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بررسی تأثیر رویکرد کالس معکوس بر پیشرفت تحصیلی ،خود تنظیمی تحصیلی ،تعامل
گروهی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان

الهام کاویانی ،1سید محمد رضا مصطفایی ،2فتانه خاکره

چکیده:

هدف کلی در این پژوهش بررسیی أثیرر رویررد کس

عکرس

بر عغیررهی پرررت

انگرزش أصیرلی دانش آعسزان عی بیشد .پژوهش حیضر از نسع أصقرقیت کیربرد و در زعره
دانش آعسزان پسیر دوره

3

أصیرلی وسدأظیریی أصیرلی أکیع رروهی و
أصقرقیت آزعییری قرار دارد .جیعکه

آعیر أییم
عظسان

اول عغسسیهه شی ر کرعینرییه به أکداد  99111نفر عی بیشد .حجم نیسنه  16نفر بسده که به دو رروه  06نفره أص

رروه آزعییری و کظغرل أقسرم شدند .نیسنه ررر از نسع نیر یی قضیوأی عی بیشد .به عظیسر رردآور داده هی برا أثیرر رویررد کس

عکر س

أصیرلی از پظج پرش آزعسن و پظج پس آزعسن در هر دو رروه آزعییش و کظغرل اسغفیده شد .برا بررسی أثیرر رویررد کس

عکرس

بر پرررت

بر وسدأظیریی أصییرلی از پرسرظیعه اسغیندارد شده
نییعه

«ارأبیطیت برن ترد در کس

اسیغیندارد شده

«وسدأظیریی بستیرد» بررسی أثیرر رویررد کس

در » و أکررن أثیرر رویررد کس

عکرس

عکرس

بر عغیرر أکیع رروهی از پرسش

برعغیرر انگرزش أصییییرلی دانش آعسزان از پرسیییش نیعه

«هیرأر» اسغفیده رردید .برا أجزیه و أصلر آعیر داده هی در دو سهح آعیر أسصرفی و اسغظبیطی از نرم اتزار  SPSSنسخه

 22اسیغفیده شید .آزعسن ه ی آعیر اسغفیده شده عبیرأظد از :آزعسن ایر پرسیی آزعسن العبدا ویلرلز آزعسن ایر هغلرظگ آزعسن رأبه اوغییصی
رو و آزعسن لسن .نغییج أجزیه و أصلر آعیر حیکی از آن بسد که رویررد کس

عکرس

بر أییعی عغیررهی وابسغه بیال أثیرر عثب

داش .

واژگان کلیدی :رویکر د کالس معکوس ،پیشرفت تحصیلی ،خودتنظیمی تحصیلی ،تعامل گروهی ،انگیزش تحصیلی

 -1اسغیدییر رروه عدیری آعسزشی دانررده ادبریت و علسم انسینی واحد کرعینریه دانرگیه آزاد اسسعی کرعینریه ایران.
 -2دانرجس دکغر رروه عدیری آعسزشی دانررده ادبریت و علسم انسینی واحد کرعینریه دانرگیه آزاد اسسعی(Mostafaei92@iauksh.ac.ir) .
 -3دانرجس دک غر رروه عدیری آعسزشی دانررده ادبریت و علسم انسینی واحد کرعینریه دانرگیه آزاد اسسعی کرعینریه ایران.
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The Study of the Effect of Flipped Classroom Approach on Academic
Achievement, Academic Self-regulation, Group interaction and Educational
Motivation of Students

Elham Kaviani, Sayyed Mohammad Reza Mostafaei, Fataneh Khakrah

Abstract: The overall objective of this research is to investigate the effect of Flipped Classroom Approach
(FCA) on academic achievement, academic self-regulation, group interaction and educational motivation.
The present study is an applied research in terms of purpose and an experimental research in terms of nature.
The population of this study includes all of the high school male students who were 11696 students
altogether in Kermanshah city. The sample size was 60 students that divided into two groups of 30, control
and experimental groups. Data for the study of the effect of FCA on achievement were collected from five
pretests and posttests. In order to investigate the effect of FCA on self-regulation, Boufard standardized
questionnaire regulation was used. In order to study the effect of FCA on group interaction, the inventory
of "interpersonal communication in the class" was used. Also, Harter questionnaire was used to investigate
the relationship between educational motivation and FCA. SPSS software Version 22 was used to analyze
the data on two levels descriptive and inferential statistics. Statistical test include the effect of Pylayy test,
Wilkes Lambda test, Hotteling test, monitoring the test rankings, and Levene test. The results showed that
FCA had a positive impact on all of the variables listed.
Keywords: Flipped classroom approach, Academic achievement, Academic self-regulation, Group
interaction, Educational motivation
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ال یم کیویینی و هیریران

مقدمه
اعروزه کس
اسی

عکرس  9بیه عظسان ییم عسلفیه
2

ااتسییرظی و سییسلس یظر

 .)2692کس

کلرد ییدررر أرکربی عسقه
عکرس

سیییظغی و تکیلر
آعسزشی دالل

دارد که در آن دانش آعسزان در کس
در کس

عسضیسعی را که قرار اس

آعسزان در پرسیردن سیساالت احسیی
بص

در واقع یم عدل عربسط به أکلرم و أربر

عی کظد احیدان 0و دیگران  .)2690أرظسلس

هی کیر در عظزل را عکرس
بص

زیید پژوهریییگران و عربرین را برانگرخغه

شسد درییت

راح

عکرس

بر ترایظد هی

هی چ ره به چ ره حضسر دارند آن هی قبسً عقدار از دانش نیر
کرده اند .این روش أکیع را عسیرأر و عفردأرعی سیزد؛ زیرا دانش

أر و اطیرظین برش أر دارند و دربیره

و رفغگس عی کظظد ااتسییرظی و سییسلس یظر

کس

اسی

که سییخظرانی هی

عسضیسع بی عکلم و هم کسسی هییرین

 .)2692دانش آعسزان در عصرط هی ییدررر الرغرونرری به طسر ترد

یی

در رروه هی أییشیی سیخ ظرانی هی ویدئسیی کیر عی کظظد و دانش و آریهی وسد را بی پیسی دادن به سساالت عف سعی یی
عهیلکه

عظیبع ییدررر اضیییتی کظغرل و بررسییی عی کظظد .در کس

ح کردن کیرهی عیلی انجیم دادن پرو ه و بص
و سیسلس یظر

کس

 .)2692أرظسلس

رو عسییئ عخغل

عکرس

و ع م دربیره

عکرس

اسیییغفییده از أرظسلس

کس

راهظیییی کظد و بر پرریرت

و نقش عکلم را از انغقیل دهظده

بر ییدررر وسد عصسر دانش آعسز أثکرد عی شیییسد

به دانش آعسز کیم شییسد أی در عقیب ییدررر وسد احسییی
عکرس

عسضسع رسغرش عی دهظد ااتسرظی

بر نقش عکلیین نرز أثیرر رذاشیغه اسی

عصض دانش به أسییی ر رر ییدررر أیرررعی دهد .در کس
بظیبرا ین نریز اسی

دانش آعسزان عهیلا عهیلکه شییده را به طسر عیده بی

عسییشسلر

بررییغر داشییغه بیشیید .بظیبراین بی

عکلم نقش هییی عخغلفی عی رررد او بییییید دانش آعسزان را أریییسین و برانگرزانیید

آن ی نییرت داشیغه بیشد بی زوسرد تراهم کظد اعغیید به نفس آنین را بیال ببرد و انگرزش آن هی را

حفظ کظد اعیرش .)2692 4یری از سیییده أرین أکیری
اسییغیندارد داو کسسییی بی ترص ی

هییی برا دانش آعسزان برا عرور بص

جییگزین شیسد اهسرس .)2404 2692 7کس
عظسان عظیصیر اصلی آعسزش جییرین عس
ا برت )2692 99رویررد کس

برا رویررد کس

عکرس

در

عکرس

عکرس  2این اسیی

که ترم و قیلا سییخظرانی

و اکغریییف عسییرر 1بی کیم عربی در کس

عدلی آعسزشیی اسی

که در آن سخظرانی و أریلر

عظزل به

عی شسد ابررین 8و هیریران 2692؛ انفرلد2690 1؛ جینسسن .)2690 96هیچظرن
را بییه عظسان روشیییی برا تراهم کردن اطسعییت وییرک از کس

از طرین دیییدن

1- Flipped Classroom
2- Evseeva and Solozhenko
3- Hamdan
4- Marsh
)5- Flipped Classroom Approach (FCA
6- course
7- Hughes
8- Bergmann, J. and Sams, A
9- Enfield
10- Johnson
11- Berrett
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سییخظرانی هی ضییبط شییده یی رسش کردن بی پیدکس ی  9و کیع کردن أریلر
هیرسسییین و اسییغید و به کیر بردن دانش جدید برا عفیهرم عخغل
عکرس

در یم عهیلکه

أکلرم و أربر

دسیغر

هسیغظد .رویررد کس

عیلریأی رویررد کس

دیگر شییع ییدررر عرییرکغی تکیل عسیشله عصسر هیریر

ع یرت درون کسسییی و ویدئس هی ضییبط شییده
عکرس

أسصییر

دانش آعسز در کس
کرده اسیی  .أکری

ح عسیییئ بی کیم

سییخظرانی هییی اسی

و أسسکه

کری

که برا دانش آعسزان ویرک از زعین کسسییی در

به طسر پرسسیغه در رشیغه هی علیی ع ظدسی و رییضی به کیر ررتغه شده اس

و

شییییعی ییم أرکریا بی نیرر از أشسر هیی ییدررر بی أیرکز بر ییدررر دانش آعسز عصسر اسییی  .این أشسر هی ابغدا از
کیرهی پری ه 2ا )9178و ویگسأسری 0ا )9117ررتغه شدند .آعسزش رویررد کس

عکرس

بی عربرینی آغیز و أیرین شد که

عی وساسیییغظد أی دانش آعسزان را برش أر در ترایظدهی ییدررر درررر کظظد اوارن .)2694 4عدل کس
شیییع أییی به برنیعه ریز برا در

قب از کس

که به طسر عظصیر به ترد پییه رذار رویررد کس

اسیی
عکرس

اراوات و بد
بسده اس

عیزور 1وسیلی بررر 7عسرین لرج 8سیسم وین 1عرر أررلری 96و رلن
عری سر در دانریگیه سداروی  90اولرن کسی بسد که رویررد کس
ییزدهیرن کظفرانس برن الیللی در دانررده
أی زعین برش أر را در کس
و أصییرلی وی
آنسین و اوغیی

أدریس و ییدررر

2

عکرس

 .)2692اررچه هرچ کس نیی أساند ادعی کظد

أکداد کیی از اتراد آن را به پررگیعینی از قبر اریم
پست99

عکرس

نسب

را أسصر

عی دهظد .بررر 92ا )2666یم پروتسسر
کرد .او برا اولرن بیر این ایده را در

ارائه کرد .کیربرد عیلی 94آن زعینی بسد که او أسش کرد

به أرغرا دانش آعسزان برا عساد درسی صرف کظد بدون آن که از آن چه برنیعه

دنبیل عی کرد دور شسد .او سسس شروع به آعیده کردن دانرجسیینش بی اسغفیده از ییدداش
دادن زعین کس

اسییییسی ییً

برا کیر رروهی و أیرین عسثله کرد .در پییین دوره

آعسزشی

هی سخظرانی

آعسزش زعینی که دانرجسیین

عسرد ارزییبی قرار ررتغظد آن هی رزارش کردند که برش أر عسرد أسجه واقع شیده اند و ییدررریرین عسغق و وسدأظیرم بسده
اسی
عکرس

و دیدریه عظغقدانه أر در بیره

عسضیسع داشغظد ابیکر .)2690 92لرج 91پست 97و أررلری 98در سیل  2666عدل کس

را ابداع کردند عدل آن هی هیین بسد که بررر ارائه کرد .به دانرییجسیین در یم کس

در

اقغیییید این اوغریر داده

1- Podcasts
2- Piaget
3- Vygotsky
4- Vaughn
5- Rawat and Bedi
6- Eric Mazur
7- Wesley Baker
8- Maureen Lage
9- Salam Khan
10- Michael Treglia
11- Glenn Platt
12- Baker
13- Cedarville
14- Practical Application
15- Bathker
16- Lage
17- Platt
18- Treglia
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شید که نسارهی ویدئسیی سیخظرانی هی و پیورپسیظ
آزعییریت را در رروه هی بی هم کیر کظظد .نغرجه
دادند .آن هی از کیر رروهی سیییخ

عرور کظظد و عررست و عسیئ علیی و

هی داسغینی را ویرک از کس

بررسی آن هی نرین داد که دانش آعسزان کس

عکرس

را به سظغی أرجرح

أر کیر کردن و ییدررر ب غر عصغسا لذت بردنداآلسیییی ون  .)2694دیگر پرریییگیعین

اریم عیزور 9پروتسییسر از دانرییگیه هیروارد و هیریرش کیأرین کرا  2بسدند .آن هی در بررسییی وسد یم عدل از رویررد
کس

عکرس

را عهرح کردند که به آعسزش به هیدیگر 0اشیییره عی کرد .در این رویررد بیید عصغسا در

در اوغریردانریجسیین قرارعی ررت
کس

و آن هی از أریلر

قب از کس

اسیغفیده عی کردند أی اطیرظین حیصی عی شد که آن هی بی آعیدری به

عی آیظید ابریم .)0 2690 4از عصییسییین و عزاییی این روش آعسزشیییی عی أسان بیه أسان بییزنگر عهییلا أسسیییط

ییدرررندرین اشیییره نیسد« .أثیرر شییرسه

کس

عکرس

أظ ی برش از  92سیییل اس ی

که در آییر عرغسر عسرد عسحیه قرار

ررتغه اسی  .دو عسرد از انغریییرات قدییی به این نرغه پی بردند که دانریجسیین و اسیییأرد دانریگیه نسییب

به کس

عکرس

واکظش کیعسً عثبغی نرییین عی داده اند این عهیلکیت نرییین عی دهد که بررییغر دانش آعسزان ادانرییجسیین) أسانییی بیزنگر
عصغسا یی ویدئس هی سیییخظرانی را در زعین و عرین دلخساه وسد عسرد أقدیر قرار عی دهظد که عرزان سیییسدعظد آن از لصی
ارأبیط چ ره به چ ره در عقییسیییه بی رویررد سیییظغی برریییغر بسد .و هیرن طسر این رویررد أکیع برن دانش آعسزان و عربی را
اتزایش عی داد .بی این وجسد ییتغه هی آن هی از این ج

که آیی رویررد عکرس

نسییب

به روش سییظغی نریز به کیر بررییغر

دانش آعسزان دارد عغفیوت اسیی » ا تر  2و دیگران 2662؛ لرج و دیگران  .)2666اسییغفیده از أرظسلس
در

عکرس

در عصرط کس

از این لصی که دانش آعسزان به عظیبع و عساد غظی ییدررر دسیییغرسیییی پردا عی کظظد عفرد اسییی

 .)2696بسیییریر از عربرین ایرات عثبغی در ییدررر دانش آعسزان از قبر  :اتزایش رغب
 )2690ییدررر عیندریرأر ا دسیلسریس و وییین )2699 7و کیهش سهح اسغر

اوول

1

دانش آعسزان احیدان و هیریران

آنین عریهده کرده اند اعیرلس .)2692 8این

روش دانش آعسزان را عجبسر به حفظ کردن بخش عیریی از عصغسا نیی کظد .عسقه عصرک اصلی ییدررر اس  .به عظسان
یم راهبرد اسیسی در ییدررر درس
ییی از عرور کردن آن أیثسییی

نرس

ییدرررندرین را وادار کظرد عقدار زیید عصغسا را به حیتیه بسسیرند که آن ی نرز

عی وسرنید یی اعغظیع عی ورزند ا راوات و بد

آعسزان و عربرین را اتزایش عی دهد .پرورش یم کس

 .)2692رویررد کس

عکرس

دانش آعسز عصسر عبغظی بر أجیرر شییخیییی به أسش و کسشییش

دانش آعسزان کیم عی کظد عفیهرم درسیی را در قیلا قهکه هی کسأیه ارائه عی کظد عررست عدیری
عی دهد و اسییغفیده از أرظسلس

أکیع دانش

کس

را کیهش

برا یری کردن زبین دیجرغیلی دانش آعسزان و أسلرد و اسییغفیده از ویدئسهییی که عی أساند

1- Eric Mazur
2- Catherine Crouch
3- Peer-Instruction
4- Brame
5- Foertsch
6- Woolf
7- Deslauriers and Wieman
8- Marlowe
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برا اتزایش آعیدری اعغصین اسغفیده شسد راأس ر عی کظد ا راپچین و اسغیت .)1 2690 9نغییج یم عقیله نرین عی دهد که
در عقییسه بی روش سظغی أثیرر بسریر عثبغی رو ییدررر عفیهرم اسیسی در أدریس به دانرجسیین سیل اول رشغه

عدل عکرس

ع ظدسی ترزیم دانرگیه پسرأسریرس 2داش  .عخیسصیً یم اتزایش زیید برن نیرات پرش آزعسن و پس آزعسن رو یم
آزعسن عف سعی 0برا دانرییجسیینی که در عکر

کس

عکرس

قرار ررتغه بسدند در عقییسییه بی کسییینی که بی اسییغفیده از

روش هی سظغی به آن هی أدریس شده بسد وجسد داش  .بی این وجسد هرچ أفیوت آعیر عکظیدار در ییدررر دانرجسیین
ییت

به دلر حجم کسچم نیسنه در عهیلکه بیشد ا  n =99در روش سظغی  n =40در روش عکرس )

نرد .این عیرن اس

اپیپیدوپسلس و روعین .)2696 4اجرا و به کیر ررر روش کس
عدم رشیید أرظسلس
بیزرریی

عسرد نریز عرییرست دانش آعسزان در انغقیل تظی و أسانییی اسییغفیده از ویدئس هی .ابرا عثیل سیی سل

به عقا به عظیسر دیدن یی شیییظردن دوبیره) .در عهیلکیأی که انجیم ررتغه هیچظرن این نگرانی وجسد داشیی

رویررد کس

عکرس

 .)2666از نقیط ضک

قیدر عی بیشییید که بی سیییبم هی ییدررر عخغل
رویررد کس

برا دانش آعسزانی که احسی
تظیور عسرد نریز برا أ ره

عکرس

که آیی

دانش آعسزان أهبرن داده شیییسد الرج و دیگران
برا عربی و عسشسلر

زعین طسالنی أر آعیده کردن کس

برش أر ییدررر

عی کظظد بیید وسدشین یید بگررند عی بیشد ا نگ 2و دیگران  .)2694زعینی که دسغرسی به
ویدئس هی کسأیه آسیین أر شید أکداد زیید از عربرین ااسییأرد عکلیین) در عسسسیت آعسزش

عیلی در سیراسر ج ین به أدریس بر اسی

عدل کس

و رزارش هی رسییینه ا برا رویررد کس
کرده اس

عکرس

عریییرسأی را نرز به هیراه دارد .عینظد نیرسیییییی و

که ببرظد آیی عفرد بسده اس

عکرس

عکرس

رو آوردند .در نغرجه رشد زیید در زعرظه

وجسد داشییغه اس ی

آییر عرغسر

و این دیدریه عدت زعینی را صییرف این أسش

احیدان و دیگران 2694؛ أیلبرت2694 1؛ واأرز .)2692 7أکداد از عقیالت پژوهری

پژوهریی اورر واکظش هی عخغلفی را نسیب

به اسیغفیده از رویررد کس

عکرس

رزارش کرده اند .اظ یرات عثب

شیع :

انکهیف پذیر کیر بی ویدئسهی در زعین و عرین دلخساه و کیم به دانش آعسزان برا أبدی شییدن به ییدرررندرینی عسییغق
اس  .در حیلی که أکداد از دانش آعسزان در بیره
أکییدل بی عظیبع ییدررر عخغل
أسصیر

هسیییغظد اتییظلی 8و دیگران 2694؛پسییی  1و دیگران  .)2692وجسد برریییغر عقیالت به دنبیل

وییسصیریت رویررد و ادراک و احسیی

أسانیظد در بیره

این رویررد اظ یر نیاعرد کرده اند و نگران عدیری

زعین در أسازن و

دانش آعسزان نسب

به این روش هسغظد و هظسز کیبسد عهیلکیت أجربی

این دیدریه وجسد دارد .أدریس از جیله عسضیییسعیأی اسییی

اسییسیی پژوهریگران و نیریه پردازان أکلرم و أربر

که از رذشیییغه أی به اعروز جزو دغدغه هی

در سرأیسر ج ین بسده اس  .ییدررر به عظسان یری از ع م أرین هدف

1- Ropchan and Stutt
2- Puerto Rico
3- concept inventory quiz
4- Papadopoulos and Roman
5- Zheng
6- Talbert
7- Watters
8- Findlay
9- Post
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هی أربرغی عصییسل أدریس اسی

و ارأبیط عغقیب و نزدیری برن این دو عف سم برقرار اسی
که بغسان آن را به تضی کس

ترایظد ییدررر پرچرده أر از آن اس

به وسیرله عکلیین و عربرین صیسرت عی ررت

ادولرن وسیییرویررعی .)2696

عصدود نیسد اسظگه  .)9114ارر أی دیروز آعسزش أظ ی

و کغیر به عظسان اصیلی أرین عظبع اطسعیأی در اعر آعسزش عصسسر عی شد

اعروزه از ابزار هی و عصرط هی جدید ارأبیطی ج

آعسزش اسیییغفیده عی شیییسد ااوالفقیر و هیریران  .)2661نیریه هی

اورر آعسزش و أدریس بر این اص اسغسار هسغظد که نبیید تراررر را در برابر عهیلا و عفیهرم قرار داد بلره بیید او را بی عسثله
و عسقکر

رو به رو نیسد أی وسد به کر

طراحی شیییسند که تراررر را به تکیلر

روابط ب رن عهیلا و ح عسثله برسد .بر این اسی

روش هی آعسزشی بیید طسر

وادارد أی هم بیع

اتزایش ییدررر و هم اتزایش وسد کیرآعد شیییسد احسیییرظی و

هیرییران  .)9014یری از برنییعه هی اسیییغراأژیم ج

ارأقی روش هی آعسزشیییی ب ره ررر از تظیور اطسعیت به

عظسان عدرسیی در دسیغر

و جیعع اس  .روش نسین آعسزشی که از آن به عظسان ییدررر الرغرونرری عجیز یی به عبیرت

ب غر آعسزش و ییدررر الرغرونرری یید عی شیسد به عظسان یم نییم آعسزشی نسین در دنری نسین عهرح اس
و هیریران  .)9014نزدیم به یم قرن اس
پرریرت

أصییرلی هسیغظد .پرررت

اسی  .چن 9پرررت
بر این اسییی

که روانرظیسین به طسر رسغرده در أسش برا شظیسییی عساع پرش برظی کظظده

أصیرلی دانش آعسزان یری از عکریرهی ع م درارزییبی عرزان عستقر

أصیرلی را عیلررد أصیرلی دانش آعسزان در عدرسه أکری

اندازه ررر پررییرت

اعصیدبرگی

کرده اس

نییم آعسزشی

ا اکبر بلسطبظگین .) 9010

أصیییرلی دانش آعسزان و عساع عؤیر بر آن به عظسان یری از عغیررهی ع م در

آعسزش وپرورش هیساره عسرد أسجه عصققین و روانرییظیسییین أربرغی بسده اسیی

ااعینی و ج ید

 .)9010کیرشییری و

هیریران ا ) 9010در پژوهری به این نغرجه رسردند که عرزان آریهی عکلیین از روش هی جدید أدریس بر پرررت
دانش آعسزان أثیرررذار اسی  .پرریر ت

أصیرلی

أصییرلی عسوه بر این که وسد به أظ ییی یم هدف به شییر عی آید در تراررران

ایجید انگرزه عی کظ د و این انگرزه به کسیا بسیریر از اهداف و ویژری هی روان شظیوغی دیگر عظجر عی شسد اررالظرم و
هیریران  .)2667یری از عساعلی که عیرن اسی

در پرریرت

أصییرلی ایررذار بیشید عیع وسدأظیریی اس

کسشییری  .)9087از دسییغیورد هی ع م أصقرقیت و پژوهش هی انجیم ررتغه در ویییس
ییدررر وسدأظیریی ا )SRLاشییره کرد؛ رویررد کس

عکرس

این عغیررهی که در این پژوهش عسرد بررسی قرار ررتغه اس
ییدررر از عقسله هییی اس
و دق
رتغییر

عی أساند بر عغیررهی عغکدد أثیرر داشیغه بیشد .یری از

وسد أظیریی أصیرلی 2دانش آعسزان عی بیشد .وسد أظیریی در

ییدرررندرین کظغرل شیخیی بر روند ییدررر وسد دارند و عسوه بر سرع

عسیئلی نیرر اأری به نفس بیالأر وسدکیرآعد و عسشسلر

شییسد .نیریه ییدررر وسدأظیریی بر این اسییی
یییدررر

ییدررر عی أسان به عبص

که به نقش ترد در ترآیظد ییدررر عی پردازد .این سیزه ابغدا در سیل  9111أسسط بظدورا عهرح

شید اکدیسر  .)9086در این نسع ییدررر
بررغر در ییدررر

اعردعلی و

اسییغسار اس ی

پذیر بررغر نرز در آنین دیده عی

که دانش آعسزان چگسنه از نیر تراشییظیوغی انگرزشییی و

را در وسد سییییعیین عی بخریییظد اییسییییی نژاد و هیریران  .)9016دانش آعسزانی که از راهبردهی
1- Chen
2- self-regulation
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بررسی أثیرر رویررد کس عکرس بر پرررت أصیرلی

وسدأظیریی نفع عی برنید کسیییینی هسیییغظد که از وجسد چظرن راهبردهییی آریهظد أسانییی وسد را برا رسیییردن به اهداف
عهلسر یی بخریی از اهداف عریخش شیده در تکیلر
عی کظظد سییهح تکلی پررییرت
أرل ر

ییدررر

به کیر عی رررند در انجیم یم أرلر

شییین را أفسییرر کرده و راهبرهییی را انغخیر عی کظظد که به آنین در ررتغن نغرجه

عستن از

کیم کظد .آن هی راهبردهی وسد أظیریی را برش أر از دانش آعسزان دیگر به کیر عی رررند و به طسر کلی سیییزعین

دهظده اند و بررییغر عسرد رجسع هیسیییالن وسد قرار عی رررند و پرییغریر طسالنی أر نسییب
 .)2662وسد أظیریی به هررسنه رتغیر اندیریه یی عی که هدف آن کیم به تراررر
ع یرت و سی سل

به سییییر اتراد

دارند ازییرعین9

سییزعیندهی و اورره سیز دانش و

ب ره بردار از آن ی در آیظده بیشید اطسم عی شسد اوایظرغین و هرسم 9188 2به نق از سر

أکریفی دیگر عظیسر از وسد أظیریی أسلرد و هدای
اسی

بر وسدشین نییرت

اسیینغروک 2664 0به نق از سر

اندیریه هی هرجین هی و رتغیرهی أسسط وسد ترد به عظیسر رسردن به هدف

 .)9081وسد أظیریی به عکظی ترایظد به دس

ررر کظغرل و ارزشریبی ییدررر و

رتغیر شخیی عی بیشد اارعرد .)962 2661 4أیرکز اصلی وسد أظیریی بر اسغقسل و کظغرل اتراد اس
و وسد أظیریی تکیلر

هییریین به سی

پییریس .)2669 2تن آور

که نییرت هدای

اهداتی برا کسا اطسعیت رسغرش أخیش و اصسح وسد عی بیشد" ا پیریس و

عصغسا نسع أکییعی

عیدل یییدررر و کظغرل یییدررر پظج أفیوت واضیییح برن عصرط ییدررر

الرغرونرری و سیظغی عی بیشیدا أظرسیسن .) 2696 1أکیع

یم عف سم پرچرده اسی

عظییییر ع م قلیداد عی شیییسداچین کرس  )2696و به عستقر
الرغرونرری کیم عی کظد ابر

 .)9071در

 .)2668دانش چرز اس

رضیییییغیظد

که در هیه اشریل آعسزشی به عظسان یم

عیندریر ییدرررندرین در دوره هی ییدررر

که به طسر تکیل در عصرط ییدررر از أجیرر عکظی دار و أکیع

بی دیگران شیییر عی ررردا هرغسر .)2696 7نریزهی ییدررر عسیر ییدرررندرین برریییغر از طرین تکیلر

عغقیب اأکیع ) بر

آورده عی شیییسد .که آن ی را به أفرر سیییهسح بیالأر در عسرد عصغسا دوره وا عی دارد .ییدرررندرینی که أیی
عغکدد بی دوره دارند؛ سییسدعظد أکیع را در عی ییبظد .هیچظرن أکیعست ییدرررنده انگرزه عریییرک

عکظی دار و

و عیلررد را اتزایش

عی دهد .روابهی که برن ییدرررنده و ییددهظده و عصغسا شیییر عی رررد؛ عی أساند یم حس جیکی را ایجید کظد و از طرین
أکییعست ییدرررندرین احسیییی
ییدرر ر
عستقر

عی کظظد جزئی از ترایظد ییدررر هسیییغظداهیرأسیگ .)2668 8ب بسد روش هی عهیلکه و

کسیییا دانش شیییظیوغی و تراشیییظیوغی و ییدررر عکظی دار به طسر غرر عسیییغقرم و از طرین عرینجی هییی هیچسن
احسیییی

وسدکیرآعد و وسدرردانی بر اتزایش انگرزش أصییییرلی یی به عبیرت دیگر ررایش عثب

ییدررر کیرسییییز وساهد شییید .به اعغقید بلسم ا )9182راه ایجید انگرزش به وجسد آوردن شیییرایط عستقر
انگرزش پرررت

یی انگرزش عستقر

عر یی اشغریم برا کسا عستقر

و شرک

در تکیلر

هییی اس

ییدرررنده به

اسی ی  .عظیسر از
که عستقر

در آن ی

1- Zimmerman
2- Weinstein and Hume
3- Santrock
4- Ormrod
5- Paris and Paris
6- Tennyson
7- Hector
8- Hartwig
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به کسشییش و أسانییی شییخیییی وابسییغه اسیی

ااسییسوین .)2661 9هیچظرن زعینی که دانش آعسزان ع یرت هی و راهبردهی

ییدررر را کسیا عی کظظد عی ت یظد که کظغرل ییدررر و کسا عستقر
أسانظید بیی بیه کیر بردن آن به عستقر
سیر

دسییی

ییبظد و وسد را به عظسان ییدرررندرین وسدکیرآعد ألقی عی کظظد اعبدودایی

بریبینگرد  .)9014دانش آعسزان دارا ا نگرزش پرریرت

کرییظد؛ و وقغی که شییرسیی

به عقدار زیید در دس

وسد شین اس

و عی

سهح بیال هیساره عی وساهظد عستن برسند و آن را انغییر عی

عی وسرند کسشییش هی وسد را دو برابر عی کظظد و به تکیلر

اداعه عی دهظد أی عستن برییسند

ااسییسوین  .) 2661روش هی أدریس دانش آعسز تکیل و الرغرونرری عی أساند انگرزش أصیییرلی دانش آعسزان را اتزایش
دهد .این ع م در این پژوهش بی بررسی أثیرر روش کس

عکرس

بر انگرزش أصیرلی عسرد بررسی قرار عی رررد.

روش پژوهش
پژوهش از لصی هدف از نسع کیربرد عی بیشیید .و از نیر عیهر

در زعره أصقرقیت آزعییرییی قرار دارد زیرا رابهه عل

و

عکلسلی برن چظد عغیرر را عی سییظجد .ابزار اندازه گیری :از آن جی که أصقرقیت آزعییرییی انساع عخغلفی را در بر عی رررد بر
اسیی

نسع عغیررهی وابسیغه دو طرح زیر را به کیر ررتغه شید .برا بررسیی أثیرر رویررد کس

پرریرت

عکرس

ا عغیرر عسغق ) بر

أصیرلی دانش آعسزان اعغیرر وابسغه) از طرح چظد آزعسن عقدعیأی و ن ییی عظیم بی رروه شیهد اسغفیده رردید .برا

بررسیی أثیرر رویررد کس

وارونه اعغیرر عسیغق ) بر سیییر عغیررهی وابسغه اوسدأظیریی أصیرلی أکیع رروهی و انگرزش

أصیییرلی) از طرح آزعسن ن ییی بی رروه شیییهد اسییغفیده نیسدیم .گردآوری داده ها(روایی و پایایی) :به دلر وجسد چظد
عغیرر وابسیغه از ابزارهی عغکدد اسیغفیده شده اس  .برا أکررن أثیرر رویررد کس

وارونه بر پرررت

أصیرلی اجرا پظج

آزعسن علیی بی سساالت کغبی چ یر جسابی قب از ارائه عغیرر عسغق برا هر دو رروه آزعییش و کظغرل .پس از آن ارائه عغیرر
عسیییغقی در رروه آزعیییش و اجرا پظج آزعسن علیی بیی سیییساالت کغبی چ ییرجسابی برا هر دو رروه آزعیییش و کظغرل.
سییرانجیم به دسی

آوردن عرینگرن نیرات در هر آزعسن و أکررن عرینگرن عرینگرن هی در هر دو رروه و عقییسییه آن ی بی هم .برا

أکررن أثیرر رویررد کس

عکرس

اعغیرر عسیییغق ) بر عغیرر وابسیییغه وسد أظیریی أصییییرلی از پرسیییریییظیعه اسیییغیندارد شیییده

«وسدأظیریی بستیرد» که حیو  94سسال بسده و أسسط بستیرد و هیریران در سیل  9112طراحی شده اس
 9086آن را در ایران هظجیرییبی کرده اس  .ضریا پییییی کلی پرسش نیعه بر اسی

که کدیسر در سیل

آلفی کرانبیخ 0/841بسد .برا بررسی

روایی سیزه پرسش نیعه وسد أظیریی بستیرد نغییج أصلر عیعلی نرین داد که ضریا هیبسغگی برن سساالت عظیسا بسده وابزار
سییظجش از دو عیع أرییرر شییده اسیی  .برا بررسییی أثیرر رویررد کس
رروهی از پرسیییش نیعه «ارأبیطیت برن ترد در کس
شیده اسی
عکرس

اسیغفیده شید .پییییی پرسیش نیعه بر اسی

عکرس

اعغیرر عسییغق ) بر عغیرر وابسییغه أکیع

در » که دارا  27رسیه عی بیشییید و بر عبظی طر
آلفی کرانبیخ  6/811به دس

لرررت أظیرم

آعد .برا بررسی أثیرر رویررد کس

اعغیرر عسیغق ) بر عغیرر وابسیغه انگرزش أصییرلی دانش آعسزان از پرسیش نیعه اسغیندارد شده هیرأر اسغفیده شد .این

1- slavin
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پرسیش نیعه دارا  00رسیه عی بیشد .پییییی پرسش نیعه بر اسی آلفی کرانبیخ  6/109به دس آعد .جامعه آماری ،حجم
نمونه و شییوه نمونه گیری :جیعکه

آعیر عبیرت اسی

از أییم دانش آعسزان پسیر دوره

اول عغسسهه ش ر کرعینریه

که أکداد آن ی  99111نفر عی بیشییظد حجم نیسنه  16نفر بسده که به دو رروه عسیییو  06نفره به عظسان رروه آزعییش و رروه
کظغرل أقسیرم شیدند .نیسنه ررر از نسع نیر یی قضیوأی 9عی بیشد که اعضی آن بر پییه

داور پژوهرگران انغخیر شده

اند.

فرضیه ها
ترضره اول :اجرا رویررد کس

وارونه بر پرررت

ترضره دوم :اجرا رویررد کس

وارونه بر وسد أظیریی أصیرلی دانش آعسزان أثیرر دارد.

ترضره سسم :اجرا رویررد کس

أصیرلی دانش آعسزان أثیرر دارد.

وارونه بر أکیع رروهی دانش آعسزان در کس

ترضره چ یرم :اجرا رویررد کس

وارونه بر انگرزش أصیرلی دانش آعسزان أثیرر دارد.

هدف کلی :بررسییی أثیرر رویررد کس
أصیرلی دانش آعسزان پسر عدار

در

أثیرر دارد.

وارونه بر پررییرت

أصیییرلی وسد أظیریی أصیییرلی أکیع رروهی و انگرزش

دوره اول عغسسهه ش رسغین کرعینریه.

اهداف جزئی
 -9بررسی أثیرر رویررد کس

وارونه بر پرررت

 -2بررسییی أثیرر رویررد کس

دوره اول عغسسهه ش رسغین کرعینریه

أصیرلی دانش آعسزان پسر عدار

وارونه بر وسدأظیریی أصیییرلی دانش آعسزان پسییر عدار

دوره اول عغسسییهه شیی رسییغین

کرعینریه
 -0بررسی أثیرر رویررد کس

وارونه بر أکیع رروهی دانش آعسزان پسر عدار

 -4بررسی أثیرر رویررد کس

وارونه بر انگرزش أصیرلی دانش آعسزان پسر عدار

سییواک کلی :آیی اجرا رویررد کس
أصیرلی دانش آعسزان پسر عدار

وارونه بر پرریییرت

دوره اول عغسسهه ش رسغین کرعینریه
دوره اول عغسسهه ش رسغین کرعینریه

أصییییرلی وسد أظیریی أصییییرلی أکیع رروهی و انگرزش

دوره اول عغسسهه ش رسغین کرعینریه أثیرر دارد؟
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سییوا ج جزئی :آیی اجرا رویررد کس

أصیییرلی دانش آعسزان پسییر عدار

وارونه بر پررییرت

دوره اول عغسسییهه

ش رسغین کرعینریه أثیرر دارد؟
 -9آیی اجرا رویررد کس

وارونه بر وسدأظیریی أصیرلی دانش آعسزان پسر عدار

دوره اول عغسسهه ش رسغین کرعینریه

أثیرر دارد؟
 -2آیی اجرا رویررد کس

وارونه بر أکیع رروهی دانش آعسزان پسیر عدار

دوره اول عغسسهه ش رسغین کرعینریه أثیرر

دارد؟
 -0آیی اجرا رویررد کس

وارونه بر انگرزش أصییرلی دانش آعسزان پسیر عدار

دوره اول عغسسیهه شی رسغین کرعینریه

أثیرر دارد؟

یافته ها
 -9آیی اجرا رویررد کس

وارونه بر پرریرت

أصییرلی دانش آعسزان پسیر عدار

دوره اول عغسسیهه ش رسغین کرعینریه

أثیرر دارد؟
جدول( :)1آماره های توصیفی نمره پیش آزمون و پس آزمون تست ها در گروه کنترل و آزمایش
آزعسن
أس اول
أس دوم
أس سسم
أس چ یرم
أس پظجم

رروه

پس آزعسن

پرش آزعسن
عرینگرن

انصراف اسغیندارد

عرینگرن

انصراف اسغیندارد

آزعییش

8/611

2/746

91/411

2/772

کظغرل

7/100

2/288

90/766

2/824

آزعییش

7/911

2/261

91/866

2/711

کظغرل

2/111

2/642

99/800

2/146

آزعییش

1/711

2/944

97/166

9/476

کظغرل

2/811

9/178

92/011

0/220

آزعییش

8/266

0/678

98/411

9/262

کظغرل

1/700

9/898

92/911

2/194

آزعییش

1/711

9/121

98/766

9/216

کظغرل

1/100

9/120

90/466

2/421

بی أسجه به جدول آعیره أسصییرفیاجدول شییییره  )9هیینگسنه که عریییهده عی رردد در أییعی آزعسن هی نیره پس آعسزن
رروه آزعییش به نسیب

نیره پرش آزعسن رشید قیب عسحیه ا داشغه اس ؛ هر چظد که در رروه کظغرل نرز رشد وجسد

داشیغه اعی این عرزان برا رروه آزعییش به نسیب

برریغر بسده اسی  .در اداعه از آزعسن أصلر کساریینس به عظیسر بررسی
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ایرات رویررد کس

أصیرلی دانش آعسزان اسغفیده رردید.

وارونه بر پرررت

جدول ( :)2تحلیل کوورایانس اثرات رویکرد کالس وارونه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
أس

درجه آزاد

عرینگرن عجذورات

نیره F

سهح عکظی دار

ضریا اأی

پرش آزعسن

9

92182/268

2202/424

./666

./129

رروه

0

246/617

72/221

./666

./119

وهی

991

7/929

-

-

-

پرش آزعسن

9

90680/468

2670/644

./666

./147

رروه

0

709/914

992/822

./666

./726

وهی

991

1/099

-

-

-

پرش آزعسن

9

90860/672

2217/972

./666

./127

رروه

0

104/472

972/806

./666

./826

وهی

991

2/092

-

-

-

پرش آزعسن

9

92272/468

2847/810

./666

./119

رروه

0

822/409

926/124

./666

./711

وهی

991

2/418

-

-

-

پرش آزعسن

9

97424/066

4277/721

./666

./172

رروه

0

801/081

226/222

./666

./829

وهی

991

0/861

-

-

-

عظبع

أس اول

أس دوم

أس سسم

أس چ یرم

أس پظجم

نغییج جدولا )2نریین عی دهد که ایرات رویررد کس

عکرس

بر پرررت

أصیرلی دانش آعسزان در أییعی آزعسن هی عؤیر

عی بیشییید .بی در نیر ررتغن نیرات پرش آزعسن به عظسان عغیرر هیسراشاکیری)عداوله آعسزش عظجر به أفیوت عکظیدار برن
رروه آزعییش و کظغرل شیده اسی
أس ی

چ یرما )./71و برا أس ی

رویررد کس
درصد أس

عکرس

بر پرریرت

ا )p>6/69نغییج ضیرایا بغی برا أسی

پظجما )./82درصیید عی بیشیید .بظیبراین از نغییج جدول تسم نغرجه ررتغه عی شییسد که ایرات
أصییرلی دانش آعسزان برا أسی

چ یرم  71درصد و برا أس

 -9آیی اجرا رویررد کس

اول ا )./11أسی

دوما )./72أس

سسما)./82

اول  77درصید أسی

دوم  72درصد أس

سسم82

پظجم 82درصد عؤیر بسده اس .

وارونه بر وسدأظیریی أصییرلی انگرزش أصیرلی و أکیع رروهی دانش آعسزان پسر عدار

دوره اول عغسسهه ش رسغین کرعینریه أثیرر دارد؟

55

ال یم کیویینی و هیریران

جدول ( :)3آماره های توصیفی نمره پس آزمون خودتنظیمی در گروه کنترل و آزمایش
رروه

آزعسن
وسد أظیریی
انگرزش
أکیع رروهی

بی أسجه به جدول آعیره أسصرفیاجدول شییره
رروه آزعییش به نسیب
عغیررهی

پس آزعسن
عرینگرن

انصراف اسغیندارد

آزعییش

4/191

./229

کظغرل

0/211

./218

آزعییش

0/000

./980

کظغرل

2/727

./449

آزعییش

4/241

./299

کظغرل

0/226

./041

 )0هیینگسنه که عریهده عی رردد در أییعی آزعسن هی نیره پس آزعسن در

رروه کظغرل برریغر عی بیشید .به عظیسر بررسیی عکظی دار بسدن أفیوت عرینگرن هی عریهده شده در
پرش تر

وسد أظیریی انگرزش و أکیع رروهی در برن دو رروه آزعییش و کظغرل پس از رعیی

هی آزعسن

أصلر واریینس چظد عغیرره از این آزعسن اسییغفیده شیید .ابغدا آزعسن هی عکظی دار بسدن عینسوا برا بررسییی ایر اصییلی عیع
رروه بظد رو عغیررهی وابسغه انجیم شد .نغییج این أصلر در جدول شییره

 4ارائه شده اس  .چظینره در جدول عریهده

عی شیسد آزعسن هی عکظی دار عینسا در رابهه بی عیع رروه بظد در سییهح عکظی دار ا )P<0/01و بی عرزان F=75/51
عکظی دار عی بیشییظد .بظیبراین ایر عیع رروه بظد عکظی دار اسیی  .در واقع عی أسان چظرن اسییغظبیط نیسد که برن دو رروه
حداق در یری از سیزه هی عسرد آزعسن أفیوت عکظی دار وجسد دارداجدول .)4

جدول ( :)4نتایج آزمونهای معنی داری مانوا برای اثر اصلی متغیر گروه بر متغیرهای وابسته
آزعسن

ارزش

عجذور اأی

سهح عکظی دار

ایر پرسیی

./710

./666

./710

العبدا ویلرز

./267

./666

./710

ایر هغلرظگ

0/809

./666

./710

بزررغرین ریره رو

0/809

./666

./710

F= 79/299

df= 0

برا شیییظییسیییییی این کیه أفیوت عرییییهده شیییده در کدام یم از عغیررهی عکظی دار اسییی

Error df = 21

به أصلر واریینس أم عغیرره

Anovaبرا أصلر هر عغیرر وابسییغه به طسر جدارینه پرداوغرم .نغییج این أصلر در جدول شییییره
هیچظینره در جدول عریییهده عی شییسد در عسرد عیع رروه  Fهی عصیسییبه شییده برا عغیررهی

 2ارائه شییده اسیی .
وسدأظیرییا)F=82/17
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انگرزش ا )F=48/21و أکیع رروهی ا )F=78/08عی بیشید که در سهح عکظی دار کیغر از  ./69عکظی دار اس  .بظیبراین برن
عغیررهی وسدأظیریی انگرزش و أکیع رروهی برن دو رروه آزعییش و کظغرل أفیوت عکظی دار وجسد دارد اجدول شییییره
.)2

جدول( :)5نتایج آنوا در متن مانوا جهت مقایسه خودتنظیمی ،انگیزش و تعامل گروهی آزمودنی ها
عغیررهی

عرینگرن عجذورات

عقدار F

عجذور اأی

سهح عکظی دار

وسدأظیریی

91/190

82/177

./666

./217

انگرزش

2/296

48/210

./666

./424

أکیع رروهی

94/110

78/082

./666

./272

أفیوت در عغیررهی وسدأظیریی انگرزش و أکیع رروهی بدین صییسرت اس ی

که پس از عداوله رروه آزعییش نسییب

رروه کظغرل در عغیررهیی عسرد پژوهش دارا عریینگرن بییالأر انید .بیه عبییرت دیگر عرزان وسدأظیریی انگرزش و أکیع
رروهی در اتراد رروه آزعییش پس از عداوله اتزایش ییتغه اس اعراجکه به جدول شییره

.)0

بحث و نتیجه گیری
این پژوهش بی هدف از اطسع از أثیرر یی عدم أثیرر رویررد کس

عکرس

بر عغیررهی پررییرت

أصیییرلی وسدأظیریی

أصییرلی انگرزش أصیییرلی و أکیع رروهی انجیم ررت  .بظیبراین بی پیسی به یم سییسال کلی و چ یر سییسال جزئی این
أثیرر بررسیی رردید .نغییج حیصی از سیسال کلی وسیشساالت جزیی این پژوهش نریین داد که رویررد کس
عغیررهی وابسیغه بیال أثیرر عثب
کرفر

دارد .بی أسجه به نغییج به دسی

بر

عکرس

آعده از أجزیه و أصلر داده هی آعیر در راسغی ب بسد

ترآیظد آعسزش و ییددهی و ییدررر به سییریسییغگذاران و برنیعه ریزان نییم آعسزشییی عدیران عظیطن آعسزشییی

عدیران عدار

و عکلیین عسارد ای پرریظ ید عی شسد )9 :أسسکه ترهظگ ییدررر الرغرونرری  )2أسسکه زیر سیو

شیبره ور و أسسیکه سیخ
بسدجیه ویی

اتزار و نرم اتزار عصرط الرغرونرری و آنسین در کریسر شی رهی و عدار

بیه أسسیییکه آعسزش هی الرغرونرم  )4أسجره عدیران عدار

 )1أج رز عدار

به اعرینیت و زیرسییییو

دانش آعسز در هر کس

در .

هی

 )0اوغیی

و أیررر دانش و نگرش آن ی در وییییس

عصیسیین اسیییغفیده از این روش  )4بررزار دوره هی آعسزشیییی ییدررر الرغرونرری و ییدررر کس
برا عکلیین  ) 2آعسزش و أف رم اولریء دانش آعسزان در ویس

هی

هیریر بی ترزندانرین در ویس

الزم برا آعسزش این روش  )7کیهش أراکم کس

در

عکرس

این نسع آعسزش هی
به سیییق

 26نفر

به
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منابع و مآخذ
 -9اکبر بلسطبظگین اتضی ا .)9010رابهه سییده و چظدرینه وسدکیرآعد
پرررت

اهداف پرریرت

و انگرزه پرررت

در پرش برظی
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