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اطالعات مقاله

ایﻦ پژوهﺶ باهدف بررسی ﺗﺄﺛﯿر کالس معﮑوس بر مهارت خودراهبری در یادگﯿری دانﺶآموزان دخﺘر پایه دهم شهرسﺘان
 روش پژوهﺶ حاضر نﯿمه ﺗﺠربی با پﯿﺶ. در درس زبان انﮕلﯿسی انﺠامگرفﺘه است1395-1396 کلﯿبر در سال ﺗحصﯿلی
 که به صورت نمونه گﯿری در، نفر بودند30  شرکتکنندگان در پژوهﺶ.آزمون و پس آزمون با یک گروه کنﺘرل بود
 برای گردآوری اﻃالعات از پرسشنامه.دسﺘرس انﺘخاب و بهﻃور ﺗصادفی به دو گروه آزمایﺶ و کنﺘرل ﺗقسﯿم شدند
 برای کل آزمون و با روایی صوری و محﺘوایی ﺗایﯿد0.82 ) با پایاییSDL( سنﺠﺶ خودراهبردی در یادگﯿری دانﺶآموزان
 ﺗحلﯿلSPSS  داده ها با بهره گﯿری از آمار ﺗوصﯿفی و اسﺘنباﻃی ﺗحت نرم افزار. اسﺘفاده شد،شده از سوی مﺘخصصان
 یافﺘه ها ی حاصل از ﺗحلﯿل کواریانس نشان دادند که کالس معﮑوس ﺗوانسﺘه است با کمک مﺘغﯿﯿر کووریت (پﯿﺶ.شدند
 همچنﯿﻦ.)p<0.05( آزمون) اﺛر معنی داری بر مﺘغﯿﯿر خودراهبری (به جز مولفهی خود مدیریﺘی) در یادگﯿری اﺛر بﮕذارد
مﯿانﮕﯿﻦ نمرات دانﺶآموزان درپﯿﺶ آزمون و پس آزمون در گروه آزمایﺶ ﺗفاوت چشمﮕﯿری با یﮑدیﮕر داشﺘند؛ که
.مﯿانﮕﯿﻦ نمرات خود راهبری یادگﯿری دانﺶآموزان آموزش دیده از ﻃریق کالس معﮑوس باالﺗر بود
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The research has been conducted in an attempt to examine the effect of Flipped
classroom on self-directed learning in English language classes. The participants were
female 10th grade students of Kaleybar in academic year 2016-2017. The research is a
quasi-experimental one and is performed using the pre-test, post-test method with a
control group. Participants in the study were 30 students selected by convenience
sampling and randomly divided into two experimental and control groups. For data
collection, the self-directed learning questionnaire was used with a reliability of.82 for
the whole test and with face and content validity approved by the experts. Data were
analyzed by descriptive and inferential statistics using SPSS software. The results of
ANCOVA showed that Flipped Classroom influenced the self-directed variable (with
the exception of self-management) in learning with the help of covariate (pre-test) (p
<.05). Also, the mean scores of students at the pre and post-test in the experimental
group were significantly different. The mean scores of self-directed learning for
students trained through Flipped Classroom were higher.
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 .1مقدمه
عصرحاضر را عصر اﻃالعات می نامند ،چرا که شﺘاب ﺗحول و
پﯿشرفت علم و ﺗﮑنولوژی در عصر حاضر خﯿلی زیاد و چشمﮕﯿر
است .هر روز ﺗﮑنولوژیهای جدیدی ﺗولﯿد شده و در اخﺘﯿار
مخاﻃبان قرار میگﯿرد .بخﺶ عظﯿمی از دانﺶ و علومی که در
مدارس و دانشﮕاهها آموخﺘه میشود پس از مدﺗی به علت ﺗغﯿﯿرات
اجﺘماعی و ﺗﮑنولوژی نﯿاز به بازنﮕری پﯿدا میکنند .به عالوه
موقعﯿتهای شخصی و حرفه ای به ﻃور فزاینده ای بسﺘﮕی به
یادگﯿری مسﺘمر دارد در دهه های اخﯿر با ﺗوجه به ﺗغﯿﯿرات
شﮕرف و گسﺘردگی علوم ،ضرورت ارﺗقاء و به روز رسانی دانﺶ و
مهارتهای انسان ،ارﺗقاء مهارت ای یادگﯿری مادام العمر به عنوان
یﮑی از اهداف اولﯿه نظام آموزشی میباشد .با ظهور فناوری
اﻃالعات و پﯿشرفت روزافزون نظام آموزشی فعالﯿت های خود را
به سمت اسﺘفاده از آموزش الﮑﺘرونﯿﮑی سوق داده است .اقبال
عمومی به سوی ایﻦ نوع آموزش ﺗا جایی است که برخی مزایای
آموزش سنﺘی و ﺗعامل بﯿﻦ معلم و دانﺶ آموز را نادیده گرفﺘه و
آموزش الﮑﺘرونﯿﮑی را ﺗنها راه آموزش برای یادگﯿری پایدار در
صدر آموزش رسمی قلمداد کردند.
بنابرایﻦ از نظر آموزشی ،فضای جدیدی بر دنﯿا حاکم شده است.
حﺠم زیاد اﻃالعات و ﺗحول آن در زمان اندک که در نظام آموزش
و پرورش باید به آن پرداخﺘه بشود؛ ولی به دلﯿل محدودیتهایی
از جمله کمبود زمان ،نبود انﮕﯿزه یادگﯿری ،به روز نمودن اﻃالعات
و با فضای جدید نظام آموزشی سازگار نﯿست .
ایﻦ پﯿشرفت روزافزون فناوری در جهان ،منﺠر به ایﻦ شده است
که روشهای سنﺘی آموزش دیﮕر پاسخﮕوی نﯿازهای دانﺶآموزان
نباشند .در همﯿﻦ راسﺘا ﺗالشهای زیادی صورت گرفﺘه است ﺗا
روشهای ﺗازه و بدیع مبﺘنی بر نﯿازهای فردی و اجﺘماعی
دانﺶآموزان ارایه دهند ﺗا آنها را خالق و ﺗولﯿد کنندهی علم
پرورش دهند و دریچههای نوینی را در زمﯿنه علوم و فناوری به
روی آنها بﮕشایند [ .]1همچنﯿﻦ در دهه های اخﯿر شاهد ﺗحول
رویﮑردهای جدید انﺘقال دانﺶ واگذار از دیدگاه رفﺘارگرایی به
دیدگاه سازنده گرایی بوده ایم .در سازنده گرایی ﺗاکﯿد مﺘخصصان
بر اسﺘفاده از روش های نویﻦ دانﺶ آموز محور است [.]2
مطابق نﺘایج ﺗحقﯿق جان هﺘی (( )John Hateبه نقل از عطاران و
خانقاه) برای ﺗاﺛﯿر گذاری عوامل موﺛر می ﺗوان به ایﻦ پی برد که
مهم ﺗریﻦ عامل موﺛر بر موفقﯿت و پﯿشرفت دانﺶآموزان ،خود
دانﺶآموزان هسﺘند ،خواه علت درونی باشد یا بﯿرونی [ .]3در ایﻦ
جهان که شرایط ،فنون و علوم به سرعت ﺗغﯿﯿر می کند ،نحوه
برخورد فراگﯿر با مطالب و نحوهی یادگﯿری آنها مهم است.
نشریه علمی-پژوهشی فناوری آموزش ،جلد  ،12شماره  ،3بهار 1397

موسی پیری و همکاران

دانﺶآموزان باید به مهارتهای یادگﯿری مناسب از جمله مهارت
خودراهبری در یادگﯿری ( )Self-direct learningباشند.
خودراهبری در یادگﯿری را به عنوان یک فرایند مطرح شده و
فراگﯿران با کمک یا بدون کمک سایریﻦ برای ﺗشخﯿص نﯿازهای
یادگﯿری ،ﺗنظﯿم اهداف ،شناسایی منابع ،انﺘخاب و اجرای
ﻃرحهای الزم خود مدیریﺘی (مدیریت زمﯿنه شامل محﯿط
اجﺘماعی منابع و امﮑانات) ،با خود نظارﺗی (فرایندی که در آن
یادگﯿرندگان به نظارت ،ارزشﯿابی و ﺗنظﯿم راهبردهای یادگﯿری
شناخﺘی خود میپردازند) آشنا میشوند .خود راهبری در
یادگﯿری حالت روانی است که در آن فراگﯿر احساس میکند از
نظر فردی ،مسئول یادگﯿری خویﺶ است].[4
یوان ،ویلﯿامز و فنگ در ﺗعریف خود راهبری در یادگﯿری بﯿان
میکنند که فراگﯿران از راه خود راهبری یادگﯿری با نﯿازهای
یادگﯿری خود ،ﺗعﯿﯿﻦ هدف ها ،انﺘخاب اسﺘراﺗژی یادگﯿری و
ارزیابی نﺘایج فرایند یادگﯿری آشنا می شوند .یادگﯿری خود راهبر
اعﺘماد به نفس فراگﯿران و ظرفﯿت آنان برای یادگﯿری مسﺘقل در
محﯿطها و موقعﯿتهای آموزشی و کاری چالﺶ برانﮕﯿز را افزایﺶ
می دهد [ .]5همچنﯿﻦ خود راهبری در یادگﯿری یک رویﮑرد به
فرآیند یادگﯿری است که فراگﯿران را به شناسایی مقاصد یا
نﯿازهای یادگﯿری خود شان از راه شناخت مشﺘرک و ﺗصمﯿمگﯿری
مشارکﺘی نزدیک و هموار میکند [.]6
به نظر لﯿﻦ برینگ و پﯿﺘریچ (( ،)Linnenbrink & Pritrichبه نقل
از نادی ،گردان شﮑﻦ و گل پرور) خودراهبری در یادگﯿری برنقﺶ
مهم انﮕﯿزه و اراده در شروع و ﺗداوم بخشﯿدن به ﺗالشهای
یادگﯿرندگان ﺗا پایان و ﺗامﯿﻦ اهداف ﺗاکﯿد دارند [ .]7کالس
معﮑوس ( )Flipped classroomیک اسﺘراﺗژی آموزشی است ،که
برای معلمان ایﻦ امﮑان را فراهم میکند که با به حداقل رساندن
مﯿزان آموزش مسﺘقﯿم مﯿزان آموزش ﺗعاملی و فعال را افزایﺶ
دهند [ .]8ایده کالس معﮑوس یک مفهوم نسبﺘاً جدید در آموزش
و پرورش است که به ﻃور فزایندهای محبوب شده است مدرسان
که کالسهایشان را وارونه میکنند .نقﺶ کار و ﺗﮑلﯿف مدرسه و
کار و فعالﯿت منزل را عوض میکنند آنان ﺗدریسشان را به صورت
کلﯿپ آموزشی در اخﺘﯿار دانﺶآموزان قرار میدهند ﺗا قبل از
کالس آنها را ﺗماشا ،و یاداشت برداری کنند و یادگﯿری اولﯿه و
سطحی صورت پذیرد .سپس دانﺶآموزان ﺗﮑالﯿف و ﺗمرینات خود
را در حضور معلم و در کالس انﺠام می دهند [.]9
کالس معﮑوس ﺗرکﯿبی از دوعنصر اساسی آموزش است :سخنرانی
و یادگﯿری فعال .دانﺶآموزان قبل از ورود به کالس به ویدیوهای
آموزشی معلم دسﺘرسی دارند و آنها را همراه مواد آموزشی دیﮕر
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دریافت میکنند که ایﻦ امر وقت آزادی در کالس برای ﺗعامل

ودر ایﻦ ﺗحقﯿق به دنبال بررسی اهمﯿت و ﺗاﺛﯿر کالس معﮑوس بر

چهره به چهره دانﺶآموزان به همﯿاری با همساالن و انﺠام

مهارت خودراهبری یادگﯿری در درس زبان هسﺘﯿم.

فعالﯿتهای ﺗحت راهنمایی و بازخورد فوری معلم فراهم میکند

در پژوهﺶهایی که به اﺛرات کالس معﮑوس پرداخﺘهاند عبارﺗند

[ .]10در کالسهای معﮑوس اسﺘفاده از فﯿلم ،انﯿمﯿشﻦ ،رایانه و

از:

نرمافزارهای آموزشی مرسوم بوده و ایﻦ ابزار ها در رسﯿدن به

کاویانی و همﮑاران [ ،]15در پژوهشی کاربردی به بررسی ﺗاﺛﯿر

اهداف آموزش معﮑوس موﺛر هسﺘند .امروزه بسﯿاری از برنامه های

کالس معﮑوس بر مﺘغﯿرهای پﯿشرفت ﺗحصﯿلی خودﺗنظﯿمی

آموزش رایانه ای در قالبی مرسوم به چندرسانه ای ها مورد

ﺗحصﯿلی ﺗعامل گروهی و انﮕﯿزش ﺗحصﯿلی دانﺶآموزان پرداخﺘه

اسﺘفاده قرار میگﯿرند .آموزش با کمک رایانه با قابلﯿت

اند .نﺘایج ﺗﺠزیه و ﺗحلﯿل آماری حاکی از آن بود که رویﮑرد کالس
وابسﺘه ﺗاﺛﯿر مثبت دارد.

چندرسانهای چند حس را هم زمان در فرایند ﺗﺠربه بهکار

معﮑوس بر ﺗمامی مﺘغﯿرهای

میگﯿرد .از ایﻦ شﯿوه میﺗوان برای افراد مﺘفاوت با ویژگیهای

اسماعﯿلی فر و همﮑاران [ ،]16نﯿز در پژوهشی نﯿمه ﺗﺠربی از نوع
پﯿﺶ آزمون و پس آزمون با گروه کنﺘرل  ،با جامعه پژوهﺶ کلﯿه
دانﺶآموزان دوره ابﺘدایی شهرسﺘان قائمشهر ،که درسال
ﺗحصﯿلی  94-95در پایه ششم مشغول به ﺗحصﯿل بودند ،به منظور
بررسی ﺗاﺛﯿر اسﺘفاده از روش کالس معﮑوس بر مﯿزان احساس
ﺗعلق دانﺶآموزان ،به مدرسه را مورد پژوهﺶ قرار دادند که نﺘایج
بهدست آمده حاکی از ﺗاﺛﯿر مثبت روش کالس معﮑوس بر
احساس ﺗعلق دانﺶآموزان نسبت به مدرسه بود.
وبسﺘر ،ماجریک و مادن ()Webster, Majerich & Madden
[ ،]17در پژوهشی که به بررسی آموزش معﮑوس در واحد مﮑانﯿک
سﯿاالت پرداخﺘه بود ،ایﻦ نﺘﯿﺠه را گرفﺘند ،که دانشﺠویانی که در
کالس معﮑوس ایﻦ واحد را گذراندهاند به نﺘایج بهﺘری در ایﻦ
درس نسبت به گروه کنﺘرل دست یافﺘند و عملﮑرد دانشﺠویانی
که در کالس معﮑوس بودند ،در مهارتهای ﺗوانایی حل مساله
ودرک مفاهﯿم و محﺘوای آموزشی ﺗفاوت معناداری با عملﮑرد
دانشﺠویانی که کالس درسشان به صورت سنﺘی برگزار شده بود،
داشﺘند .همچنﯿﻦ بازخورد به دانشﺠویان در کالس های معﮑوس
مثبت و بر اشﺘراک مساعی آنان و در انﺘقال مفاهﯿم آموزشی موﺛر
بوده است.
انﺘظاری و جاودان [ ،]18در پژوهشی که به بررسی آموزش کالس
معﮑوس در دو درس آناﺗومی و فﯿزیولوژی در کالج الگواردیا
نﯿویورک پرداخﺘه است .ایﻦ نﺘﯿﺠه حاصل شد که عملﮑرد
دانشﺠویان در امﺘحانات و رضایت آنان از دورهی آموزشی به نفع
دانشﺠویانی بود از کالس معﮑوس اسﺘفاده کرده بودند .همچنﯿﻦ
به ایﻦ نﺘﯿﺠه رسﯿدند که کالسهای معﮑوس همراه با
اسﺘراﺗژیهای یادگﯿری فعال بﯿشﺘریﻦ ﺗاﺛﯿر گذاری را دارد.
بورمﻦ (( ،)Bormanبه نقل از [ ،]16در پژوهشی ﺗحت عنوان
بررسی ﺗاﺛﯿر کالس معﮑوس بر جلب ﺗوجه دانﺶآموزان و پﯿشرفت
آنان ،با بررسی  19مطالعه به ایﻦ نﺘﯿﺠه دست یافﺘه است که

مخﺘلف ،فرصتهای یادگﯿری ایﺠاد کرد [.]11

از سوی دیﮕر ،در دنﯿای پﯿچﯿدهی امروزی هﯿچ کس از یادگﯿری
زبان انﮕلﯿسی بینﯿاز نﯿست ،چرا که برای موفقﯿت در دهﮑده
جهانی ﺗنها یک راه ارﺗباﻃی وجود دارد[ .]12در عصر ارﺗباﻃات و
اﻃالعات ،به آموزش زبان انﮕلﯿسی باید به عنوان امری ضروری،
ﺗوجه شود و یادگﯿری ایﻦ زبان بﯿﻦ المللی به عنوان زبان دوم
برای برقراری ارﺗباط جهانی مد نظر قرار گﯿرد .عالوه بر ایﻦ
دانﺶآموزان نﯿز بﺘوانند با زمان حرکت کرد و از منابع و اﻃالعات
جهانی نﯿز اسﺘفاده کنند .ایﻦ امر مسﺘلزم کسب دانﺶ زبان
انﮕلﯿسی است .با ﺗوجه به اینﮑه زبان انﮕلﯿسی به عنوان یﮑی از
پرکاربردﺗریﻦ زبان های زنده دنﯿا ،اهمﯿت اساسی در محافل علمی
و بﯿﻦ المللی دارد .بنابرایﻦ ،ﺗوجه به بازنﮕری در یادگﯿری و
روشهای ﺗدریس آن امری ضروری محسوب میشود [.]13

گسﺘرش روزافزون فﻦ آوری و علوم در زمﯿنههای گوناگون بدون
داشﺘﻦ زبان مشﺘرک امﮑان پذیر نﯿسﺘد .لذا گسﺘرش زبان
انﮕلﯿسی از ﻃریق شﯿوههای ﺗدریس اﺛربخﺶ از اولویت برخوردار
است .مسﺄلهی ﺗدریس مؤﺛر زبان انﮕلﯿسی همﯿشه دغدغه اسﺘادان
و معلمان زبان انﮕلﯿسی بوده است .ایﻦ مهم نﯿست که معلمان چه
اندازه سعی میکنند ،چرا که منفعل بودن دانﺶآموزان در کل
فرآیند یادگﯿری زبان انﮕلﯿسی مشاهده میشود .به ﻃور کلی اغلب
دبﯿران اعﺘقاد دارند که دانﺶآموزان از انﮕﯿزش کافی برخوردار
نﯿسﺘند .ناکارایی و ضعف روشهای سنﺘی و نبود محﺘوای آموزشی
مناسب و به روز موجب شده است ﺗا مﯿانﮕﯿﻦ نمره درس زبان
انﮕلﯿسی دانﺶآموزان مﺘوسطه در کشور  11.98باشد [.]14
بنابرایﻦ بهﺘر است کارآمدﺗریﻦ راهبردها و شﯿوه های ﺗدریس را
برای یادگﯿری زبان انﮕلﯿسی از جمله کالس معﮑوس را بﮑار برد.
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کالس معﮑوس بر جلب ﺗوجه دانﺶآموزان و پﯿشرفت ﺗحصﯿلی
آنان ﺗاﺛﯿر مثبﺘی دارد و کالس معﮑوس میﺗواند موقعﯿت مناسبی
برای یادگﯿری دانﺶآموزان فراهم کند؛ همچنﯿﻦ کالس معﮑوس
فعالﯿت دانﺶآموزان را افزایﺶ میدهد و دانﺶآموزان را برای
فراگﯿری بهﺘر آماده میکند.
کﯿاحسﯿنی و دوسﺘی [ ،]19نﯿزدر پژوهشی با عنوان مقایسه ی
ﺗاﺛﯿر آموزش به روش معﮑوس و روش ﺗدریس مﺘداول بر یادگﯿری
دانﺶآموزان دورهی پنﺠم ابﺘدایی ،نشان دادند که درسطح .05
ﺗفاوت مﯿانﮕﯿﻦ نمرات دانﺶآموزان در بعد و قبل از دریافت
آموزش به روش معﮑوس و مﺘداول معنیدار است .ایﻦ نﺘﯿﺠه بدیﻦ
معناست که اسﺘفاده از کالس معﮑوس در مقایسه با روش ﺗدریس
مﺘداول موجب ایﺠاد یادگﯿری بهﺘر در دانﺶآموزان پایه پنﺠم
ابﺘدایی در درس ریاضی شده و ﺗﺄﺛﯿر روش ﺗدریس کالس معﮑوس
نسبت به روش ﺗدریس مﺘداول در یادگﯿری دانﺶآموزان پایه
پنﺠم در درس ریاضی بﯿشﺘر است.
مبصر ملﮑی ،رسﺘﮕار پور و کﯿان [ ،]20در پژوهشی شبه آزمایشی
به بررسی ﺗاﺛﯿر به کارگﯿری روش آموزش معﮑوس بر یادگﯿری
درس کاروفناوری پایه هشﺘم پرداخﺘند .جامعه آماری شامل
دانﺶآموزان پایه هشﺘم مﺘوسطه اول ،ناحﯿه یک شهرسﺘان
بهارسﺘان ازاسﺘان ﺗهران بود که دانﺶآموزان در قالب دو کالس
شاهد و آزمایﺶ که به روش نمونه گﯿری چند مرحله ای انﺘخاب
شده بودند ،به ﺗعداد 26دانﺶ آموز برای هر دو شﯿوه کالس
معﮑوس و شﯿوه ﺗوضﯿحی (سنﺘی) در نظر گرفﺘه شد .ابزار پژوهﺶ
آزمون معلم ساخﺘه (پﯿﺶ آزمون و پس آزمون) بود که پس از
اجرای پﯿﺶ آزمون به مدت ده جلسه روش ﺗدریس معﮑوس و
سنﺘی اجرا شد و سپس پس آزمون از هر دو گروه گرفﺘه شد.
نﺘﯿﺠه پژوهﺶ حاکی از ایﻦ بود که شﯿوه ﺗدریس معﮑوس در
یادگﯿری دانﺶآموزان نسبت به روش ﺗدریس سنﺘی (ﺗوضﯿحی)
موﺛرﺗر است.
بنابرایﻦ باﺗوجه به حﺠم اﻃالعات آموزشی و زمان اندک برای
آموزش باید فراﺗر از روش های سنﺘی رفت ،و به دنبال ایﺠاد و
ﺗقویت مهارتهای ﺗحصﯿلی در دانﺶآموزان از جمله مهارت خود
راهبری در یادگﯿری بود.و با ﺗوجه به اینﮑه پژوهﺶهای اندکی در
پایﮕاه دادهها در مورد کالس معﮑوس و از ﻃرف دیﮕر اهمﯿت
مهارت خود راهبری در یادگﯿری و ضرورت آموزش زبان انﮕلﯿسی
و ناکارایی و ضعف روشهای سنﺘی در فرآیند یاددهی و یادگﯿری
آن  ،لذا در پژوهﺶ حاضر به دنبال بررسی ایﻦ سوال هسﺘﯿم که
آیا کالس معﮑوس بر مهارت خود راهبری یادگﯿری ﺗاﺛﯿر گذار
است؟ بنابرایﻦ سوال اصلی پژوهﺶ عبارت است از:
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موسی پیری و همکاران

 -1آیا آموزشهای کالس معﮑوس ﺗاﺛﯿری بر مهارت خود راهبری
در یادگﯿری دارد؟
 -2آیا اسﺘفاده ازکالس معﮑوس بر بعد «خودمدیریﺘی» در
یادگﯿری دانﺶآموزان پایهی دهم در درس زبان انﮕلﯿسی ﺗاﺛﯿر
دارد؟
 -3آیا اسﺘفاده از کالس معﮑوس بر بعد «رغبت» در یادگﯿری
دانﺶآموزان پایهی دهم در درس زبان انﮕلﯿسی ﺗاﺛﯿر دارد؟
 -4آیا اسﺘفاده از کالس معﮑوس بر بعد «خودکنﺘرلی» در
یادگﯿری دانﺶآموزان پایهی دهم در درس زبان انﮕلﯿسی ﺗاﺛﯿر
دارد؟
 .2روش تحقیق
روش پژوهﺶ حاضر نﯿمه ﺗﺠربی ( )Quasi- experimentalبا پﯿﺶ
آزمون و پس آزمون با یک گروه کنﺘرل ( Pretest- posttest
 ،)control group designو جامعه پژوهﺶ کلﯿه دانﺶآموزان دهم
دوره دوم مﺘوسطه ی شهرسﺘان کلﯿبر بود .آزمودنیهای ایﻦ
پژوهﺶ 30نفر از دانﺶآموزان به صورت نمونهگﯿری در دسﺘرس
انﺘخاب و بهﻃور ﺗصادفی به دو گروه آزمایﺶ و کنﺘرل ﺗقسﯿم
شدند .هر دو گروه ﺗحت آموزش یک دبﯿر زبان انﮕلﯿسی بودند.
برای گردآوری دادههای پژوهﺶ از نمونه آماری ،از پرسشنامه
سنﺠﺶ خودراهبری در یادگﯿری دانﺶآموزان ( )SDLکه در سال
 2001ﺗوسط فﯿشر ( )Fisherو همﮑارانﺶ ﻃراحی شده بود،
اسﺘفاده گردید .ایﻦ پرسشنامه مشﺘمل بر  40سوال میباشد که
سه خرده مقﯿاس را در برمی گﯿرد .ایﻦ خرده مقﯿاسها عبارﺗند
از خودکنﺘرلی ( ،)Self- controlرغبت ( )Interestبه یادگﯿری ،و
خودمدیریﺘی ( )Self- managementایﻦ پرسشنامه در ایران
ﺗوسط نادی و همﮑاران ( )1390هنﺠاریابی شده است[.]21
شوکار ( )Shokarو همﮑاران اعﺘبار ( )Reliabilityایﻦ مقﯿاس را
به روش آلفای کرانباخ ( )Cronbach-Alfaبرای کل آزمون، 0.82
وبرای زیرمقﯿاسهای خودمدیریﺘی  ،0.78رغبت به یادگﯿری 0.71
و خودکنﺘرلی  0.60به دست آوردند [ .]22در ایران هم ،سلطانی
عربشاهی و نعﯿمی ( )1391پایایی پرسشنامه یادگﯿری
خودراهبری را به روش آلفای کرنباخ برای کل آزمون  ،0.92و
زیرمقﯿاس های خودمدیریﺘی  ،0.85رغبت به یادگﯿری 0.87و
خودکنﺘرلی  0.84بهدست آوردند[ .]23همچنﯿﻦ روایی سازه
( )Structural validityو روایی محﺘوایی ( )Content validityایﻦ
پرسشنامه در ایﻦ پژوهﺶ ﺗوسط سه نفر از مﺘخصصان مورد ﺗایﯿد
قرار گرفت.
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تأثیر کالس معکوس بر خودراهبردی در یادگیری درس زبان انگلیسی

برای آزمون فرضﯿه ها جهت حذف اﺛر پﯿﺶ آزمون بر پس آزمون
از ﺗحلﯿل کواریانس اسﺘفاده شد .که در آن ،ضمﻦ ﺗوجه به پﯿﺶ
فرضهای الزم (نرمال بودن ﺗوزیع نمرات ،همﮕنی واریانس ها و
شﯿب خط رگرسﯿون) ،اﺛر مﺘغﯿر مداخله گر پﯿﺶآزمون حذف شد
ﺗا مﯿزان خطای واریانس به حداقل برسد.
 .2-1بستة آموزشی

مداخله آغاز شد .در پژوهﺶ حاضر؛ معلم ،پایه ،جنسﯿت و واحد
ﺗدریس به عنوان کنﺘرل ﺗحقﯿقی و پﯿﺶ آزمون هم به عنوان
کنﺘرل آماری در نظر گرفﺘه شده است .شایان ذکر است در ﻃول
اجرای کالس معﮑوس در گروه آزمایشی ،گروه کنﺘرل نﯿز همزمان
به برنامه های عادی خود و ﺗدریس به روش سنﺘی را ادامه
میدادند.

بسﺘة آموزشی حاضر را پژوهشﮕران بـا همﮑـاری دو ﺗﻦ از
مﺘخصصان آموزش زبان انﮕلﯿسی و همچﯿﻦ معلم و دو ﺗﻦ از
مﺘخصصان برنامهریزی درسی و روش ﺗدریس ،براساس اهداف
کلی و جزیی درسهای مورد ﺗدریس و براساس رویﮑرد آموزش
معﮑوس ،ﻃراحی و پس از هماهنﮕی و احراز روایی صوری و
محﺘوایی برای مداخلـه در  12جلسه  90دقﯿقهای اجرا شد.
محﺘوای ﻃراحی شده در قالب سی دی بﯿﻦ دانﺶآموزان ﺗوزیع
شد .و دانﺶآموزان موظف بودند محﺘوایی (فﯿلم ،جزوه آموزشی،
حل مثال و )..که ﺗهﯿه شده بود را در خانه و خارج از کالس درس
زبان مطالعه و با آمادگی وارد کالس شوند و وقت کالس صرفا
برای مرور ،ﺗوضﯿحات ﺗﮑمﯿلی و حل ﺗمرینات کﺘاب صرف شود.
ایﻦ پژوهﺶ در دو مرحله اجرا شد -1 :آموزش معلم و  -2آموزش
دانﺶآموزان .در مرحلة آموزش معلم ،جزوة آموزشی (برای معلم
زبان) و همـﯿﻦ ﻃـور بروشـورهایی در مورد نحوه اجرای آموزش
معﮑوس در درس زبان انﮕلﯿسی که با همﮑاری دو ﺗﻦ از اساﺗﯿد
زبان انﮕلﯿسی ﻃراحی شده بود ،از قبـل در اخﺘﯿـار معلم گروه
آزمایشی قرار داده شد و از او خواسﺘه شد که قبـل از حضـور در
کارگـاه آموزشـی جزوة ویژة معلمان را مطالعه کند .پس از آن در
یک کارگاه آموزشـی بـه صـورت عملـی ایـﻦ جزوه بررسی شد،
در ﻃی کارگاه ابﺘدا دربارة نﮑاﺗی که از جانب معلم مبهم ﺗشخﯿص
داده شده بود ،بحث و بررسی شد ﺗا ابهامات رفع شوند.
مرحلة دوم ،آموزش دانﺶآموزان است که معلم آموزش دیده آن

مورد نظر از وضعﯿت نرمالی برخوردارند .برای ﺗعﯿﯿﻦ ﺗاﺛﯿر کالس

را بـر عهـده گرفـت .در ایﻦ مرحله قبل از شروع آموزش ،پﯿﺶ

معﮑوس بر خودراهبری در یادگﯿری دانﺶآموزان ،از آزمون ﺗحلﯿل

آزمون مهارت خود راهبری در یادگﯿری از دانﺶآموزان اخذشد.

کواریانس اسﺘفاده شده است.

پس از آن معلم آمـوزش دیده ،آموزش را آغاز کرد .ایﻦ مرحله

همگنی واریانسهای خطا :برای بررسی همﮕنی واریانس

 .3نتایج
قبل از پاسخ به سؤالهای پژوهﺶ باید از نرمال بودن ﺗوزیع مورد
نظر (خودراهبری در یادگﯿری و مؤلفههای آن) اﻃمﯿنان حاصل
شود.
جدول  -1آمار توصیفی؛ پیش فرض نرمال بودن دادهها
Table 1. Descriptive Statistics; Testing Normality Assumption
P

SW

SD

Mean

.956
.434

.979
.941

.429
.100

.946
.896

.932
.159
.236
.234
.786
.133
.326
.282

.977
.910
.929
.922
.967
.905
.938
.928

.679
.060

.961
.881

.315
.438

.937
.941

4.58
5.94
6.69
6.12
4.45
7.07
6.15
4.10
6.94
10.71
5.40
7.88
14.76
21.25
14.49
13.49

43.94
42.50
50.6
46.29
42.69
42.79
54.20
44.43
51.63
48.36
19.61
50.54
38.138
133.64
165.50
145.21

Group
E
C
E
C
E
C
E
C
E
C
E
C
E
C
E
C

Pre/ Selfmanagement
Pos/ Selfmanagement
Pre/ Interest
Pos/ Interest
Pre/Self- control
Pos/Self- control
Pre
Pos

داده های جدول شماره ( )1نشان میدهد که سطح معنیداری،
برای همه مولفهها و در نهایت برای خودراهبری در یادگﯿری
عددی بﯿشﺘر از  0.05حاصل شده است؛ بنابرایﻦ ﺗوزیع مﺘغﯿرهای

12جلسه به ﻃول انﺠامﯿد .در ایﻦ مرحلـه ،معلـم گـروه آزمایشی

گروهها از آزمون لون اسﺘفاده شد ،که برای ﺗمام مولفهها و
همچنﯿﻦ مﺘغﯿر خودراهبری در یادگﯿری غﯿر معنیدار بود .لذا ایﻦ
پﯿﺶ فرض نﯿز رعایت شده است.

شروع کردند .در ایﻦ مداخله برای هر دو گروه آزمایﺶ و کنﺘرل

همگنی شیب خط رگرسیون :مقدار  Fﺗعامل بﯿﻦ مﺘغﯿر

یک دبﯿر ﺗدریس میکرد .قبل از شروع مداخله از هر دو گروه

همپراش (پﯿﺶآزمون) و مﺘغﯿﯿر مسﺘقل (خود راهبری در

که با روش کالس معﮑوس آشـنا شده بود ،ﻃبق سرفصلهای
ﺗعﯿﯿﻦ شده در بسﺘة آموزشی ،آموزش دروس زبان انﮕلﯿسی را

پﯿﺶ آزمون مهارت خود راهبری در یادگﯿری اخذ و بعد جریان
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یادگﯿری و سه مولفهی آن) بﯿشﺘر از  .05بوده و لذا غﯿر معنیدار
و پﯿﺶ فرض همﮕنی شﯿب خط رگرسﯿون رعایت شده است.

سطح معنی داری ( )p =.003ﺗاﺛﯿر قابل ﺗوجهی بر نﺘﯿﺠه پس
آزمون داشﺘه است.

سوال اول (اصلی) پژوهش :آیا کالس معﮑوس ﺗاﺛﯿری بر مهارت

سوال سوم :آیا اسﺘفاده از کالس معﮑوس بر بعد «رغبت» در

خود راهبری در یادگﯿری دارد؟

یادگﯿری دانﺶآموزان پایهی دهم در درس زبان انﮕلﯿسی ﺗاﺛﯿر

جدول  .2تحلیل کوواریانس تاثیرکالس معکوس بر خودراهبری در

دارد؟

یادگیری
Table 2. ANCOVA of the effect of flipped classroom on self-directed
learning

Table 4. ANCOVA of the effect of flipped classroom on interest to

Mean
Square

df

Sum Of
Squares

1

1244.514

1

2535.297

Pre
Group

158.290

27
30

4273.843
738983.000

Sig

F

.009

7.862

1244.514

.000

16.017

2535.297

جدول  .4تحلیل کوواریانس تاثیرکالس معکوس بر رغبت در یادگیری

Source

learn
F

Mean
Square

Error

.045

4.411

110.441

1

Total

.000

28.962

725.109

1

725.109

25.037

27
30

675.988
75510.000

Sig

چنان که مشاهده میشود ،مقدار  Fحاصل در سطح خطای %5

df

Sum Of
Squares
110.441

Pre
Group
Error

Source

Total

معنیدار است ( .)p =.000 <.05بنابرایﻦ میﺗوان نﺘﯿﺠه گرفت که
کالس معﮑوس بر خودراهSبری یادگﯿری دانﺶآموزان پایه دهم
در درس زبان انﮕلﯿسی موﺛر است .همچنﯿﻦ پﯿﺶ آزمون که به
عنوان کوریت انﺘخاب شده بود با سطح معنیداری ( )p=.009ﺗاﺛﯿر
قابل ﺗوجهی در نﺘﯿﺠه پس آزمون داشﺘه است.

 ،% 95اسﺘفاده از روش آموزش معﮑوس در درس زبان انﮕلﯿسی

سوال دوم :آیا اسﺘفاده از کالس معﮑوس بر بعد «خودمدیریﺘی»

نسبت به ﺗدریس معمولی بر بعدرغبت خودراهبری یادگﯿری

در یادگﯿری دانﺶآموزان پایهی دهم در درس زبان انﮕلﯿسی ﺗاﺛﯿر
دارد؟

دانﺶآموزان ﺗاﺛﯿر قابل ﺗوجهی دارد .همچنﯿﻦ پﯿﺶ آزمون که به

داده های جدول ( )4حاکی از آن است ،که مقدار  Fبرآوردی در
سطح خطای  %5معنی دار است ( .)p=0,000<0,05بنابرایﻦ ،در
پاسخ به سوال سوم پژوهﺶ میﺗوان نﺘﯿﺠه گرفت که به احﺘمال

عنوان کوریت انﺘخاب شده بود با سطح معنیداری ( )p=.045ﺗاﺛﯿر
قابل ﺗوجهی در نﺘﯿﺠه پس آزمون داشﺘه است.

جدول  .3تحلیل کوواریانس تاثیرکالس معکوس بر خودمدیریتی در
یادگیری
Table 3. ANCOVA of the effect of flipped classroom on selfmanagement learning
df

Sum Of
Squares

Source

Sig

F

Mean
Square

324.188
59.327

Pre
Group

.003

10.475

324.188

.178

1.917

59.327

1
1

Error

25.037

27

835.606

Total

30

71253.000

دادههای جدول ( )3حاکی از آن است ،که مقدار Fبرآوردی در
سطح خطای  % 5معنی دار نﯿست (.).05 < p= 0.178
بنابرایﻦ ،در پاسخ به سوال دوم پژوهﺶ میﺗوان نﺘﯿﺠه گرفت که
به احﺘمال  ،% 95اسﺘفاده از کالس معﮑوس در درس زبان
انﮕلﯿسی نسبت به ﺗدریس سنﺘی بر بعد خود مدیریﺘی
خودراهبری یادگﯿری دانﺶآموزان ﺗاﺛﯿر چشمﮕﯿری ندارد.
همچنﯿﻦ پﯿﺶ آزمون که به عنوان کوریت انﺘخاب شده بود با
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سوال چهارم :آیا اسﺘفاده از آموزشهای کالس معﮑوس بر بعد
«خودکنﺘرلی» در یادگﯿری دانﺶآموزان پایهی دهم در درس زبان
انﮕلﯿسی ﺗاﺛﯿر دارد؟
جدول  .5تحلیل کوواریانس تاثیر کالس معکوس بر خودکنترلی در
یادگیری
Table 5. ANCOVA of the effect of flipped classroom on self-control
learning
Sig

F

.080

3.305

.021

6.057

Mean
Square

df

135.889
249.023
41.113

Sum Of
Squares
135.889

Source
Pre
Group

1
1

249.023

27

1110.048

Error

30

102732.000

Total

دادههای جدول ( )5حاکی از آن است ،که مقدار Fبرآوردی
درسطح خطای  % 5معنی دار است ( .)p =0.021<0.05بنابرایﻦ،
در پاسخ به سوال چهارم پژوهﺶ میﺗوان نﺘﯿﺠه گرفت که به
احﺘمال  % 95آموزش درس زبان انﮕلﯿسی با اسﺘفاده ازکالس
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تأثیر کالس معکوس بر خودراهبردی در یادگیری درس زبان انگلیسی

معﮑوس نسبت به ﺗدریس معمولی بر بعدخودکنﺘرلی خودراهبری
یادگﯿری دانﺶآموزان ﺗاﺛﯿر دارد .همچنﯿﻦ پﯿﺶ آزمون که به
عنوان کوریت بر نﺘﯿﺠه پس آزمون خودکنﺘرلی ﺗاﺛﯿر چشمﮕﯿری
ندارد.
ازآنﺠا که مﺘغﯿر خود راهبری در یادگﯿری یک سازة کلی ا ست،
یافﺘه ها ی پژوهﺶ نشانﮕر ﺗﺄﺛﯿر مثبت کالس معﮑوس بر سطوح
خودراهبری در یادگﯿری ،به جز خود مدیریﺘی دانﺶآموزان دارد.
ن ﺘایج ﺗحقﯿق حاصــــل با ﺗحقﯿق کاو یانی و هم ﮑاران [،]15
اســماعﯿلی فر و همﮑاران [ ،]16شــﯿماﺗو ،بورمﻦ [ ،]16انﺘظاری و
جاودان [ ]18و وبسﺘر ،ماجریک و مادن [ ]17هماهنگ است.
مطالعه کاویانی و همﮑاران ( )1394نشان داد که کالس معﮑوس
بر مﺘغﯿﯿرهای پﯿشرفت ﺗحصﯿلی ،خود ﺗنظﯿمی ﺗحصﯿلی و
انﮕﯿزش ﺗحصﯿلی دانﺶآموزان ﺗاﺛﯿر قابل ﺗوجهی دارد [.]15
یافﺘههای اسماعﯿلی فر و همﮑاران نﯿز حاکی از ایﻦ است که
کالسهای معﮑوس باعث ﺗقویت احساس ﺗعلق دانﺶآموزان
نسبت به مدرسه می شود [ .]19یافﺘهی وبسﺘر ،ماجریک و مادن
نﯿز نشانﮕر ﺗاﺛﯿر مثبت کالسهای معﮑوس بر عملﮑرد و ﺗوان حل
مساله دانﺶآموزان [ ،]17و یافﺘههای بورمﻦ حاکی از ایﻦ است
که کالس معﮑوس برجلب ﺗوجه و پﯿشرفت دانﺶآموزان ﺗاﺛﯿر
چشمﮕﯿری دارد [ .]16و یافﺘهی انﺘظاری و جاودان نﯿز نشانﮕر
ﺗاﺛﯿر مثبت بر عملﮑرد فرگﯿران در امﺘحانات و رضایت از دورههای
آموزشی دارد [.]19
در ﺗبﯿﻦ یافﺘههای پژوهﺶ میﺗوان گفت که هدف ﺗمام راهبردها
و روش های آموزش موفقﯿت ﺗحصﯿلی دانﺶآموزان است .کالس
معﮑوس هم باﺗوجه به مولفههایی موﺛر در پﯿشرفت ﺗحصﯿلی
(کنﺠﮑاوی ،یادگﯿری عمﯿق ،دانﺶآموز محوری ،مردم ساالری،
شناخت واقعی دانﺶ آموز و درگﯿری ﺗحصﯿلی) و همچنﯿﻦ ﺗاکﯿد
بر فناوری آموزشی و مهارت های فردی در دنﯿای پرشﺘاب در
ﺗغﯿﯿر و عصر اﻃالعات ،به عنوان یک روش موﺛر در ﺗقویت مهارت
های ﺗحصﯿلی مﻦ جمله خودراهبری شده وبالطبع باعث پﯿشرفت
ﺗحصﯿلی دانﺶآموزان گردد .کالس معﮑوس عالوه بر ﺗاﺛﯿر بر
یادگﯿری عمﯿق ،انﮕﯿزش ورغبت ﺗحصﯿلی ،می ﺗواند به یک فضای
همﮑاری ﺗوام با آمادگی قبلی دانﺶآموزان و ایﺠاد فضای بهﯿنه
درکالس درس بشود .بﯿانﮑروسا و اسنو ()Biancarosa & Snow
در گزارش «خواندن مﺠدد» ( )Reading Nextکه ﺗمرکز به جای
نوشﺘﻦ ،بر خواندن بود 15 ،ﺗوصﯿه برای ارﺗقا سواد در دوره
راهنمایی و دبﯿرسﺘان ذکر می کند که یک مورد آن انﮕﯿزه و
یادگﯿری خودراهبر است [ .]3و اهمﯿت آن در یادگﯿری و فراهم
کردن آموزش و پشﺘﯿبانی مورد نﯿاز دانﺶ آموز برای فعالﯿت های

یادگﯿری مسﺘقل پس از فراغت ﺗحصﯿلی است و ایﻦ مهارت به
خصوص در درسی فرار مانند زبان که نﯿاز به مرور بﯿشﺘر و
فعالﯿتهای یادگﯿری فراغت از ﺗحصﯿل دارد ،نقﺶ موﺛری دارد.
در ایﻦ پژوهﺶ آشﮑار شد که کالس معﮑوس میﺗواند بر مهارت
خود راهبری در یادگﯿری در دو مولفه رغبت و خودکنﺘرلی در
یادگﯿری را ﺗحت ﺗاﺛﯿر قرار دهد .بنابرایﻦ میﺗوان نﺘﯿﺠه گرفت
که با اسﺘفاده کالس معﮑوس که ﺗاکﯿد بر رغبت و ﺗفاوت فردی،
یادگﯿری عمﯿق ،کاربرد نرمافزارهای مﺘعدد آموزشی ،همﮑاری و
فضای آموزشی بهﯿنه می ﺗوان با ﺗحت ﺗاﺛﯿر قرار دادن ،ایﺠاد و
ﺗقویت مهارت خود راهبری ،انﮕﯿزه و خودکنﺘرلی و ،...زمﯿنهی
پﯿشرفت ﺗحصﯿلی دانﺶآموزان را فراهم کرد.
یافﺘههای ایﻦ پژوهﺶ علیرغم محدودیتهای روش شناخﺘی،
مانند عدم انﺘخاب ﺗصادفی آزمودنیها و محدود بودن ﺗعداد
جلسات مداخالت آموزشی ،می ﺗواند ﺗلویحات علمی و کاربردی
برای نظام آموزشی داشﺘه باشد .پﯿشنهاد مشخص ایﻦ پژوهﺶ،
بﮑارگﯿری و اسﺘفاده از ایﻦ روش در ﺗدویﻦ برنامهی درسی و کﺘب
درسی و همچنﯿﻦ برگزاری دورههای آموزش ضمﻦ خدمت
کالسهای معﮑوس برای معلمان جدید و نا آشنا به ایﻦ روش و
همچنﯿﻦ بﮑارگﯿری ایﻦ روش ﺗوسط معلمان برای درگﯿری
ﺗحصﯿلی دانﺶآموزان ،ایﺠاد و ﺗقویت مهارتهای ضروری
ﺗحصﯿلی در ایﻦ عصر انفﺠار اﻃالعات ،پﯿشنهاد می شود.
مطالعات اﺛرات بلند مدت کالس معﮑوس ،اجرای پژوهﺶهای
همانند در دروس و پایههای مخﺘلف و همچنﯿﻦ مطالعهی آن بر
روی نمونههای بﯿشﺘر در سایر مناﻃق آموزشی ،از جمله
پﯿشنهادها برای محققان آینده است.
 -4نتیجه گیری
در ایﻦ پژوهﺶ ﺗﺄﺛﯿر اسﺘفاده از کالس معﮑوس بر خودراهبری
یادگﯿری دانﺶآموزان دخﺘر پایه دهم دوره دوم مﺘوسطه
شهرسﺘان کلﯿبر در درس زبان انﮕلﯿسی بررسی گردید .یافﺘههای
حاکی از آزمون ﺗحلﯿل کواریانس نشان داد که آموزش معﮑوس
ﺗوانسﺘه است با کمک مﺘغﯿﯿر کوریت (پﯿﺶآزمون) اﺛر معنی داری
بر مﺘغﯿﯿر خودراهبری (به جز مولفهی خود مدیریﺘی) در یادگﯿری
اﺛر بﮕذارد .همچنﯿﻦ مﯿانﮕﯿﻦ نمرات ،دانﺶآموزان در پس آزمون
دو گروه آزمایﺶ و کنﺘرل ﺗفاوت چشمﮕﯿری با یﮑدیﮕر دارند که
مﯿانﮕﯿﻦ نمرات خود راهبری یادگﯿری دانﺶآموزان آموزش دیده
از ﻃریق آموزش معﮑوس باالﺗر بود.
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