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Abstract
The purpose of this study is to investigate the
effect of flipped classroom on students'
achievement motivation and learning in
computer course. The population consisted of
educational technology students of Arak
University in the first semester 2015-2016. And
41 students who choosed principle of computer
course were selected by purposeful sampling
method as a research sample. Students’
randomly assigned in group flipped training (n =
14), individual flipped training (n = 14) and
control groups (n = 13). In the current study,
quasi-experimental research design was used. In
the control group, the traditional method was
used, and in the experimental groups flipped
classroom method was applied. In order to
collect the data of achievement motivation
Harter questionnaire (1991), and for computer
learning the teacher made tests was used. Partscale reliability coefficients of this equipment
with the formula 20 Kuder-Richardson between
0.054 to 0.084 has been reported. For gathering
data of learning teacher mad test was used. Face
and content validity of the test has been
approved through two specialists. As well as,
analysis of variance (Anova) and covariance
(Ancova) were used for data analysis. According
to The results the mean score of students'
achievement motivation in flipped classrooms
had increased compared to the traditional
classroom. Although the difference was not
significant and the difference was statistically
significant only in the components of external
motivation. As well as, the mean score of student
learning in the flipped classrooms was increased
than the traditional classroom, although
significant differences were not reported. And
only there was significant difference between
groups in the practical learning subscale. It can
be concluded that flipped classroom in case for
provide context more efficient to execute than
traditional teaching.
Keywords: Group flipped learning, individual
flipped learning, achievement motivation,
Computer course

چکیده
اين پژوهش با هدف بررسي تأثير آموزش به روش معكوس برر انگير ش
. تحصيلي و يادگيري دانشجويان در درس كامپيوتر صرور گرتتره اسر
جامعة آماري شامل دانشجويان تنّاوري آموزشي دانشرگاه اراك در اولرين
 نفرر از اتررادي كره درس ماردما91 .  اسر59-59 نيمسال تحصيلي
كامپيوتر را انتخاب كرده بودند بهعنوان نمونه تحايق بهصور هدتمند در
 دانشجويان به حسر تصرادف در گرروههراي آمروزش.نظر گرتته شدند
 نفرر) و گرروه19(  آموزش معكروس انفررادي،) نفر19( معكوس گروهي
 در مطالع رة حاضررر از حرررق تحايررق. نفررر) جرراي گرتتنررد11( كنترررل
 در گروه كنترل روش آموزش سنتي بود و. نيمهآزمايشي استفاده شده اس
 براي گردآوري دادهها.در دو گروه آزمايش روش كالس معكوس اجرا شد
 ضرراي پايرايي پراره.از پرسشنامه انگي ش تحصيلي هارتر اسرتفاده شرد
2/29 ريچاردسون بين- كودر22 ماياسهاي اين اب ار با استفاده از ترمول
 بهمنظور اندازهگيري يرادگيري از آزمرون يرادگيري. گ ارش شد2/289 تا
 روايي صوري و محتوايي اين آزمون توسط دو تن،معلم ساخته استفاده شد
 همچنرين از روش آمراري تحليرل. از متخصصان مورد تأييد قرار گرتر
) برهمنظرور تحليرل دادههراAncova( ) و كوواريرانسAnova( واريانس
 بر اساس نتايج پژوهش ميانگين انگي ش تحصيلي دانشجويان.استفاده شد
در كالسهاي معكوس نسب به كالس سنتي ات ايش ياتته بود هرچنرد
كه اختالف معنادار نبود و تنها در مؤلفه انگي ش بيروني اختالف معنريدار
 همچنين ميانگين يادگيري دانشجويان در كالسهاي معكوس نسب.بود
به كالس سنتي ات ايش يات هرچند كه اختالف معنيدار گ ارش نشد و
.تنها در زيرماياس يادگيري عملي بين گروهها اخرتالفهرا معنريدار برود
ميتوان نتيجه گرت كه كالس معكوس در صور تراهم كردن زمينره
. براي اجرا نسب به آموزشهاي سنتي كارآمدتر اس
 آمروزش معكروس، آمروزش معكروس گروهري:واژههاي کلیدي
 درس كامپيوتر، انگي ش تحصيلي،انفرادي
m-bageri@araku.ac.ir : نویسندة مسئول.*
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مقدمه
دنیای آمووشش وپوروشش اموروش نطهوت جو وت وود شا اش
جدشیس بت یادگیری معهوف کرده اسو  .ایو شویرورد
یادگیری شا محوش و پایوت مهوت برناموتموا سیاسو موا و
طمشویموای آموششوی روراش مویدمود .الشموت جحطو
مدف مای چنی شویرردی با جو ت بوت دانوگ گروهرده
فنووواوشی اطالعووواجی بهووورهوشی اش جهوووام امرانوووا و
فناوشیمای غنی دش دسهرس اس (.)Rais Dana, 2004
فناوشی اطالعا و اشجباطا کت بتطوش فزاینودهای دش
حال گرهرش اس میجواند بت نحو مهلوبی آمووشش شا
جحوو جوو قیر رووراش داده شامبردمووا و شوشمووای آن شا
دگرگووون سوواشد ) .(Crumpacker, 2003حهایوو اش
بووتکوواشگیری فنواوشی اطالعووا و اشجباطووا دش گرووهره
آموووشش اع و اش برنامووتشی وزی جوودوی محهوووا و مهووون
شیوه مای یاددمی -یوادگیری بوتویوژه دش محویط موای
آموششی یری اش مهو جوری بایروهتموا دش هو اشجطوا
سووهآ آموووشش و ای وواد یووادگیری بووا کیتیوو اسوو
(.)Khosravi,2003
یری اش مه جری چالگ مای آمووشش وپوروشش رورن
بیر و یر چگوونگی جربیو فراگیرانوی اسو کوت اش
آمادگی الشم برای شویاشویی با امعتٔ دش حال جغییور و
پیچیدگیمای عصر انت واش اطالعوا بر ووشداش باشوند.
پیشرف مای گرهردة علهی و فناوشی مهراه بوا منروو
شدن سریع یافهت موا و اطالعوا ربلوی مروهلزم نووعی
جعلی و جربی اس کوت دش آن دانوگ آمووشان بوت طووش
مداوم دشگیر فرایند یادگیری و حل مروللت (Problem-
 )solvingباشند و اش شویاشویی با چالگ موا لوذ ببرنود
دشوارع دش دنیای دید نیاش بت یادگیرندگان موادامالعهور
( )Lifelong learningحس میشود کت بهوانند مهناسب
با نیاشما و مشرال اش منابع مخهلف اسهتاده کورده و دش
کههری شموان مهرو نیاشموا شا حول کننود ( Karimi,
 .)Nasr, & Sharif, 2016بر ی جحطیطوا ا یور نشوان
میدمند؛ کت یافهت ما و حاصل پژومگ ما دش عرض کههر
اش چنوود سووال کهنووت و ال وورم اش دش ووت اعهبوواش سووارط

میشوند .دش چنی وضعی چگونت میجووان شمینوت موای
شنا هی و انگیزشی الشم شا دش دانگ آموشان ای اد کورد
جا بت صوش ودانگیخهت بوت ج ربوت بپرداشنود و بوت ایو
ج اشب اش شاه جحلیول و جعهو معنوا بخشوند (Ebadi,
).2007
دش عصوور فنوواوشی اطالعووا و اشجبووا نظوواممووای
آموششی ملزم بت باشاندیشوی و باشسواشی برناموت دشسوی
برای جرلط بر سوواد شایانوتای ( )Computer literacyو
ج دید حیا و غنویسواشی محویط یوادگیری مروهند.
اشای شو ایگزینی شیوهمای سنهی با شیوهمای نو بورای
ج هیز یادگیرندگان بت مهاش مای شنا هی ضروش پیدا
مویکنود .اش یوکسوو اسوهتاده اش فنواوشی اطالعوا و
اشجباطا بورای دسو یوابی بوت مودفموای یواددمی و
یادگیری با کیتی باال برای مهوت ا هنوابناپوذیر اسو
(.)Brur,2003
بتطوشکلی باید گت کت برای بهبود کیتی فرآینود
جدشیس و یادگیری باید شیوهمایی برگزیوده شووند کوت
انگیزش جحصیلی یادگیرندگان شا جحریک کند آنموا شا
دش بت دس آوشدن جوانهندیمای حرفتای یاشی دمود و
اضهراب حاصل اش یادگیری و امهحان شا دش آنما کامگ
دمود .یروی اش شاهکاشموا دش ایو شمینوت اسوهتاده اش
ف و آوشیمووای نوووی و آموووشش م وواشی ( Victual
 )Educationاسو  .دش اسوهتاده اش فو آوشی و آمووشش
م اشی سؤالموای مههوی اش هلوت ایو کوت آیوا جنهوا
اسهتاده اش ف آوشی و آموشش م اشی کافی اسو و دش
صوش منتی بودن واب باید اش چت شویرردی اسوهتاده
کنی و چت عوامل مههی شا باید دش نظر بگیری مهور
مویشووند ) . (Serrano.et.al,2009شووی ( )Rovaiو
مهراشان ( )2004اش آموشش کامالً م اشی بت دلیل عودم
امران بررراشی اشجباطا چهره بت چهره انهطواد کورده و
آمووشش جلتیطوی ( )Blended learningشا پیشونهاد
میکنند .آموشش جلتیطی م اش مزایای آموشش سونهی و
شودششو بهره میگیرد و م رابلی مای فناوشی اطالعوا
و اشجباطووا شا هوو غنووی سووا ه و اشجطووا کیتیوو
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یوادگیری بوت کواش مویگیورد ( Badiee & Farajollahi,

.)2016
اوایل سال  1992بیرر با نگامی بت "پوشوگ" دادن
مهالب حتظی دش اشج اش کالس با اسهتاده اش ابزاشموای
الرهرونیری ( )E-Learningمووانعی بورای ان وام ایو
مدف یاف ( .)Baker,2000دش پاییز  1995نرخت اولیوت
اش یک سیره مدیری محهوا (Content management
 )systemای ا اشه شا بت بیرور داد جوا بوت فضوایی بورای
سووخنرانی یادداشو آنالی و و بوواش وشد آنهووا دش طووول
لرووا کووالس دشس دسوو پیوودا کنوود .او دش طووول
سخنرانی مهو ت شد کت دانگ آموشان روادش بوت گورفه
باش وشد بودند و آنها شا جشوی بت ان ام ایو کواش کورد.
دشوارع محیط آنالی و اشج اش کالس دشس شمینتای شا
فرام میکرد کت فراگیران آموشش شا بوت ووبی دشیافو
کنند (.)Baker,2011
دش مهان شمان الگ پال و جریگلی ( Lage,Platt,
 )2000( )&Treglianبت طراحی و پیادهساشی یک شوش
مشابت پردا اند .آنما با اشاشه بت متهومی بوا عنووان "
کالس دشس معرووس" ( )Flipped classroomبور ایو
باوشند کت دش کالس دشس معروس یادگیرندگان مباحو
ود اش طری منابع آموششی دشیاف مویکننود و شموان
کالس دشس بت متامی دشوواشجر یوا کواشبرد متوامی دش
عهل ا هصاص مییابد .آنها اظهاش داشوهند کوت «کوالس
دشس معروس بت ای معنی مهالب دشسی کوت بوتطووش
سنهی دش فضای دا ل کالس دشس گتهت مویشوود شا دش
فضای اشج اش کالس دشس گتهت شوود و فعالیو موای
اشج اش کالس دشس بت دا ل کالس دشس انهطال یابد».
اسهتاده اش ف آوشی ویژه مهچون چندشسانت ای آموششوی
( )instructional multimediaشووبرتمووای اینهرنهووی
فرص مای مناسبی شا برای پیاده سا ه شوش آمووشش
معروس فرام آوشده اس .
دش مدل یادگیری معروس معلهان مران شا اش آموشش
مرهطی و دش محیط یادگیری با گروه بزشگ جغییر داده و
بت فضای یادگیری فردی با کهک یری اش چندی ابوزاش و

جرنولوژیریمای آموششی انهطال میدمند .معلهان موواد
آموششی شا با ضوبط سوخنرانیموای کواشیشوان اش شوی
صووتحتنهووایگ شایانووت ووود و یووا بووا فوویل گوورفه اش
آموشششوان و یوا دشسمووای جصوویری کوت اش اینهرنو و
سای موای ماننود جود ( )Tedو وان آکوادمی ( Khan
 )academyجهیت میکنند .بریاشی اش مربیان آموشش بوت
شوش معروووس شا دش کووالس دشس ووود بووا اسووهتاده اش
موادی کت بتشاحهی دش دسهرس باشود شورو کوردهانود
مانند فیل موا و ابزاشموای جرنولووژیری آمواده شوده کوت
امران دسهرسی بت آنما برای دانگ آموشان دش مر شموان
و موور مرووان کووت مناسووب بداننوود و ووود داشد حهوی دش
بیهاشسووهان دش انووت دش سووال مهالعووت و دش اجوبوووس و
غیره دش ای صوش آنما میجوانند چنود بواش مهالوب شا
مشامده کنند جا آنما شا دش کالس دشس آمواده و جوانواجر
ساشد ).(Musallam, 2010
دش کووالس دشس معروووس معلو اش ربوول بوور اسوواس
محهوای آموششی منوابع شونیداشی و دیوداشی اش ربیول
صو و فیل شا جهیت میکند .ای منابع دش ا هیاش دانوگ
آموشان رراش میگیرد و آنها دش منوزل و واشج اش کوالس
منابع آموششی شا مویبیننود .دش کوالس دشس معلو بور
اساس منابع آموششی کت روبالً دانوگ آمووشان دش منوزل
دیدهاند جرالیف یادگیری طر میکنود و دانوگ آمووشان
ه عه بخشیدن بت یادگیری ود دش کالس جهوری
میکنند .دشوارع بت اطر فرایند بورعرس کوت دش چنوی
کالسمایی ش میدمد عنوان کوالس معرووس بوت آنهوا
اطوالق مویشوود .)Wolf & Chan, 2016, P:9( .جوراش
موفطی معل دش کالس معروس برای آنچوت موی وامود
بت دانگ آموشان برای بوت ان وام شسواندن فعالیو ربول
حی و بعد اش کالس برهگی داشد .مراحل شامل مشخص
کردن محدوده مدف محهووای ربول اش کوالس فعالیو
ربوول اش کووالس فعالی و دشون کووالس فعالی و بعوود اش
کالس اس .
موووشن ( )Hornاسووهاکر ( )2012( )Stakerبوورای
آموشش جرکیبی چهاش مدل انعهافپوذیر ()Flex model
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ود جرکیبی ( )Self-blend modelچر شوی ( Ration
 )modelو آموشش م اشی غنیشده ( Enriched virtual

 )modelشا دش نظوور گرفهووتانوود .موودل کووالس معروووس
شیرم هوعت مدل آموشش چر شی دش آمووشش جرکیبوی
رراش گرفهت اس  .دش مدل آمووشش چر شوی فراگیور دش
کناش یک دوشه آموششی آنالی فعوالیهی گروموی پوروژه
فردی یا جرالیف نوشهاشی شا انهخاب میکند .مدل کالس
معروس نزدیکجری مدل بت آمووشش سونهی اسو کوت
جنها با اب ایی مروان آمووشش و ان وام جروالیف نهوای
شگرفی اش آن گزاشش شده اس .
طرفداشان شوش آموشش معرووس معهطدنود اش آن وا
کت ای شوش یادگیری مهری بر فعالی مای دانوگآمووش
اس یادگیری معناداش ش میدمد .چنانچت گتهوت شوده
دش نظریت یادگیری معنیداش یوادگیری عبواش اسو اش
شونا هی
ای اد اشجبوا بوی مهالوب دیود و سوا
( )Cognitive structureیادگیرنووده بنووابرای سووا
شنا هی یادگیرنده دش شمان یادگیری مهو جوری عامول
ج قیرگذاشنده بر یادگیری و یادداشی مهالب دید اسو .
میجوان گت آموشش کوششوی اسو عهودی دش ای واد
سووا مووای مناسووب شوونا هی بوورای معنویداش کووردن
مهالب و کهک بت یادگیری بههر آنما .بوت گتهوت آشوبول
( )Ausubelشمانی کت ما بوتطووش عهود مویکوشوی جوا
سا شنا هی شا بتگونتای جغییر دمی کت یوادگیری و
یادداشی معنیداش شا بت حداکثر کیتی مهلوب برسوانی
بت فرایند اصلی آموشش دس یافهتایو (Lage & Platt
).& Treglia, 2000
میجوان گت مه جری مرائل ج قیرگذاش بر پیشرف
دانش ویان انگیزه ( )Motivationاس  .انگیزه جحصیلی
( )Achievement motivationیرووووی اش ملزومووووا
یادگیری بت حراب میآید و چیزی اس کوت بوت شفهواش
شوود و ه و م ویبخشوود و دش حتووت جووداوم آن بووت
یادگیرنده کهک میکند .دشوارع انگیزه آن چیزی اسو
کت بوت یادگیرنوده انورژی مویدمود و فعالیو موای او شا
مدای میکند ).(Talib zadgan, 1999

اشآن ا کت انگیزه جحصیلی مرهطیهاً با میزان یادگیری
و پیشرف جحصیلی یادگیرندگان دش اشجبوا اسو الشم
اس برای ای اد یک نظام آموششی موف و پویا بوت ایو
امر مه جو وت بیشوهری شوود .کو جو وتی نروب بوت
مشرال دانش ویان بیگهان سبب جراک و گره وشدن
مشرال با یرودیگر و بوت و وود آمودن نابروامانیموای
شوحی و آموششی مخهلف برای آنان وامد شود .چنوی
غتل مایی اش یک طرف باع اجوالف منوابع انروانی و اش
طرف دیگر باع اف کیتی نیوروی انروانی مویشوود
).(Oudi, 2007
انگیووزه یرووی اش ا ووزای اصوولی یووادگیری اس و کووت
دشعی حال انوداشهگیوری آن مو برویاش دشوواش اسو .
شوانشناسان انگیزه شا فرایندمای دشونوی مویداننود کوت
شفهاش شا دش طول شمان فعوال و مودای مویکنود و آن شا
باری نگت میداشد .بت عباش سادهجر انگیزه چیزی اسو
کت شها شا بت جحریک دشمویآوشد و مرویری شا کوت بایود
طی کنید معی میساشد .انگیزه ما مویجواننود اش لحوا
شد و ه مهتواو باشوند .انگیوزه نوت جنهوا دش بوت
کوواشایی ( )Efficiencyدانووگ آموووشان دش فعالیو مووای
آکادمیووک امهیوو داشد بلرووت جعیووی موویکنوود کووت
دانگآموش چت مطداش اش فعالیهی کت دشگیور آن اسو یوا
اطالعاجی شا کت با آنما شوبتشو اس یاد میگیرد .گوامی
یک دشس بت نظور دانوگآمووش چنوان وذاب و شویری
میآید کت او مایل اس بدون جو ت بت میچ مشووری آن
شا فرابگیرد .گتهت میشود کت موضو موشدعالرت مشووق
دشونی کافی برای ای اد انگیوزه شا داشاسو ؛ اموا معهووالً
آنچت دش مدشست باید آمو هت شود بت ودی ود وذاب
نیر و مهر اس دش کوجاهمد بورای بیشوهر دانوگ
آموشان م متید نباشد .بتطوش میوانگی دش طوول سوال
مر دانگآموش باید حدود  900ساع دش کوالس باشود و
وارع اندیشی نیر کت ادعا کنی و انهظاش داشهت باشوی
کت عالرت و انگیزة دشونوی ( )Internal motivationآنوان
بت جنهایی میجواند عامل یادگیری شود .بت مهی سوبب
موووداشس انوووواعی اش انگیوووزه بیرونوووی ( External
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 )motivationشا کووت وابرووهت بووت موضووو دشسووی موو
نیرهند بت کاش میگیرند .ای ربیل انگیزهما اش نو نهوره
یا ایزه پاداش و غیره مرهند ).(Santrak, 2004
پژومگما دش باب شوش آموشش معرووس دش ابهودای
کاش رراش داشد و با جو ت بت ای کت دش ایران پوژومگموای
منر هی و ود نداشد نیاش بوت مهالعوت دش جهوامی ابعواد
ای شوش اش هلوت دش گوروهموای فوردی و مشواشکهی و
مهچنی بر شوی مهغیرمای دیگر الشم اس
ای پژومگ با عنوان ج قیر آموشش بت شوش معرووس
بر یوادگیری و انگیوزش جحصویلی دش دانشو ویان گوروه
فناوشی آموششی دانشگاه اشاک ان ام شود دش روه وی
پاسخ بت ای سؤال کت آیا آموشش بوت شوش معرووس بور
یادگیری و انگیزش جحصیلی دانش ویان گوروه فنواوشی
آموششی دانشگاه اشاک ج قیرگذاش اس مهچنی جلتیو
آموشش فعالی مای فردی و گرومی بوا کوالس معرووس
چت نطشی میجواند بر مؤلتتمای فوق داشهت باشد.
اهداف و فرضیههاي پژوهش

مدف کلی
برشسی ج قیر کالس دشس معروس بر انگیزش جحصویلی
و یادگیری دش دشس کامپیوجر دانش ویان ششهت فنواوشی
آموششی دانشگاه اشاک دش سال جحصیلی 94-95
فرضیهها

 آموشش بت شوش معروس (مشواشکهی و فوردی)
بر انگیزش جحصیلی دانش ویان ج قیر داشد.
 آموشش بت شوش معروس (مشواشکهی و فوردی)
بر یادگیری دانش ویان ج قیر داشد.
روش پژوهش

پژومگ حاضر اش نو مهالعوا نیهوت آشمایشوی بووده و
طر جحطی موشد اسهتاده دو گروه آشموایگ یوک گوروه
گواه بت مهراه پیگآشموون و پوسآشموون اسو  .امعوت
موووشد مهالعووت دش ایو پووژومگ دانشو ویان شوواغل بووت
جحصیل دش مطهع کاششناسوی ششوهت فنواوشی آموششوی

دانشگاه اشاک میباشند کت اش میان آنها  41نتر اش افرادی
کووت دشس مطوودما کووامپیوجر شا انهخوواب کوورده بودنوود
بتعنوان نهونت جحطی بتصوش مدفهند دش نظور گرفهوت
شدند .دانش ویان بت شرل جصادفی دش ست گروه  11نتر
دش گووروه سوونهی  14نتوور دش گووروه آموووشش معروووس
گرومی و  14نتر دش گروه آموشش انترادی ای گرفهند.
ای پژومگ دش  11لرت بت ا را دشآمد .موضووعا
آموشش مباحو کواشبردی کوامپیوجر دش ششوهت فنواوشی
آموششی کت شامل مباح چندشسوانتموای کوامپیوجری
جرنیکمای ره و و مهاش مای پایوت کواش بوا شایانوت و
اینهرن معرفی نرم افزاشموای سوویگ مروس و کواش بوا
سویگ مرس و بر ی نرم افزاشمای کهروی بورای آمواده
کردن مواد اولیت موشد نیاش پروژهمای چندشسوانتای بوود.
شیوه آموشش دش شوش سنهی بت ای شرل بود کت معلو
دش کالس جدشیس میکرد جرالیتی مشوخص مویشود و
دانش ویان جروالیف شا دش واشج اش کوالس دشس ان وام
داده و دش لرت بعد جحویل میدادنود .دش شوش آمووشش
معروس معل ربالً منابعی شا جهیت کرده بود .ایو منوابع
شامل جهیت فویل آمووشش اش متوامی آموششوی وزوه
وبالگ اینهرنهی و جشریل گروه شبرت م اشی بود (مهوت
دانش ویان کالس دش گروه م اشی عضو بودنود و دش مور
شمان و مر مران میجوانرهند بت اسهاد ود هو بیوان
سووؤاال و شفووع مشوورال دسهرسووی داشووهت باشووند.
دانش و ویان آموووششمووای موور لرووت شا رووبالً دشیاف و
میکردند دش اشج اش کالس متامی شا یاد میگرفهنود و
محیط کالس صحنت شفوع اشورال و جهوری بوود .حهوی
دانش ویان پروژه مایی شا جعیی کرده و دش محیط کالس
ان ام میدادند .کالس معروس وود بوت دو شوش پیواده
شد .دشیوک گوروه کوالس معرووس بوت شورل گروموی
مدیری میشد .بدی صووش کوت ابهودا دانشو ویان دش
گروه موای سوت الوی چهواشنتری جطروی شودند .سوپس
دانشو ویان بووتصوووش گرومووی فویل مووای آموششووی شا
دشیاف میکردند و دش کالس دشس نیز بتصوش گرومی
بت جهری میپردا هند و جرلیف ان ام میدادند .دش گروه
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شوایی پیگبوی مطیواس اصوال شوده مواشجر اش طریو
مهبرهگی معنیداش بی انگیزش دشونی با گزاششمای معلو

دیگوور کووالس معروووس بووت شوورل انتوورادی اداشه شوود.
بدی صوش کت مور دانشو و بوتصووش فوردی مهالوب
آموششی شا دشیاف میکرد و دش کالس بتصووش فوردی
بت جهری پردا هت و پروژهای شا ان ام میداد.
ابزار اندازهگیري :دش ای مهالعوت بورای انوداشهگیوری
یادگیری اش آشمون دشس مطدما کامپیوجر اسهتاده شود
ای آشمون جوسط اسهاد دشس دش ای شمینت طراحی شد؛
کت شامل دو بخوگ عهلوی و نظوری بووده اسو  .بورای
اعهبوواش و شوایووی اش شوایووی صوووشی و محهوووایی اسووهتاده
گردید آشمون ما جوسوط مودشس و مهخصصوان مربوطوت
موشد برشسی روراش گرفو و پوساشآن بوت ج ییود شسوید.
مهچنی دش ای مهالعت اش پرسشنامت انگیزش جحصویلی
ماشجر ه گردآوشی اطالعا دش موشد مهغیور انگیوزش
جحصیلی اسهتاده شد .ای مطیاس شامل  11گویت اس
ایو ابووزاش شوورل اصووال شووده مطیوواس موواشجر (1991
 )1990بتعنوان یک ابوزاش سون گ انگیوزش جحصویلی
اس و  .مطیوواس اصوولی موواشجر انگیووزش جحصوویلی شا بووا
سؤال مای دورهبی میسن د کت یکرهوب آن انگیوزش
دشونی و رهب دیگر انگیزش بیرونی اس .

اش انگیزش دشونی ج یید شد .مهچنی بی انگیزش دشونوی و
بیرونی و نیز پواشه مطیواسموای آنموا و دو شوا ص عینوی
پیشرف جحصیلی اش هلوت نهورهموای دشسوی و نهورهموای
پیشرف جحصیلی مهبرهگی معناداشی بت دس آمد.
ماشجر ) (Harter S, 1981مهچنوی ضورایب پایوایی
پاشه مطیاس مای شا با اسهتاده اش فرمول  20شیچاشدسوون
بووی  0/054جووا  0/094و ضوورایب باشآشمووایی شا دش یووک
نهونت طی دوشة  9مامت اش  0/049جا  0/061و دش نهونوت
دیگری بت مد  5مواه بوی  0/059جوا  0/076گوزاشش
کرده اس  .با جو وت بوت جوشیوع نرموال دادهموا دش ایو
مهالعووت اش شوشمووای آموواشی جوصوویتی نظیوور محاسووبت
فراوانی دشصد میانگی نهرا و نهوداشما اسهتاده شود
مهچنووی ه و جحلیوول دادهمووا یووادگیری بووتصوووش
اسهنباطی اش آشمون آنوا اسهتاده شوده اسو و دادهموای
انگیزش جحصیلی اش شوش آشمون آنروا اسهتاده شد رابل
ذکر اس کت جحلیول موای مربوطوت اش طریو نورمافوزاش
 SPSS20اسهتاده شده اس .
یافتهها

جدول  .3شاخصهاي توصیفي نمرات یادگیري به تفکیک گروه (سنتي ،آموزش معکوس انفرادي ،آموزش معکوس گروهي)
شاخص آماری

یادگیری نظری

یادگیری عملی

یادگیری کلی

گروهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

سنتی

31

1/41

0/59

معکوس انفرادی

31

1/54

3/00

معکوس گروهی

31

1/45

0/59

کل

13

1/31

0/54

سنتی

31

9/53

1/13

معکوس انفرادی

31

5/51

1/3015

معکوس گروهی

31

33/40

1/01

کل

13

5/10

1/93

سنتی

31

31/94

1/09

معکوس انفرادی

31

39/39

1/45

معکوس گروهی

31

33/05

1/39

کل

13

31/09

1/31
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جدول  .2شاخصهاي توصیفي نمرات انگیزش تحصیلي به تفکیک گروه (سنتي ،آموزش معکوس انفرادي ،آموزش معکوس
گروهي) و پیشآزمون و پسآزمون
آزمون

پیشآزمون

پسآزمون

گروهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

سنتی

31

59/33

5/11

معکوس انفرادی

31

303/93

33/00

معکوس گروهی

31

301/31

33/90

سنتی

31

53/10

9/44

معکوس انفرادی

31

301/53

31/91

معکوس گروهی

31

300/51

5/31

مهانطوش کت دول  2نشان میدمد دش پیگآشمون
انگیزش جحصیلی میوانگی و انحوراف معیواش کوالس بوا
آموشش سنهی  99/61و  7/11بت دس آمد .میوانگی و
انحراف معیاش ایو آشموون دش کوالس آمووشش معرووس
انتوورادی  101/21و  11/00گووزاشش شوود و میووانگی و
انحووراف معیوواش دش کووالس آموووشش معروووس گرومووی
 101/64و  11/20بت دسو آموده اسو  .مهچنوی دش
پسآشمون میانگی و انحراف معیاش انگیزش جحصیلی دش

کالس با آموشش سنهی  96/40و  9/55اس کت کوامگ
انگیزه دیده مویشوود و میوانگی و انحوراف معیواش ایو
آشمون دش کالس آموشش معروس انترادی بوت  104/71و
 11/91افزایگ یافهت اس و میوانگی و انحوراف معیواش
آشمون انگیزش جحصیلی کالس آموشش معروس گرومی
 100/91و  9/14گزاشش شده اس انگیوزش جحصویلی
دش گروه آموشش بوت شوش معرووس گروموی بوا کوامگ
شوبرو شده اس .

جدول  .1میانگین و انحراف معیار انگیزه تحصیلي بیروني هارتر در سه گروه سنتي ،گروه معکوس انفرادي و گروه معکوس
گروهي در پیشآزمون و پسآزمون
آزمون
پیشآزمون

پسآزمون

گروهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

سنتی

31

13/10

3/09

معکوس انفرادی

31

11/30

5/30

معکوس گروهی

31

15/90

5/14

سنتی

31

10/33

3/90

معکوس انفرادی

31

15/14

9/10

معکوس گروهی

31

11/10

5/10

دول  1نشان میدمد کت دش پیگ آشموون انگیوزش
جحصیلی بیرونوی میوانگی و انحوراف معیواش کوالس بوا
آموووشش سوونهی  41/40و  6/09گووزاشش شووده اسوو .
میانگی و انحراف معیاش ای آشموون دش کوالس آمووشش
معروس انترادی  44/60و  7/10گزاشش شد و میوانگی
و انحووراف معیوواش دش کووالس آموووشش معروووس گرومووی

 47/90و  7/45بووت دسوو آمووده اسوو  .مهچنووی دش
پسآشمون میانگی و انحراف معیواش انگیوزش جحصویلی
بیرونووی دش کووالس بووا آموووشش سوونهی  40/61و 6/20
گزاشش شد کت کامگ انگیزه بیرونوی دیوده مویشوود و
میانگی و انحراف معیاش ای آشموون دش کوالس آمووشش
معروس انترادی بت  47/45و  9/10افزایگ یافهت اس و
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انگیزه جحصیلی بیرونی گروه آموشش بوت شوش معرووس
گرومی با کامگ شوبرو شده اس .

میانگی انحراف معیاش آشمون انگیزش جحصیلی بیرونوی
کالس آمووشش معرووس گروموی  41/10و  7/10بوود.

جدول  .4میانگین و انحراف معیار انگیزه تحصیلي دروني هارتر در سه گروه سنتي ،گروه معکوس انفرادي و گروه معکوس
گروهي در پیشآزمون و پسآزمون
آزمون
پیشآزمون

پسآزمون

گروهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

سنتی

31

45/91

9/15

معکوس انفرادی

31

43/31

39/19

معکوس گروهی

31

44/93

9/00

سنتی

31

44/55

5/99

معکوس انفرادی

31

45/95

39/11

معکوس گروهی

31

49/05

9/39

گزاشش شد کت کامگ انگیزه بیرونی شا داشی و میوانگی
و انحراف معیاش ای آشمون دش کوالس آمووشش معرووس
انتوورادی بووت  57/10و  12/11افووزایگ یافهووت اسوو و
میانگی و انحراف معیاش آشمون انگیزش جحصیلی دشونوی
کالس آمووشش معرووس گروموی  59/07و  9/70اسو
مشامده میشود کوت انگیوزه جحصویلی دشونوی دش گوروه
آموووشش بووت شوش معروووس گرومووی افووزایگ مشووامده
میشود.

مهووانطوووش کووت وودول  4نشووان موویدموود دش
پیگآشمون انگیزش جحصیلی دشونی میوانگی و انحوراف
معیاش کالس با آموشش سنهی  57/21و  9/40بوت دسو
آمد .میوانگی و انحوراف معیواش ایو آشموون دش کوالس
آموشش معروس انترادی  56/64و  12/40گزاشش شود و
میوانگی و انحوراف معیواش دش کوالس آمووشش معروووس
گرومی  55/95و  9/00بت دس آمده اس  .مهچنی دش
پس آشمون میانگی و انحراف معیواش انگیوزش جحصویلی
دشونووی دش کووالس بووا آموووشش سوونهی  55/90و 9/22

جدول  .8نتایج آزمون آنوا جهت بررسي وجود تفاوت بین یادگیري در سه گروه سنتي ،معکوس انفرادي و معکوس گروهي
منابع تغییرات

آزمون نظری

آزمون عملی

آزمون
یادگیری کل

مجموع مجذورات

درجة آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

بین گروهی

0/11

9

0/35

0/39

0/91

درونگروهی

14/93

19

0/51

-

-

کل

13/31

10

-

-

-

بین گروهی

51/93

9

15/33

1/95

0/01

درونگروهی

193/53

19

39/39

-

-

کل

490/39

10

-

-

-

بین گروهی

59/94

9

13/19

9/59

0/03

درونگروهی

459/31

19

34/30

-

-

کل

394/19

10

-

-

-

*در سطح  0/04معنادار است.
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 2/99 Fدش سووهآ  0/06کووت دش سووهآ  0/05معن ویداش
نیر (.)P≤0/05
دش موشد فرضیت آموشش بت شوش معروس (مشواشکهی
و فردی) بر یوادگیری دانشو ویان جو قیر داشد بور طبو
دول فوق دش آشمون عهلی جتواو معنواداشی مشوامده
شد؛ اما دش کل یادگیری ا هالف معنیداش نیر .

مهانگونت کت دش ودول  5نشوان مویدمود آشموون
یادگیری نظوری مطوداش  0/19 Fدش سوهآ  0/94کوت دش
سووهآ  0005معنوویداش نیروو ( )P≤0/05و دش آشمووون
عهلی مطداش  1/90 Fدش سهآ  0/01کت دش سوهآ 0/05
معنیداش اس ( .)P≥0/05دش کل آشمون یادگیری مطوداش

جدول  .9جدول خالصه تحلیل کوواریانس براي اثرهاي آموزشها بر انگیزه تحصیلي با کنترل انگیزه پیشآزمون
منابع تغییرات

مجموع مجذورات

درجة آزادی

میانگین مجذورات

F

معنیداری

مجذور اتا

مدل اصالح شده

3193/53

1

130/45

1/93

0/03

0/99

جدا شده

551/19

3

551/19

30/14

0/00

0/99

همپراش (نمرات پیش از آموزش)

530/31

3

530/31

5540

0/00

0/90

اثر اصلی (آموزش)

113/31

9

351/13

3/93

0/39

0/05

خطای باقیمانده

1414/09

15

54/93

--

--

--

مجموع

19943/00

13

--

--

--

--

مجموع تصحیح شده

1593/590

10

--

--

--

--

*در سطح  0/04معنادار است.

طب داده مای دول ( )6مطداش  1/909 Fدش سوهآ
 0/179کت دش سهآ  0/05معنیداش نیر .
دش موشد فرضیت آموشش بت شوش معروس (مشواشکهی
و فردی) بور انگیوزش جحصویلی دانشو ویان جو قیر داشد.
طب دادهمای فوق جتاو معناداشی و ود نداشد.

دش دول  6نشان داد کوت بوا حوذف اقور نهورهموای
انگیزه جحصیلی پیگآشمون بتعنوان مهغیر مهپراش اقور
اصوولی مهغیوور آموووشش بوور نهوورهمووای انگیووزه جحصوویلی
پوووسآشموووون معنووواداش نیرووو Partialη2=0/099( .
 P=0/179و .)F2,37= 1/909

جدول  .1جدول خالصه تحلیل کوواریانس براي اثرهاي آموزشها بر انگیزه تحصیلي بیروني با کنترل انگیزه بیروني
پیشآزمون
منابع تغییرات

مجموع مجذورات

درجة آزادی

میانگین مجذورات

F

معنیداری

مجذور اتا

مدل اصالح شده

513/41

1

915/39

4/31

0/00

0/13

جدا شده

113/15

3

113/15

30/35

0/00

0/93

همپراش (نمرات پیش از آموزش)

193/55

3

193/55

5/30

0/00

0/93

اثر اصلی (آموزش)

959/54

9

315/19

1/35

0/04

0/34

خطای باقیمانده

3394/45

15

11/51

--

--

--

مجموع

93933/00

13

--

--

--

--

مجموع تصحیح شده

9135/39

10

--

--

--

--

*در سطح  0/04معنادار است.
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طب و دادهمووای وودول  7مطووداش  1/175 Fکووت دش
سهآ  0/05البهت دش سهآ ضعیف معنیداش اس .
دش موووشد آموووشش بووت شوش معروووس (مشوواشکهی و
فردی) بر انگیوزش جحصویلی بیرونوی دانشو ویان جو قیر
داشد .طب داده مای فوق ا هالف معناداش ضعیتی و وود
داشد.

جحلیوول کوواشیووانس یووک شامووت دش وودول  7نشووان
میدمد کت با حذف اقر نهرهمای انگیزه جحصیلی بیرونوی
پیگ آشمون بتعنوان مهغیر مهپوراش اقور اصولی مهغیور
آموشش بر نهره مای انگیزه جحصیلی بیرونی پوس آشموون
معنوووواداش نیروو و  P=0/05 Partialη2=0/146( .و
.)F2,37=1/175

جدول  .5خالصه تحلیل کوواریانس براي اثرهاي آموزشها بر انگیزه تحصیلي دروني با کنترل انگیزه دروني پیشآزمون
منابع تغییرات

مجموع مجذورات

درجة آزادی

میانگین مجذورات

F

معنیداری

مجذور اتا

مدل اصالح شده

3149/49

1

193/35

5/01

0/00

0/13

جدا شده

499/59

3

499/59

5/33

0/03

0/35

همپراش (نمرات پیش از آموزش)

3193/95

3

193/95

90/30

0/00

0/13

اثر اصلی (آموزش)

35/443

9

11/553

0/195

0/335

0/01

خطای باقیمانده

9441/90

15

35/019

--

--

--

مجموع

315431/00

13

--

--

--

--

مجموع تصحیح شده

1039/59

10

--

--

--

--

*در سطح  0/04معنادار است.

جحلیل کوواشیانس یک شاموت دش ودول  9نشوان داد
کووت بووا حووذف اقوور نهوورهمووای انگیووزه جحصوویلی دشونووی
پیگ آشمون بتعنوان مهغیر مهپوراش اقور اصولی مهغیور
آموشش بر نهرهمای انگیزه جحصیلی دشونوی پوسآشموون
معنووواداش اسووو  P=0/62 Partialη2=0/01( .و
.)F2,37=0/49
طبو دادهموای وودول  9مطوداش  0/49 Fدش سووهآ
 0/62کت دش سهآ  0/05معنیداش نیر .
دش موشد فرضیة آموشش بت شوش معروس (مشواشکهی
و فردی) بر انگیزش جحصیلی بیرونوی دانشو ویان جو قیر
داشد .طب دادهمای فوق جتاو معنیداشی و ود نداشد.
نتیجهگیري
ای مهالعت ج قیر آموشش معروس بر انگیزش جحصیلی و
یادگیری دانش ویان شا موشد برشسی رراش داد .یافهت موای
پژومگ دش شابهت با ج قیر کوالس معرووس بور انگیوزش

جحصیلی نشان داد گرچت گوروه موای آشموایگ عهلرورد
بههووری داشووهند امووا جنهووا دش وورده مطیوواس انگیووزش
جحصیلی بیرونی اش مؤلتت موا انگیوزش جحصویلی جتواو
معناداش بود .بر اساس میانگی گروه معرووس انتورادی و
گروه معروس گرومی نرب بت گروه سنهی بههور عهول
کرده بودند .نهای بت دس آمده دش ای شابهت مویجوانود
با یافهتمای پوژومگموای نعیهوی حروینی و مهرواشان
()1191؛ رنوووودالی و مهروووواشان ()1191؛ بوووووجزلیر
( )2014( )Butzlerمهرو باشد.
دش ای مهالعت مؤلتوت یوادگیری وود بوت دو بخوگ
نظری و عهل جطری شد .یافهتمای پوژومگ نشوان داد
گرچت گروهمای آشمایگ دش مر دو بخگ نرب بت گوروه
کنهرل عهلررد بههری داشهند اموا بوت لحوا آمواشی دش
یادگیری عهلی جتاو معناداش بود کت بور اسواس جرجیوب
میانگی ما ابهدا گروه آشموایگ معرووس گروموی و بعود
معروس انترادی و دش ادامت گروه کنهرل رراش میگرفو .
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داشد کوت ربول اش... بت اینهرن شایانت جلتو موشوهند و
ا وورای آن بایرووهی اش و ووود چنووی پویگشوور مووایی
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