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 چکیده

با هدف سنجش اثربخشی کالس وارونه بر نگرش، درگیری و عملکرد دانشجویان در درس تولید محتوای الکترونیکی انجام گرفت. بدین پژوهش حاضر 
آزمون با گروه کنترل( استفاده شد. جامعه پژوهش، کلیه دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه تبریز در درس تولید  پس -منظور از طرح نیمه آزمایشی )پیش آزمون
اند. گروه آزمایش  نفری آزمایش و کنترل گمارده شده 42طور تصادفی در دو گروه  بودند که به 8931-8931 تحصیلی محتوای الکترونیکی در نیمسال اول سال

این مهارت را براساس را براساس روش کالس وارونه آموزش دیدند و گروه کنترل آموزش  "الین افزار استوری تولید محتوای الکترونیکی از طریق نرم"مهارت
های استاندارد  ها از پرسشنامه جلسه در سایت کامپیوتری اجرا شد. جهت گردآوری داده 84های آموزش به مدت  روش آموزش متداول دریافت کردند. دوره

حلیل واریانس تمستقل،  tآزمون های گردآوری شده با استفاده از  سنجش نگرش و درگیری، و پرسشنامه محقق ساخته سنجش عملکرد استفاده شد. داده
و تحلیل کواریانس تک متغیره تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که کاربست کالس وارونه به نگرش مثبت دانشجویان به دوره آموزش  چندمتغیره

 دهد.  انجامد، و درگیری و عملکرد آنان را در دوره افزایش می موضوع عملی می

 و عملکرد درگیریه؛ نگرش؛ طراحی آموزش؛ کالس وارون کلیدي: هايواژه
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 مقدمه

های سیار  ها در فناوری اطالعات و ارتباطات، فناوری همزمان با پیشرفت های اخیر، استفاده از طراحی آموزشی در آموزش عالی در سال
موسسات آموزش عالی (. 9،4182؛ ریتزاپ، و کومار4،4182؛ کانگ، ریتزاپ8،4182و یادگیری آنالین افزایش یافته است )آلن و سیمن

پاسخ دهند؛ زیرا متقاضیان آموزش عالی انتظار  نیاز دارند به تقاضای روزافزون برای تدریس با کیفیت تمام موضوعات نظری و عملی
شان کمک کند و آنان را برای اشتغال بهتر در یک شغل آماده سازد. الزمه  ای شغلی دارند که این مقطع تحصیلی به آنان در رشد حرفه

اف یادگیری تدریس موفق موضوعات نظری و عملی در آموزش عالی، استفاده از الگوهای آموزشی اثربخش برای تحقق اهد

(. ایجاد انگیزه و حفظ آن، تاکید بر دانش کاربردی جهت کسب مهارت، ارتقای تفکر 2،4182وار دانشجویان است )هنارد و روسه
های یادگیرندگان، درگیر ساختن آنان در یادگیری، تدارک محیط یادگیری  یادگیرندگان، تشویق به اظهارنظر و ارج نهادن به دیدگاه

ز منابع یادگیری متنوع، اختصاص زمان کالس برای یادگیری عمیق، تعامل سازنده بین یادگیرندگان با یکدیگر و مثبت، استفاده ا

های تجزیه و تحلیل، کاربرد، و تفکر  دهنده، پشتیبانی و تسهیل یادگیری یادگیرندگان، انجام ارزشیابی اصیل و واقعی از مهارت آموزش
هایی هستند که الگوی طراحی آموزشی اثربخش  فوری به نتایج یادگیری دانشجویان، از ویژگی و استدالل دانشجویان، ارائه بازخورد

؛ 2،4182در یادگیرندگان شکل گیرد )هاتیوا 48های الزم برای زندگی و کار در قرن  کنند تا مهارت برای آموزش عالی را تعیین می

الگوی طراحی آموزشی کالس (. 81،4181؛ الهیجا3،4184کاربورو؛ اس1،4182؛ میرون و موراچ1،4184؛ بهاتی6،4184دولین و اوشی
گرایانه در آموزش عالی است که به دلیل دارا بودن همین  وارونه در حال حاضر یکی از پرکاربردترین الگوهای طراحی آموزشی سازنده

ه موضوعات نظری و عملی مورد توصیه به استفاده از آن توسط متخصصان آموزش عالی برای آموزش اثربخش همها  اصول و ویژگی

 (.84،4182؛ گالیندو88،4184تاکید قرار گرفته است )آلوارز
شود؛ بلکه توسط  کالس وارونه یک الگوی آموزشی است که در آن محتوای یادگیری در طول زمان کالس ارائه نمی

شود  کار برده می ال و یادگیرنده محور بهشود، و سپس زمان کالس برای یادگیری فع یادگیرندگان قبل از جلسات کالس یاد گرفته می

(. در مقایسه با الگوی آموزشی سیستمی، معلم محور، و سخنرانی محور؛ این الگو متشکل از دو مرحله 82،4111؛ باکر89،4184)استرایر
یش از کالس و (. در مرحله اول یادگیری، یادگیرندگان پ82،4184یادگیری پیش از کالس، و یادگیری در کالس است )برگمن و سیمز

ای مختلف؛ از قبیل  های رسانه در خانه دانش اساسی موضوع درس را از طریق مشاهده و مطالعه مواد یادگیری فراهم شده در قالب

های یادگیری فعاالنه  گیرند. در مرحله دوم یادگیری، یادگیرندگان فعالیت ها، و یا مواد در قالب متنی یاد می ویدئوهای آنالین، پادکست
های تعاملی، حل مساله، تجارب آزمایشگاهی، ایفای نقش، انجام تکالیف عملی، و طراحی و خلق پروژه را از طریق  قبیل سخنرانی از

؛ 4184؛ برگمن و سیمز،4184کنند )استرایر، گری معلم در کالس دنبال می تعامل با سایر یادگیرندگان و البته با نقش تسهیل

                                                           
1 . Allen & Seaman 
2 . Kang & Ritzhaupt 
3 . Ritzhaupt & Kumar 
4 . Hénard & Roseveare 
5 . Hativa 
6 . Devlin & O'Shea 
7 . Bhatti 
8 . Miron & Mevorach 
9 . Scarboro 
10 . Alhija 
11 . Alvarez 
12 . Galindo 
13 . Strayer 
14 . Baker 
15 . Bergmann & Sams 
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دهند، زمان برای تعامل کالسی و  رندگان یادگیری مستقالنه محتوای هدف را قبل از کالس انجام میکه یادگی زمانی(. 8،4182گرستین
عبارت دیگر، در این روش تعامل کالسی بین یادگیرندگان، و  یابد. به یادگیری همیارانه میان معلم و یادگیرندگان افزایش می

ها در کالس، و  رف زمان بیشتر توسط یادگیرندگان برای انجام فعالیتیادگیرندگان با معلم از طریق کاهش زمان تدریس معلمان، ص

شان و تسلط بر  در این روش، یادگیرندگان از طریق کنترل سرعت یادگیری(. 4،4186یابد )لی یادگیری مطالب قبل از کالس ارتقاء می
ردهای سخنرانی سنتی برای کالس بهتر آماده (، در مقایسه با رویک9،4184شوند )آلوارز محتوای یادگیری، مسئول یادگیری خود می

؛ آلبرت و 2،4181یابد )النگ، کومینس، و واگ های کاربرد و حل مساله بهبود می (. مهارت2،4184؛ فولتون4184شوند )آلوارز، می

؛ 4181،و همکاران شود )النگ (، جو تعاملی، و همیاری و ارتباط عمیق فراهم می4113و همکاران، 1؛ زاپ1،4181؛ دمتری6،4182بیاتی
شود،  و همچنین یادگیری یادگیرندگان مبتدی از طریق بحث با یادگیرندگان قوی و معلم تسهیل می (3،4182؛ گرستین4184استرایر،

 . (84،4182یانگ و بایلی؛ 88،4189؛ واگنر، الفورگ، و گریپس81،4184استرایر)یابند  و آنان به نتایج یادداری بهتری دست می

های یادگیری کالس  کنند را با فعالیت طور انفرادی مطالعه می های آنالین و ناهمزمان که یادگیرندگان به کالس وارونه سخنرانی
(. یک دوره کالس 4184کند )برگمن و سیمز، ترکیب میکنند،  چهره که در آن یادگیرندگان با همتایان و معلمان تعامل می -به -چهره

های  ها، سایت های تقویت شده با تکنولوژی، استودیو، آزمایشگاه تواند در تسهیالت فیزیکی مختلف؛ از قبیل کالس وارونه می

 89کیمین شیوه آموزش، های جلسه، محیط بیرون از کالس، یا در فضاهای یادگیری آنالین اجرا شود. برای طراحی ا کامپیوتری، اتاق
 اند:  ( اصول طراحی آموزشی ذیل را برای طراحان کالس وارونه توصیه کرده4182و همکاران )

تامل و فراخوانی پاسخ   های خارج از کالسی )مواد آموزشی ویدئویی و تکالیف( جهت تشویق یادگیرندگان به تفکر و فعالیت -

 ن آمادگی الزم برای کالس را کسب کنند.یادگیرندگاکار گرفته شود تا  از جانب آنان به

 کار گرفته شود. عنوان بخشی از اجتماع یادگیری به تکالیف داخل کالسی برای ساخت دانش جدید به  -

 های درون کالسی و خارج کالسی برقرار شود. پیوندی شفاف بین فعالیت -

 ه باشد.مکانیزمی برای ارزیابی درک و فهم یادگیرندگان و عملکرد آنان وجود داشت -

 راهنمای معلم با ساختار قوی یادگیرندگان را هدایت کند. -

 زمان کافی برای یادگیرندگان برای انجام تکالیف در کالس فراهم شود. -

 تسهیالتی برای ساخت اجتماع یادگیری فراهم گردد.  -

 کند. آموزش در کالس باید بر ارتقاء تفکر و استدالل یادگیرندگان از طریق مسائل یا پروژه تمرکز -

 .یادگیرندگان بایستی مسئولیت یادگیری خود را چه در داخل کالس و چه در خارج از کالس به عهده گیرند -

                                                           
1 . Gerstein 
2 . Li  
3 . Alvarez 
4 . Fulton 
5 . Long, Cummins, & Waugh 
6 . Albert & Beatty 
7 . Demetry 
8 . Zappe 
9 . Gerstein 
10 . Strayer 
11 . Wagner, Laforge, & Cripps 
12. Young & Bailey 
13

 . Kim 
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گرایی، یادگیری فعال، و  هایی از قبیل سازنده ها و روش ای از نظریه کالس وارونه ریشه در یادگیری یادگیرنده محور، و مجموعه
رغم تاکید بر استفاده از این روش از سوی متخصصان آموزش عالی  (. علی8،4189لگریادگیری به کمک همتایان دارد )بیشاپ و ور

نظری یا عملی، از این روش بیشتر برای یادگیری موضوعات نظری استفاده شده است )یونال  -برای آموزش تمام موضوعات آموزشی
های آموزش  بودن آنها مستلزم استفاده از روش (. آموزش اثربخش موضوعات عملی با توجه به مهارت و عملکردمحور4181و یونال،

های در سطح  های آموزشی متداول و ارائه آموزش (. استفاده از روش8931کاری و انتقالی در سطح کاربرد است )فردانش، روش

(. روش 4186؛ کو و همکاران،4181انجامد )یونال و یونال، یادآوری به عملکرد ضعیف یادگیرندگان در حوزه موضوعات عملی می
هایی از جمله؛ نمایش ویدئویی آموزش مهارت، انجام فعاالنه مهارت توسط یادگیرنده، نظارت  آموزشی کالس وارونه به دلیل قابلیت

تواند به یادگیرندگان کمک کند تا یادگیری  مربی بر نحوه انجام مهارت یادگیرنده، و تسهیلگری یادگیری و عملکرد یادگیرندگان می

 (.      4186؛ کو و همکاران،4181د داشته باشند )یونال و یونال،در سطح کاربر
از آنجا که درگیری یادگیرنده در کالس و یادگیری رابطه مثبت مستقیمی با عملکرد یادگیرندگان به ویژه یادگیرندگان ضعیف 

ر محیط یادگیری درگیر سازد، و عملکرد آنان تواند یادگیرندگان را د (، استفاده از کالس وارونه می4،4116دارد )کارینی، کوح، و کالین

به معنای عمق تعامل یادگیرندگان به  2های یادگیری موفق است. درگیری (. درگیری در قلب همه قطعه9،4182دهد )بورمن را ارتقاء 
ی بهبود یادگیری لحاظ شناختی و فیزیکی با محتوا است. درگیری فیزیکی یا رفتاری به اعمال آشکار یادگیرنده در طول درس برا

های فیزیکی در یک درس تعاملی مانند انجام مهارت واقعی توسط یادگیرندگان است.  این نوع درگیری، فعالیت  اشاره دارد. مثال

دهد و به یادگیرندگان در تحقق اهداف آموزشی از طریق درگیر ساختن آنان در پردازش  درگیری شناختی یادگیری را ارتقاء می
از قبیل توجه به مطالب مربوط، سازماندهی ذهنی آن در یک ساختار منسجم، و تلفیق آن با دانش  -در طول یادگیریشناختی مربوط 

 (.2،4182تواند با یا بدون درگیری رفتاری اتفاق افتد )بوت کند. درگیری شناختی می کمک می -قبلی مربوط

های یادگیری معنادار درگیر  یادگیرندگان چنانچه فعاالنه در فعالیتادبیات پژوهشی در باره یادگیری یادگیرندگان تاکید دارند که  
ها باید هر  (. این فعالیت1،4189بادن -؛ ویمپنی و ساوین6،4113گیرند )انویستل کار می گیرند و یادگیری خود را به شوند، بهتر یاد می

خارج از "در کالس وارونه، درگیر ساختن یادگیرندگان در  (. 1،4181سه جنبه رفتاری، عاطفی، و شناختی یادگیری را درگیر سازد )ترولر

های کوچک )تمرین(، و در  های کوچک، و یا حتی آزمون در اشکال؛ تماشا و مطالعه ویدئوهای سخنرانی و مواد مربوط، بحث "کالس

،  گیرندگان با معلم، انجام پژوهشگروهی بین یادگیرندگان، و تعامل یاد در اشکال؛ بازخورد معلم به تکالیف خانه، بحث "زمان کالس"
 (.4182افتد )بورمن، حل مساله، انجام تکلیف عملی، و تولید پروژه اتفاق می

و درگیری یادگیرندگان در   ( اعتقاد دارند که موفقیت کالس وارونه برای آموزش تمام موضوعات به نگرش4184برگمن و سیمز )
( 4182و همکاران ) 3ی مشارکت بیشتری برای یادگیرندگان فراهم سازند. به باور کیمها و معلمان باید فرصت یادگیری ارتباط دارد

کالس وارونه ممکن است به کاهش انگیزه یادگیری بیانجامد، چنانچه پشتیبانی از یادگیرندگان به قدر کافی فراهم نشود. 

های کالس  ن حفظ شود، و یادگیرندگان در فعالیتها باید عالقه و نگرش یادگیرندگا کند که در این کالس ( بیان می4181)81یلماز
 خوبی ارتقاء یابد.  تواند به صورت، یادگیری یا عملکرد یادگیرندگان می در این درگیر شوند تا کارایی کالس وارونه تضمین شود.

                                                           
1 . Bishop, & Verleger 
2 . Carini, Kuh, & Klein 
3 . Bormann 
4 . Engagement 
5 . Butt 
6 . Entwistle  
7 . Wimpenny & Savin-Baden 
8 . Trowler  
9 . Kim 
10 . Yilmaz 
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یونال و ؛ 4186رضایت دانشجویان از دوره )لی،های انجام شده در آموزش عالی، اثربخشی این روش بر  نتایج پژوهش
؛ واگنر، 4186(، یادگیری )لی،2،4182آلروویس؛ 2،4181؛ ساغالم و ارسالن4186و همکاران، 9؛ کو4،4182؛ الیوت8،4181یونال

؛ آلبرت و 4182آلروویس،؛ 4181؛ ساغالم و ارسالن،4182؛ الیوت،1،4182لوگلین و همکاران ؛ مک1،4184؛ استون6،4189و گریپس

؛ آلبرت و 4186؛ کو و همکاران،4181؛ یونال و یونال،4182و همکاران، 81لوگلین ؛ مک4184)استون، (، عملکرد3،4182باتی
بررسی اند.  ( را نشان داده4184(، و همکاری میان دانشجویان )استرایر،84،4189(، یادداری )واگنر، الفورگ، و گریپس88،4182باتی

ها به سنجش اثربخشی این روش بر یادگیری و عملکرد یادگیرندگان  دهد که غالب این پژوهش شواهد پژوهشی این حوزه نشان می

اند و پژوهشی در ارتباط با تاثیر این روش بر درگیری رفتاری، شناختی، و عاطفی دانشجویان در  در دوره موضوعات نظری پرداخته
پژوهش حاضر با هدف  لذا، .ستدوره، و همچنین متغیرهای نگرش، و عملکرد دانشجویان در دوره موضوع عملی صورت نگرفته ا

نتایج . سنجش اثربخشی کالس وارونه بر نگرش، درگیری و عملکرد دانشجویان در درس تولید محتوای الکترونیکی انجام گرفت

عنوان یکی از  تواند نگرش و آگاهی الزم را در اساتید و مدرسان آموزش عالی جهت استفاده از این روش به حاصل از این پژوهش می
 های آموزشی فعاالنه در آموزش موضوعات عملی ایجاد کند. روش

 

 روش پژوهش

ها، پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با  هاز منظر گردآوری دادو  بودهای کاربردی  پژوهش حاضر از حیث هدف تحقیق جزو پژوهش
جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه تبریز در درس تولید  .بود آزمون با گروه کنترل پس -طرح پیش آزمون

نفری  42گروه بودند که با استفاده از جدول اعداد تصادفی در دو  8931-8931 تحصیلی محتوای الکترونیکی در نیمسال اول سال
عنوان پیش نیاز  اند. جامعه آماری به دلیل گذراندن واحد عملی تکنولوژی آموزشی به آزمایش )کالس وارونه( و کنترل گمارده شده

عنوان نمونه پژوهش برخوردار  درس تولید محتوای الکترونیکی از سطح توانایی و مهارت کامپیوتری تقریباً یکسانی برای انتخاب به
ها برای حصول اطمینان از همتا بودن گروههای آزمایش و کنترل در  ز روش جایگزینی تصادفی جهت قرار دادن افراد در گروهبودند، ا

پس آزمون با گروه کنترل، و ارائه آموزش متفاوت  -ابتدای پژوهش استفاده شد. با اجرای دقیق جایگزینی تصادفی، طرح پیش آزمون

 ه اعتبار درونی پژوهش مهار گردید.  در گروه کنترل عوامل تهدید کنند
های استاندارد نگرش )یوناکورن و  ها برای متغیرهای نگرش و درگیری؛ از پرسشنامه در این پژوهش جهت گردآوری داده

 پاسخ بسته نوع از سؤال 86 ( استفاده شد. پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش شامل82،4181( و درگیری )کوان4182، 89کلونگریتوک

                                                           
1 . Unal & Unal 
2 . Elliott 
3 . Koo 
4 . Saglam & Arslan 
5 . ALRowais 
6 . Wagner, Laforge, Cripps 
7 . Stone 
8 . McLaughlin, Roth, Glatt, Gharkholonarehe, Davidson, Griffin, Esserman, and Mumper 
9 . Albert , Beatty 
10 . McLaughlin 
11 . Albert, M., & Beatty 
12 . Wagner, Laforge & Cripps 
13 . Unakorn & Klongkratoke 
14 . Kwan 
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. دادند نشان "کامالً مخالفم" تا "کامالً موافقم" طیف از ای درجه 2 لیکرت طیف در را خود توافق میزان ها آزمودنی که بود ارزشی پنج

روایی محتوایی این پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان آموزش تایید، و همچنین پایایی این ابزار با استفاده از ضریب آلفای 
دهنده باال بودن پایایی این ابزار است. پرسشنامه استاندارد سنجش درگیری که سه مولفه درگیری  ست آمد که نشانبه د 1816کرونباخ 

 نوع از سؤال 81 سنجد، شامل ( را می81-82(، و درگیری شناختی )سواالت 82-3(، درگیری عاطفی )سواالت 1-8رفتاری )سواالت 

 "کامالً مخالفم" تا "کامالً موافقم" طیف از ای درجه 2 لیکرت طیف در را خود توافق انمیز ها آزمودنی که بود ارزشی پنج پاسخ بسته
روایی محتوایی این پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان آموزش تایید، و همچنین پایایی این ابزار با استفاده از . اند داده نشان

لکرد دانشجویان از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد، و دو ارزیاب به دست آمد. به منظور سنجش عم 1813ضریب آلفای کرونباخ 
الین انجام داده بودند، را  افزار استوری ها و تکالیف واقعی مربوط به تولید محتوای الکترونیکی که دانشجویان از طریق نرم فعالیت

الین تایید، و پایایی ابزار با استفاده از  فزار استوریا گذاری کردند. روایی ابزار توسط دو متخصص آموزش نرم براساس این ابزار نمره

 محاسبه شد. 1814ضریب توافق مصححان 
افزار  تولید محتوای الکترونیکی از طریق نرم"در راستای طراحی و اجرای پژوهش، برای گروه آزمایش آموزش مهارت

طراحی کالس وارونه از اصول طراحی آموزشی کیم  براساس طراحی آموزش کالس وارونه طراحی و اجرا گردید. جهت "الین استوری
فیلم ویدئویی مربوط به  "الین افزار استوری تولید محتوای الکترونیکی از طریق نرم"( استفاده شد. برای هر جلسه4182و همکاران )

دریافت  8یریت یادگیریآن تولید شد و دانشجویان قبل از ورود به هر جلسه کالس درس، این مواد یادگیری را از طریق سیستم مد
کردند و با مشاهده آنها تکالیف تعیین شده را انجام داده و در کالس درس حضور پیدا کردند. مدرس در ابتدای کالس درس، تکالیف 

کردند. در  کرد و دانشجویان نیز با مشارکت یکدیگر این تکالیف را اصالح یا تقویت می  تعیین شده را ارزیابی و بازخورد الزم را ارائه می

نفره این تکالیف را انجام  9الی  4های  شد و دانشجویان در قالب گروه ادامه کالس، تکالیف سطح باال از سوی مدرس ارائه می
تولید محتوای "کرد. گروه کنترل، آموزش مهارت گری یادگیری را ایفا می دادند و مدرس در طول دوره نقش راهنما و تسهیل می

های مورد انتظار توسط استاد در کالس،  صورت متداول )نمایش عملی انجام مهارت را به "الین افزار استوری رمالکترونیکی از طریق ن
جلسه در  84ها به مدت  ها توسط یادگیرندگان، تمرین و انجام آنها( در سایت کامپیوتری دریافت کردند. دوره مشاهده نمایش مهارت

 (. 8سایت کامپیوتری اجرا شدند )جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 . Learning Management System (LMS) 
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 محتواي جلسات آموزشي (0)جدول 

 محتواي جلسه رديف

 تنظیمات صفحه نمایش جلسه اول

 طراحی صفحه اصلی نرم افزار جلسه دوم

 ای و استفاده از تریگرها ایجاد محتوای چندرسانه جلسه سوم و چهارم

 الین ضبط و ویرایش صدا و استفاده از تایم جلسه پنجم

 های ویدئویی، ویرایش، و تنظیمات رهیابی آن  لوارد کردن فای جلسه ششم

 رعایت الیه بندی در اسالیدها جلسه هفتم

 استفاده از اسالیدر برای نمایش عناصر تصویری جلسه هشتم

 ای ساده  غلط و چندگزینه -های صحیح طراحی آزمون جلسه نهم

 گزینه تصویری انداختن، انتخاب یک یا بیش از یک-های کشیدن طراحی آزمون جلسه دهم

 طراحی آزمون وصل کردنی، و ارائه نتایج آزمون جلسه يازدهم

 تنظیمات نهایی و خروجی گرفتن از پروژه جلسه دوازدهم

ای تولید  های آموزشی چندرسانه ها پروژه و بعد از اجرای دوره عمل آمد قبل از اجرای پژوهش، از هر دو گروه آزمون عملکرد به
های نگرش و درگیری یادگیرندگان  ها اخذ شد، و همچنین پرسشنامه الین جهت ارزشیابی عملکرد گروه فزار استوریا شده از طریق نرم

  آوری و تجزیه و تحلیل شوند. های مربوط جمع ها اجرا شد تا دادهها بعد از اتمام آموزشدر دوره بر روی آزمودنی

 ها يافته

 گزارش شده است.  تحصیلی نگرش بر کالس وارونه و روش متداولتفاوت اثربخشی  مقایسه جهتمستقل  tنتایج آزمون  4در جدول 

 تحصیلي نگرش بر کالس وارونه و روش متداولتفاوت اثربخشي  مقايسه جهتمستقل  tآزمون  (2)جدول 
میانگین تفاوت  انحراف معیار میانگین تعداد گروه   t 

21/2 42 آزمایش نگرش  91/1  
82/4  

21/46=t، 18/1>p 
29/4 42 کنترل   84/1  

است. اثربخش آموزشی  ۀدوربر بهبود نگرش دانشجویان نسبت به  کالس وارونه دهد روشنشان می 4مندرجات جدول 
(21/46=t، 18/1>p.) 

روش از  تحصیلی های درگیری ترکیب خطی مولفهبر  کالس وارونه و روش متداولاثربخشی  درراستای تعیین تفاوت، بعالوه
 شده است.ارائه  9در جدول نتایج استفاده شد. متغیره و تک( MANOVAتحلیل واریانس چندمتغیره )
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 تحصیلي هاي درگیري مولفهبر  کالس وارونه و روش متداولاثربخشي  تفاوتمتغیره و تکتحلیل واريانس چندمتغیره  ( 3)جدول 

   منبع

هچندمتغیر  

متغیرهواريانس تکتحلیل   

مجذور 

 تاا

  

 SS df MS F متغیر وابسته

سطح 

  داري معني

  

آزمون مقدار 
 اثرپیالیی

df 

F 

 میانگین

کالس 

 وارونه

 میانگین

کالس 

 متداول
161/1 گروه  22/9  29/36 66/24 رفتاری   8 66/24  89/442  1118/1  19/1  98/2  29/4  

63/98 عاطفی     8 63/98  11/831  1118/1  18/1  21/2  12/4  

82/41 شناختی     8 82/41  88/11  1118/1  69/1  16/2  29/4  

 

اثر  تحصیلی های درگیری ترکیب خطی مولفهبر  کالس وارونه و روش متداول دهد دو روشنشان می 9جدول  مندرجات
  فتاریرۀ مولفبر  ورد مطالعهم دو روشدهد مندرجات جدول نشان می همچنین، (.F، 18/1>p=29/36)ند دار دارو معنیتفاوت م

(89/442=F، 18/1>p) ، عاطفی (11/831=F، 18/1>p)  و شناختی(88/11=F، 18/1>p) ، ازسویی، . نددار دارو معنیتفاوت اثر م 
تر اثربخش تحصیلی درگیری فۀمولدر هر سه  متداولکالس روش  نسبت به کالس وارونه روشهای دو گروه، به میانگینباتوجه 

 است.
تحلیل کواریانس تک متغیره روش ، از تحصیلی عملکردبر  کالس وارونه و روش متداولاثربخشی  تعیین تفاوتدر راستای 

(ANCOVA)  استفاده شد.  2به شرح جدول 

 مورد مطالعهگروه تحصیلي در دو عملکرد توصیفي  هاي( شاخص0)جدول 

پیش/ پس  گروه متغیر

 آزمون

 انحراف استاندارد میانگین تعداد

 

 

 عملکرد

19/8 42 پیش آزمون کالس وارونه  21/1  

63/81 42 آزمون پس  43/8  

12/4 42 پیش آزمون روش متداول  26/1  

26/82 42 آزمون پس  62/8  

، این نمرات آزمونپستر است و در مرحلۀ به هم نزدیک آزمون،تحصیلی در پیش عملکردنمرات دهد نشان می 2جدول  مندرجات

  ست. بیشتر ا کالس وارونه افزایش یافته است، لکن این افزایش در گروه مالحظه در هر دو گروهبطور قابل 
 آزمونهاي آموزشي بر عملکرد تحصیلي با کنترل پیشتفاوت اثربخشي روش متغیرهتک تحلیل کواريانس( 2)جدول 

 منبع تغییر
SS df MS F 

 تامجذور ا داري يسطح معن

  38/1 18/1 19/1 8 19/1 پیش آزمون

 22/1 1118/1 12/29 38/883 8 38/883 گروه

    44/4 22 48/811 خطا
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 دار دارنداثر متفاوت و معنیتحصیلی  عملکردالعه بر دو روش مورد مط ،آزمونبا کنترل پیشدهد نشان می 2جدول  مندرجات
(12/29=F، 18/1>p)  لکرد افزایش عمدر  متداولکالس روش  نسبت به کالس وارونه روشهای دو گروه، به میانگینباتوجه و

 تر است.اثربخش تحصیلی

 

 بحث و نتیجه گیري

بر نگرش، درگیری، و عملکرد دانشجویان در درس تولید و روش متداول اثربخشی کالس وارونه تعیین تفاوت پژوهش حاضر با هدف 
نشان روش متداول  نسبت بهبر هر سه متغیر وابسته را  کالس وارونه شرو محتوای الکترونیکی انجام گرفت. نتایج پژوهش اثربخشی

 داد. 

کالس وارونه یک سیستم تدریس یادگیرنده محور است که ویدئوهای آموزشی و سایر منابع مربوط توسط یادگیرندگان قبل از 
علم و های آموزشی و یادگیری از قبیل بحث کردن، بازخورد، و کشف همیارانه با حضور م گردد، و در کالس فعالیت کالس مطالعه می

(. اثربخشی این کالس به یادگیری مبتنی بر اکتشاف و یادگیری فعال مبتنی بر پروژه ارتباط دارد. 4186گردد )لی، یادگیرندگان اجرا می

بخشد. محتوایی که  کنند که خودتنظیمی یادگیری آنان را بهبود می یادگیرندگان ویدئوها و مواد آموزشی را قبل از کالس مطالعه می
توانند به موضوع بعدی ادامه دهند، و در صورت  کنند، و چنانچه یاد گرفتند می د خوب یاد بگیرند، را دوباره تماشا و مطالعه مینتوانستن

توانند با معلم و سایر یادگیرندگان ارتباط برقرار کنند، و با آمادگی کامل در کالس  مشکل در انجام تکلیف مربوط به ویدئو در خانه می

کنند. دریافت بازخورد توسط معلم در کالس و همچنین راهنمایی معلم، و تعامل کالسی بین یادگیرندگان و  درس حضور پیدا
کند. در این روش، یادگیرندگان مسئول یادگیری  مشارکت همیارانه به موفقیت آنان در انجام تکلیف درسی در کالس درس کمک می

شان به سطح حداقل  کنند، و اضطراب خودشان منابع مربوط را مطالعه میو عملکرد خودشان هستند. آنان برطبق سرعت یادگیری 

محوری در این شیوه  شوند. یادگیرندگان در نتیجه استفاده از این اصول یادگیرنده های یادگیری می رسد، و آنان مشتاق ادامه فعالیت می
دهند. نتایج پژوهش حاضر در  س متداول ترجیح میکنند، و کالس وارونه را به کال آموزش به نگرش بهتری به دوره دست پیدا می

های کاربست کالس  ارتباط با نگرش بهتر دانشجویان به ارائه دوره آموزش موضوع عملی از طریق کالس وارونه با نتایج پژوهش

؛ 4181؛ ساغالم و ارسالن،8،4181باشد )مالتو و همکاران وارونه برای آموزش موضوعات نظری در آموزش عالی همسو می
 (. 4182آلروویس،

دهد. کالس وارونه رویکردی به  پژوهش، کالس وارونه درگیری دانشجویان در دوره آموزشی را افزایش می یافته دومطبق 
یادگیری و تدریس است که بر درگیری یادگیرندگان تاکید دارد. در این روش، درگیر کردن یادگیرندگان در اشکال؛ مطالعه و مشاهده 

افتد.  و بحث کردن، انجام تکالیف عملی و تولید پروژه در زمان کالس اتفاق می های سخنرانی و مواد مربوط در قبل از کالسویدئو

(. زمان کالس برای افزایش 4181کند )ترولر، و شناختی یادگیری را درگیر می های رفتاری، عاطفی های یادگیری، جنبه این فعالیت
های سطوح باالی  شود که زمان کالس برای فعالیت ای طراحی می گونه گیرد. دروس به تفاده قرار میدرگیری یادگیرندگان مورد اس

تر  که یادگیرندگان با محتوا در سطوح عمیق (. هنگامی4،4189یابد )لمر طبقه بندی بلوم مانند تحلیل، ترکیب و ارزشیابی اختصاص می

د. به عالوه، با ارائه محتوای سازماندهی شده در خارج از کالس، یادگیرندگان کن درگیر شوند، فهم آنان از محتوا افزایش پیدا می
توانند از محتوا طبق سرعت خودشان استفاده کنند. تکالیف قبل از کالس و مواد آموزشی مربوط به آنها برای یادگیرندگان موثر  می
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دهند.  کنند و تکالیف را به خوبی انجام می آنها بهتر استفاده می های فراهم شده برای انجام ها و پشتیبانی هستند زیرا آنان از راهنمایی
طور  کنند کالس بیشتر درگیر کننده است. به توانند استفاده کنند، و در نتیجه تصور می یادگیرندگان از زمان خودشان در کالس بهتر می

کند. این نتیجه  تن مسولیت یادگیری را تشویق میکلی، این رویکرد درگیری فعال یادگیرندگان در تکالیف سطح باال و برعهده گرف
(، و 4181)2(، کرونجورت، فیلیپس، و ورلندر4181)9(، سو و چین4181)4(، کوان4182)8های جیمز، چین و ویلیامز پژوهش با پژوهش

 باشد.  ( همسو می4182بورمن)

(. در روش کالس وارونه، 4116کوح، و کالین،درگیری یادگیرنده رابطه مثبت مستقیمی با عملکرد یادگیرنده دارد )کارینی، 
های سطح  یادگیرندگان با مطالعه ویدئوهای آموزشی در قبل از کالس و انجام تکلیف سطح پایین، آمادگی الزم را برای انجام فعالیت

و پشتیبانی برای انجام بهتر کنند. و تعامل یادگیرنده با معلم و سایر یادگیرندگان به منظور دریافت راهنمایی  باال در کالس پیدا می

(، کو و 4186) 2(، اسپرانزا، فابین، و تاتو4181های یونال و یونال ) دهد. این نتیجه پژوهش با یافته تکالیف، عملکرد آنان را ارتقاء می
 باشد.  ( همسو می4186(، و لی )4186همکاران )

ش موضوع عملی در آموزش عالی دارد. براین اساس، به نتایج حاصل از این پژوهش، حکایت از اثربخشی این روش برای آموز

محور برای آموزش موضوع  شود از این روش برای طراحی محیط یادگیری یادگیرنده اساتید و مدرسان حوزه آموزش عالی توصیه می
-لی در سایر رشتهعملی استفاده کنند. و همچنین به پژوهشگران این حوزه، طراحی آموزش کالس وارونه برای آموزش موضوعات عم

 گردد.     های تحصیلی، و سنجش اثربخشی آن توصیه می
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Abstract 

The purpose of the present study was to examine the effectiveness of Flipped classroom in students' 
attitude, engagement and performance in e-content production lesson. A semi-experimental design 
(pretest-posttest and control group) was used. The study population consisted of all educational science 
students of University of Tabriz in the electronic content production lesson in the first semester of the 

academic year 2018-2019. They were randomly assigned to experimental and control groups. The 
experimental group trained the skill of "producing of electronic content through storyline software" based 
on the flipped classroom method and the control group received this skill based on the conventional 
instruction method. The instructional sessions conducted for 12 sessions on the computer site. Data were 
collected by standard questionnaires of attitude and engagement, and a researcher-made questionnaire of 
performance measurement. Data were analyzed by independent t-test, MANOVA, and ANCOVA. Results 
showed that applying Flipped classroom lead to positive attitude of students towards practical subject 

instruction course, and increased their engagement and performance in the course. 
Keywords: Instructional design, Flipped Classroom, Attitude; Engagement; Performance 


