تغییر

متغیر وابسته

تفاوت
میانگینها

خطای
استاندارد
تفاوت
میانگینها

t

پسآزمون-
پیشآزمون

اشتیاق تحصیلی

-3/10

1/08

-2/87

درجه
آزادی

سطح
معنیداری

29

0/01
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مندرجات جدول  3نشانمیدهد روش آموزش به شیوه سخنرانی بر بهبود اشتیاق تحصیلی
دانشجویان اثربخش نیست ،زیرا  tمحاسبه شده ( )-2/87در سطح  P≥/05معنیدار نیست .باتوجه به
این یافته میتوان استنباط کرد که روش سخنرانی بر اشتیاق تحصیلی دانشجویان اثربخش نیست.
فرضیه دوم :روش کالس معکوس نسبت به روش سخنرانی در افزایش اشتیاق تحصیلی اثربخشتر
است.
جهت بررسی فرضیه دوم از تحلیل کوواریانس تکمتغیره استفاده شده است.
جدول ( :)4تحلیل کوواریانس تک متغیره اثرات روش های آموزشی بر اشتیاق تحصیلی
متغیر
اشتیاق
تحصیلی

منبع
تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

آزمونپیش

213/29

1

213/29

2/41

0/13

گروه

4140/35

1

4140/35

46/83

0/001

خطا

4863/01

55

88/41

مجذور
اتا

0/46

توان
آزمون
1

مندرجات جدول ( )4نشان میدهد پس از کنترل اثر پیشآزمون ،دو روش آموزشی کالس معکوس
و سخنرانی بر اشتیاق تحصیلی (=0/46 ،F)55،1(=46/83 ،p>0/05ضریب اتا) اثر متفاوت دارند و با
توجه به میانگین نمرات اشتیاق تحصیلی در مرحله پسآزمون روش کالس معکوس در مقایسه با
روش سخنرانی در بهبود اشتیاق تحصیلی اثربخشتر است .بنابراین روش کالس معکوس نسبت به
روش سخنرانی در بهبود اشتیاق تحصیلی دانشجو معلمان تأثیر مثبت دارد و با توجه به مقدار ضریب
اتا ()0/46می توان بیان داشت که 46درصد از تغییرات اشتیاق تحصیلی براساس تفاوت دو روش
آموزشی (کالس معکوس وسخنرانی) قابل تبیین است.
بحث و نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که روش کالس معکوس بر بهبود اشتیاق تحصیلی دانشجویان
اثربخشتراست .این یافته با یافتههای های )chen,2018; Lo, 2014; Hew ،Bouwmeester,2019
;love and et. Ayçiçek & Yanpar YelkenMuniandy,2019;kozikoglu،Almodaires,2019
;Alswat, 2014; Willis,Jason,2014; 2016 al,2014 ,Mclean,Attardi,Faden,Goldszmidt
;Aslani & Dinarvand, 2018; Johnson, 2013; Alvand, 2016; Kiahosseyni & Aslani, 2016
; (Esmaeilifar and et. all, 2016; Moazami (2017همسو میباشد و با یافتههای ((Cabi, 2018

ناهمسو است.
در تبیین این یافته میتوان اشتیاق تحصیلی را عبارت از فعالیتهایی میداند که باعث انگیزش و
یادگیری فعالمیشود و افرادی که بهطور فزایندهای آنها را تلفیق میکنند اشتیاق یادگیری را افزایش
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میدهند .بهعبارتی هنگامیکه و یادگیری فعال ترکیب میشوند اشتیاق فراگیرییادگیرانرا ارتقامی-
دهند ،زیرا اشتیاق با همپوشی بیشتر این دو عامل ،قویترعمل میکند .همچنین کالس معکوس به
دلیل انعطاف پذیری باالیی که دارد ،درواقع چارچوب کامال ثابتی ندارد ،درنتیجه فراگیر براساس میل
وعالقه خودهرزمان که بخواهد به یادگیری میپردازدوازاین نظرتنظیم برنامه براساس عالیق و امکانات
فراگیر انجام میشود و همین امر باعث افزایش اشتیاق به تحصیل میشود(Holcombe,2010 ,wang).
معتقدندافرادیکه به طورمنظم سرکالسحاضرمیشوند ،بر موضوعات یادگیری تمرکزمیکنندو به
مقررات مدرسه پایبندند ،درکل نمرات باالیی میگیرند و در آزمون های استاندارد شده پیشرفت
تحصیلی عملکرد بهتری دارند ،درمقابل فقدان اشتیاق به مدرسه میتواند پیامدهای جدیای نظیر
عدم پیشرفت در مدرسه ،تمایل به رفتارهای انحرافی و خطر ترک تحصیل را به دنبال داشته باشد
در تبیین دیگری برای یافته پژوهشی حاضر میتوان به دیدگاه Mcnally,Littleاستنادکردکه به
باوراوکالس معکوس یکروش آموزش برای معکوس کردن روش آموزش سنتی به منظور رهایی از
تدریس آموزشی است .در روش سنتی ،کالس درس به محتوای آموزشی اختصاص پیدا میکند و در
این راستا تکالیفی جهت به کار گرفتن آن در بیرون از کالس درس برای فراگیران ،در نظر گرفته
میشود اما کالس معکوس یک راهبردی است که سخنرانیهای آموزشی را از طریق فیلم برداری ضبط
کرده و آن را به بیرون ازکالس درس منتقل میکند )Little, 2015؛  .( Mcnally, 2016از سوی دیگر
کالس معکوس فقط شامل صرف کردن زمان کالس درس برای یادگیری فردی نیست بلکه شامل
استفاده از انواع آموزش و یادگیری ،تشویق فراگیران به پذیرش مسئولیت یادگیری خود ،تقویت آنان
در جهت رسیدن به یادگیری در حد تسلط در محتوا می شود) .(Helgson, 2015در کالس معکوس
فراگیرمحتوای درس را قبال مطالعه کرده وبارها وبارها میتواند تدریس معلم را تماشاکند .روی بخش
خاصی تمرکزکند .هر دانش آموز باتوجه به تفاوتهای فردی خود به درک مطلب ویادگیری می
پردازدودرواقع کنترل یادگیری به دست دانش آموز انجاممیگیرد .در کالس درس نیز میتوانندپرسش
های بهتری بپرسندوعمیق تر به موضوعات بپردازند ،در نتیجه یادگیری مؤثرتروعمیق تری بوجودمی-
آید.
این رویکرد می تواند باعث بهبود تعامل معلم و شاگرد( McLean, Attardi, Faden, Goldszmidt,
)2016؛  (Ston,2012تسهیل یادگیری عمیق از طریق فعالیتهای یادگیری در کالس درس (Love and
) ،et.all,2014پویایی کالس ،افزایش انگیزه و اشتیاق فراگیران به یادگیری عمیقتر ؛ کمک به درک
فراگیران نسبت به سبکهای یادگیری و عملکردشان و پرورش درگیری فراگیران شود)McLean
 .(little,2015;Gilboy,Heinerichs,Pazzaglia, 2015 ;and et. all, 2016همچنین در این رویکرد
ارائه محتوا در کالس درس کنار گذاشته می شود و مدرسان میتوانند فعالیتهای کالسی را از طریق
آموزش اینکه چگونه فراگیران به علت مسائل دست یابند و اطالعات را در زندگی واقعی به کارگیرند،
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فراهمکنند .اجرای راهبردهای کالس معکوس باعث افزایش درک فراگیران نسبت به اهمیت
فعالیتهای قبل از کالس درس و تقویت آن در داخل کالس درس می شود). (Rotellar, Cain 2016
نتایج مطالعات مختلف نیز نشان می دهد که برداشت فراگیران نسبت به فعالیتهای یاددهی یادگیری
معکوس ،مثبت بوده است.آنها ترجیح میدهندکه سخنرانی های کالسی را به صورت تصویری داشته
باشند ،اما بیشتر تمایل دارند ،فعالیتهای تعاملی کالسی بیشتری داشته باشند Stelzer, Brookes,
 .Gladding) (Mestre, 2010از سوی دیگر طبق یافتههای (Andrews, Leonard,Colgrove,
) Kalinowski, 2011بسیاری از مشکالت یادگیری در دانشجویان کارشناسی از آنجا ناشی می شود
که آنها نقش منفعلی در روش سخنرانی سنتی دارند ،ازاینرو آنها ازفعالیت دریادگیری به عنوان یک
روش درمانی حمایت میکنند.یافتههای پژوهشی ،معلمانرابهتوسعهمحیطهای تسهیل کننده اشتیاق
تحصیلیتوصیهمیکنند .مطالعات )(Alswat, Johnson & Brent, 2013; Willis & jason, 2014
; 2014نشان میدهد کالس معکوس نسبت به کالس سنتی انگیزه و اشتیاق بیشتری درفراگیران
ایجادمیکند .همچنین اشتیاق به مدرسه عنصری اساسی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی میباشد و
ازآن به عنوان نقطه محوری اکثر نظریات مربوط به افت تحصیلی یاد میشود.
درمجموع هسته اصلی تمام نظریه ها ی موجوددرکالس معکوس حول درگیری فعاالنه فراگیران با
مطالب آموزشی و تکالیف یادگیری دورمیزند؛ بنابراین بادرگیرشدن فعاالنه فراگیران باتکالیف
یادگیری ،آن هامیتوانندافکارواعمال خودراطوری هدایت کنندکه بر انگیزه و اشتیاق تحصیلی و
درنهایت بریادگیری آن ها تأثیرمثبت داشته باشد .فردیکردن یادگیری هر دانشآموز؛تعامل بیشتر
بین دانشآموز و معلم؛ فرصت بیشترمعلم برایکمک به دانشآموزانی که به تالشبیشترنیازمندند؛
مجال بیشتر برای معلم تا دانشآموزان مستعد را به چالش بکشد .مشارکت والدین درامریادگیری
فرزندانشان ،جایگزین کردن ویدئوهای آموزشی به جای صفحه نمایش هایی که ازآن ها استفاده
میشود ،ازپیامدهای مثبت روش کالس معکوس است که ازنتایج مهم آن افزایش اشتیاق تحصیلی
فراگیران است.
تحقیق حاضردارای محدودیت هایی بود از جمله نمونكه مورد استفاده در این تحقیق شامل دانشجو
معلماندختردانشگاهفرهنگیان ورشته علوم تربیتی بوده که به صورت شبانه روزی ومتعهدخدمت -
آموزش وپرورش تحصیل میکنند .بنكابراین تعمكیم یافته های پژوهش حاضر به سایر دانشجویان
ودانش آموزان با احتیاط همراه است .کاربردهای عملییافته های اینپژوهش نیز میتواند اطالعات
مهمی برای دست اندرکارانتعلیموتربیت داشكتهباشكد .چنانچه روش کالس معکوس بتواند با تأثیر بر
سازه های روانشناختی اثرسازنده ای برفراگیران داشته باشدو به ویژه اگراین تأثیردرمقایسه با روش
معمول سخنرانی بیشتر باشد ،میتوان معلمانرابه یافتن شیوهای مؤثر و عملی برای تأثیرگذاری بر
اشتیاق تحصیلی نویدداد؛ بنابراین دانش حاصل از این مطالعه ،مؤسسات آموزشی رادریافتن شیوهای-
کارآمدبرای تعلیم وتربیت فراگیرانیاری خواهد کرد.

173 1399  تابستان، شمارة دوم،سال هشتم

فصلنامه تدریس پژوهی

کاربرد دیگر این روش استفاده از آن در شرایطی استکه امکان تشکیل کالسهای درسی به هر
دلیلی فراهم نباشد بهطوریکه نمونه عملی آن را اخیراً در جریان شیوع بیماریکرونا که باعث تعطیلی
 از اینرو روشکالس معکوس با اقبال عمومی. در کشورمان شاهد هستیم،کالسهای درسی شده
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