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Abstract  Article Info 

Introduction: Nowadays, readiness for self-directedness and self-efficacy is 

considered as a motivating factor in student learning. This study was conducted to 

evaluate the effectiveness of Flipped Classroom method on academic self-efficacy and 

self-directed learning of Payame Noor Delfan University students in English language 

course. 
Methods: The semi-experimental method, in which 30 students of Payam-e-Noor 

Delfan University who selected the English language during the 2018-2019 semester, 

were selected by available sampling method and randomly assigned to two 

experimental and control groups (Each group consisted of 15 people). The research 

instrument was academic self-efficacy (Jinks & Morgan, 1992) and self-directed 

learning (Fisher et al, 2001) questionnaires. Data were analyzed by SPSS software 

version 23 and using covariance analysis. 

Results: The results showed that there is a significant difference between the 

experimental and control groups in terms of academic self-efficacy and self-directed 

learning with its components (self-control, interest in learning and self-management), 

and the flipped classroom teaching increased academic self-efficacy and self-directed 

learning (self-control, interest in learning and self-management) among students in 

English (p<0.001). 

Conclusion: The flipped classroom method can improve the level of academic self-

efficacy and self-directed learning in learning among students. So, professors can thus 

use this teaching method to increase academic self-esteem and self-directed learning 

of students. 
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دانشجویان در   خود راهبرکالس معکوس بر خودکارآمدی تحصیلی و یادگیری  روش  اجرایتأثیر 

 درس زبان انگلیسی 

 

 3، رسول مرادی2لویونس پور عیسی، زینب *1سکانیمرتضی مرادی دولی

 
 دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، ،علوم تربیتیگروه 1

 دانشگاه تهران، تهران، ایران  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،  ،تربیتیگروه علوم 2
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران  و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان  3

 
 
 

 
 doliskan6868@gmail.comدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. گروه علوم تربیتی،  ، مرتضی مرادی دولیسکانی مسوول: سندهی*نو

 ده کی چ

است. این    قرارگرفته  موردتوجهیک عامل انگیزشی در امر یادگیری دانشجویان    عنوانبه ی و خودکارآمدی  خود راهبرامروزه، آمادگی برای    : مقدمه

دانشجویان دانشگاه پیام نور دلفان در    خود راهبرکالس معکوس بر خودکارآمدی تحصیلی و یادگیری    روش  اجرایی  اثربخشبررسی    باهدفمطالعه  

 درس زبان انگلیسی انجام شد.  

درس زبان انگلیسی را    1396-1397لی  نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور دلفان در نیمسال تحصی  30روش نیمه آزمایشی، که در آن    ها: روش

ابزار    15تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند )هر گروه    طوربه ی در دسترس انتخاب و  ریگنمونه بودند با روش    انتخاب کرده نفر(. 

)پژوهش پرسشنامه و مورگان  یادگیری  1992های خودکارآمدی تحصیلی جینکز  و  راهبر(،  و همکار  خود  )فیشر  داده2001ان  بود.   افزارنرم ها در  ( 

SPSS  و با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند.  23نسخه 

های آن )خودکنترلی، با مؤلفه  خود راهبرخودکارآمدی تحصیلی و یادگیری    ازنظرهای آزمایش و کنترل  ها نشان داد که بین گروهیافته : هایافته

خود  رغبت در یادگیری و خود مدیریتی( تفاوت معناداری وجود دارد، و روش تدریس کالس معکوس باعث افزایش میزان خودکارآمدی تحصیلی و  

 (.P<001/0ی( در بین دانشجویان شد ) تیریخود مدی یادگیری )خودکنترلی، رغبت در یادگیری و راهبر

ی در یادگیری را در بین دانشجویان ارتقاء بخشد.  خود راهبرتواند میزان خودکارآمدی تحصیلی و  کالس معکوس میروش تدریس   : یریگجه ینت

 ی دانشجویان استفاده کنند.  خود راهبرتوانند از این روش تدریس جهت افزایش خودکارامدی تحصیلی و یادگیری بنابراین استادان می

 ، دانشجویانخود راهبرتحصیلی، یادگیری  کالس معکوس، خودکارآمدی : واژگان کلیدی
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مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 
دوره 15، شماره 1، 1401 

صفحات: 10-18 
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 مقدمه 
کمک  راه برای  مختلفی  تقویت های  و  دانشجویان  یادگیری  به 

رود. دانشجویان از  درک مطلب توسط اساتید مختلف به کار می
میراه اطالعات  مختلف  میزان  به  و  متفاوت  باید  های  و  گیرند 

به   کالس  در  مختلفی  فرصت  کاربردراهبردها  از  بتوان  های تا 
  .[2, 1]نمود یادگیری اطمینان حاصل 

یاددهی   فرایند  یادگیری عوامل مختلفی هستند که    -در مسیر 
هستند.   مؤثر  دانشجویان  تحصیلی  شکست  یا  موفقیت  بر 

( خودکارآمدی  مهمSelf-Efficacyباورهای  از  یکی  ترین  ( 
که   عملکرد    صورتبه عواملی  قرار    هاآنفردی  تأثیر  تحت  را 

. خودکارآمدی سازه اصلی تئوری اجتماعی و شناختی  [3]دهد  می
های خود  و به برداشت افراد از توانایی  است(  Banduraبندورا )

دارد.   اشاره  فعالیت  و  کار  انجام  اساسبرای  بندورا،    بر  تئوری 
در انسان است که    فردمنحصربههای  خوداندیشی یکی از توانایی

انسان    لهیوسبه  میآن  تغییر  و  ارزیابی  را  خود  این  رفتار  و  دهد 
در دریافت  رندهیدربرگ  هایابیخودارز است.  خودکارآمدی  های 

خو مفهوم  بین  مفاهیم  دتمایز  با  پندارهکارآمدی  -Self)  خود 

Concept( خودارزیابی  و   )Self-evaluationمی توان ( 
که   فرد  گفت  که  است  تصوری  و  تلقّی  طرز  پنداره  درباره خود 
هـا و استعدادهای خود را بشناسد، تلقی  اگر فرد توانایی .  خود دارد

توانایی  از  مثبتی  برداشت  باور  و  این  به  و  باشد  داشته  های خود 
تواند به آن چیزی که استعدادش را دارد دست یابد،  برسد که می 

این خود پنداره مثبت موجب افزایش بازدهی و تحقق اهداف او  
و   کهیدرحال.  شودمی کنترل  برای  است  عاملی  خودارزیابی 

فعالیت بر  فراگیر  نظارت  شخص  توسط  شناختی  .  [4]های 
خودکارآمدی    دهندهنشان  شدهانجامی  هاپژوهش اهمیت 

پژوهش این  پایه  بر  است.  تحصیلی  موفقیت  در  ها تحصیلی 
خودکارآمدی  با پیشرفت تحصیلی در دانشگاه رابطه مثبت دارند  

[4-7] . 
راهبرهای  مهارت   )خود  یادگیری   Self-directedی 

learning skillsهای است که  ترین مهارت( نیز یکی از مهم
تدریس می  و  آموزشی  ایجاد کند  نظام  .  [8]تواند در دانشجویان 

یادگیری   برای  راهبر آمادگی  که درجه  صورتبه ،  خود  ای 
ویژگی و  توانایی  نگرش،  دارای  شخصیتی دانشجویان  های 

برون)درون جدید،  گرایی،  تجربیات  به  اشتیاق  توافق  گرایی، 
 است  خود راهبربرای یادگیری    ازیموردنشناسی(  ی و وظیفهریپذ

می یادگیرند[ 9]شود  تعریف  راهبرگان  .  مدیران  خود  و  مالکان   ،
هستند   خود  یادگیری  فرایند  یادگیری  [10]مسئول  برای  خود  . 

ی، خودکنترلی و رغبت به یادگیری تیریخود مدسه مؤلفه    راهبر
توان میزان آمادگی  آن می  له یوسبه است، که    شدهگرفتهدر نظر  

 .  [11]دانشجویان را سنجید  خود راهبربرای یادگیری 

 ازجملهها و رویکردهای آموزش در جهان و  چندی است روش  
ت. دانشجویان دوست  در کشور دچار تحول و دگرگونی شده اس

های  را در محیط بخشلذتهای متنوع و ها و پرسشدارند مسئله
-توان حاکمیت روشمتنوع آموزشی یاد بگیرند. اما هنوز هم می

بعضی کالس در  را  سنتی  در  های  که  کرد  مشاهده  های درس 
ی فعال بودن و تحقق یادگیری جابه آن فراگیران منفعل بوده و  

محیط در  مجذاب  اطالعات  های  گیرنده  فقط  آموزشی،  تنوع 
آموزشی«    درواقع  .[12]  هستند »بانکداری  اصطالح  همان 

(Banking Education( که پائلوفریر )Paulo Freire  )
خزانه فراگیران  آن  در  سرمایهکه  که  هستند  به  ای   هاآن ای 

همچون یک   هانآشود، بدون آنکه به آن عمل کنند.  سپرده می
سرمایه این  حافظ  فقط  کالس[13]اند  بانک  در  بنابراین  های . 

نقش   علمی،  هیأت  اعضای  تدریس  رویکردهای  دانشگاه  درس 
بهترین رویکرد یادگیری   اتخاذ  به  مهمی در تشویق دانشجویان 

 .  [14]را دارد 
راهبر   از  یادگیرییکی  اخیر    -دهای  سالیان  در  که  یاددهی 

حوزه  المللن یبمتخصصان    موردتوجه و    وپرورشآموزشی  بوده 
معضل  حلراه   عنوانبه اند  تومی برای  می  مورداشارهی  -پیشنهاد 

یادگیری معکوس راهبرد  است   (Flipped learning) شود، 
. در این روش معلم محتوایی که قرار است در یک جلسه به [15]

 ها آن دهد.  قرار می  هاآنتر در اختیار  فراگیران آموزش دهد، پیش 
یا فضایی   انفرادی    صورتبه کالس درس،    رازیغبه باید در خانه 

های  ای و فایلچندرسانه  صورتبه را    موردنظرمحتوای آموزشی  
قرار داده بیاموزند و در کالس درس    هاآن الکترونیکی در اختیار  

گفت برای  مکانی  درس  کالس  شوند.  روی  حاضر  بر  وگو 
  ازجملههاست. رفع اشکال، پرسش و پاسخ و حل تمرین  دانسته

. از سوی  [16]دهند  اتفاقاتی هستند که در کالس درس رخ می
پیچیده دنیای  در  امروزی  دیگر،  زبان   کسچیهی  یادگیری  از 

توانند زبان  و می   رادارندی افراد توانایی آن  نیاز نیست و همهبی
زمان   آن  آموزش  برای  اگرچه  بیاموزند،  را  و    ازیموردنخارجی 

یادگیری   است.  متفاوت  یکدیگر  با  افراد  تدریس  روش  بهترین 
زمان  زبانکی و  پیچیده  تدریجی،  فرایندی  و خارجی،  است    بر 

 . [17]نیازمند تالش و کوشش فراوان است  
پژوهش   بررسی  روش  درباره  شدهانجام های  در  اثربخشی  ی 

  [18]ی کاویانی و همکاران  توان به مطالعهتدریس معکوس می 
بررسی   به  پیشرفت   ریتأثکه  متغیرهای  بر  معکوس   کالس 

انگیزش   و  گروهی  تعامل  تحصیلی  خودتنظیمی  تحصیلی، 
از   حاکی  پژوهش  این  نتایج  کرد.  اشاره  آموزان  دانش  تحصیلی 

معنادار رویکرد کالس تدریس معکوس بر تمامی متغیرهای   ریتأث
و   باقری  بود.  پژوهش  این  نژادوابسته  در   [ 19]  جوشقان  نیز 

یادگیری   آمادگی  بر  معکوس  روش  به  آموزش  خود اثربخشی 
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 کالس معکوس بر خودکارآمدی تحصیلی تأثیر روش تدریس  

ی  راهبر کامپیوتر،  و  مقدمات  درس  در  دانشجویان   ریتأثادگیری 
یادگیری   بر  را  تدریس  این روش  راهبرمعنادار  دانشجویان   خود 

( در پژوهشی با Rujin et allو همکاران ) تأیید کرد. روجین
روش   از  تحلاستفاده  اثربخشی    لیفرا  بررسی  ی  هاکالس به 

این   نتایج  پرداختند.  پرستاری  آموزش  در    لیتحلفرا  معکوس 
های که از نشان داد که نمرات دانش نظری و مهارتی در کالس

های بوده است  اند بیشتر از کالسرویکرد معکوس استفاده کرده
 .  [20]اند که از روش سخنرانی استفاده کرده

پژوهش    متغیرهای  تجربی  و  نظری  پیشینه  تبیین  به  نظر  با 
و  می درسی  اطالعات  حجم  پیچیدگی  توجه  با  که  گفت  توان 

زمان اندک برای آموزش باید به رویکردهای نوین تدریس روی 
و   افزایش خودکارآمدی  دنبال  به  و  راهبرآورد،  یادگیری خود  ی 

پژوهش اینکه  به  توجه  با  طرفی  از  بود.  دانشجویان  های در 
کالس  ینهیدرزممحدودی   در  معکوس  کالس  ی  هااثربخشی 

و   خودکارآمدی  اهمیت  همچنین  و  دانشگاه  راهبر درس  ی خود 
انگلیسی   زبان  درس  یادگیری  در  است،    شدهانجامدانشجویان 

اثربخشی کالس   بررسی  پژوهش حاضر  انجام  از  بنابراین هدف 
و   خودکارآمدی  بر  معکوس  راهبردرس  در خود  دانشجویان  ی 

عمومی   انگلیسی  زبان  گفاست درس  آنچه  به  استناد  با  شد  .  ته 
اثربخشی   بررسی  حاضر  پژوهش  انجام  از  روش    اجرایهدف 

 خود راهبر کالس معکوس بر خودکارآمدی تحصیلی و یادگیری  
 .استدانشجویان در درس زبان انگلیسی 

 

 ها روش
مطالعه   طرح  ش یآزما  مهین  صورتبهاین  با   -  آزمونشیپی 

ی پژوهش شامل  جامعه  در بین دانشجویان انجام شد.  آزمونپس
تعداد  کلیه به  دلفان  شهرستان  نور  پیام  دانشگاه  دانشجویان  ی 
انتخاب    178 در  که  بودند،  تحصیلی    واحدترمنفر  سال  در  خود 

کرده  1398-1397 انتخاب  را  عمومی  انگلیسی  زبان  اند،  درس 
پژوهش   نمونه  پرستاری    30بود.  روش  دانشجوی  به  که  بودند 

در  نمونه و  دگیری  شدند  انتخاب  جایگزینی   صورتبه سترس 
)تصادفی در گروه آزمایش  )  15های  و کنترل  قرار    15نفر(  نفر( 

به   مشغول  کارشناسی،  مقطع  شامل  ورود  معیارهای  گرفتند. 
تحصیل بودن، انتخاب درس زبان عمومی در ترم جاری و تمایل 

به    به شرکت در پژوهش و معیارهای خروج  شامل عدم تمایل 
شرکت در مطالعه، غیبت بیش از یک جلسه در کالس معکوس 

 و انتقال به دانشگاه دیگر یا انصراف از تحصیل بود.  
های خودکارآمدی تحصیلی جینکز ابزار پژوهش شامل پرسشنامه

( و مقیاس یادگیری Jinks & Morgan( )1999و مورگان )
 ( بود: 2001کاران )( و همFisherفیشر ) خود راهبر

 Jinksالف( پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان )

& Morgan( دارای  1999(  ابزار  این  زیر    30(:  سه  و  گویه 
ماده است.  بافت  و  استعداد، کوشش  با مقیاس  مقیاس  این  های 

)تا    3)کامالً موافقم(،    4ی  اچهاردرجهطیف لیکرت دارای پاسخ  
موافقم(،   و  )تا    2حدودی  مخالفم(  مخالفم(   1حدودی  )کامالً 

سؤاالت     صورتبه   23،  20،  22،  19،  16،  15،  5،  4است. 
نمره میمعکوس  همسانی  گذاری  میزان  مقیاس  سازنده  شود. 

کرونباخ،   آلفای  روش  از  استفاده  با  را  مقیاس    82/0درونی 
زیر   سه  کرونباخ  آلفای  ضریب  همچنین،  است.  کرده  گزارش 

  70/0و    66/0،  78/0ش و بافت به ترتیب  مقیاس استعداد و کوش
و    شدهگزارش نوروزی  جمالی،  پژوهش  در  و  ایران  در  است. 

کرونباخ    منظوربه طهماسبی   آلفای  ضریب  از  ابزار  این  پایایی 
،  76/0استفاده کردند که ضرایب پایایی برای خودکارآمدی کلی  

به دست    59/0و تالش    62/0، بافت  79/0خرده مقیاس استعداد  
. در این پژوهش برای بررسی پایایی ابزار از ضریب  [21]دند  آور

خودکارآمدی کلی آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی آن برای  
و تالش    64/0، بافت  71/0و برای خرده مقیاس استعداد    72/0
63/0 

یادگیری    مقیاس  راهبرب(  )  خود  همکاران Fisherفیشر  و   )
گویه است که برای اولین بار   52(: اصل پرسشنامه دارای  2001)

( تاگو  و  کینگ  فیشر،  (  Fisher, King & Tagueتوسط 
شد.   هنجار  هاآن ساخته  از  به  پس  را  پرسشنامه  گویه    41یابی، 

ای از کامالً مخالفم  درجه  5. مقیاس این ابزار  (22)کاهش دادند  
. حداقل و حداکثر نمره قابل کسب است(  5( تا کامالً موافقم )1)

پرسشنامه   این  مقیاس   205و    41از  خرده  سه  دارای  و    است 
 Interest(، رغبت در یادگیری ) Self-Controlخودکنترلی )

in Learning  و ) تیریخود مد(  ( Self-Managementی 
. این پرسشنامه اولین بار در ایران توسط نادی و سجادیان است

و خرده    82/0هنجاریابی شده است و پایایی آن برای کل آزمون  
خودکنترلی   یادگیری  60/0مقیاس  در  رغبت  خود  و    71/0، 

حاضر [23]است.    آمدهدستبه   78/0ی   تیریمد پژوهش  در   .
آزمون   کل  مقیاس  83/0پایایی  خرده  برای  خودکنترلی، و  های 

و   یادگیری  در  مدرغبت  ترتیب  تیریخود  به  و    72/0،  69/0ی 
   است. 76/0

پژوهش  رو    اجرای  به    صورتنیبدش  ورود  با  پژوهشگر  بود 
و   دانشگاه،  مدیریت  از  مجوز  کسب  از  پس  و  پژوهش  محیط 

نمونه دانشکده،  انگلیسی  زبان  استاد  با  را  همکاری  خود  های 
اجرای   از  بعد  نمونه  اعضای  انتخاب  برای  کرد.  مشخص 

یادگیری  پرسشنامه و  تحصیلی  راهبرهای خودکارآمدی  در    خود 
در    30دانشجو،    47بین   را  نمره  کمترین  که  آنان  از  نفر 

یادگیری   و  راهبردخودکارآمدی  انتخاب    خود  آوردند  دست  به 
و   و    صورتبه شدند  آزمایش  گروه  دو  در  تصادفی  جایگزینی 

تعیین گروه از  های آزمایش و کنترل، کنترل گمارده شدند. پس 
دربار کافی  توضیحات  انگلیسی  زبان  درس  استاد  حضور  ه با 

عملکرد روش تدریس معکوس به دانشجویان گروه آزمایش ارائه  
برای   پژوهش  انجام  از  هدف  و  در    هاآنشد  شد.  داده  توضیح 
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و پرسشنامه  آزمونشیپی  مرحله تحصیلی  خودکارآمدی  های 
در بین دو گروه آزمایش و کنترل توزیع شد    خود راهبریادگیری  

به آن پاسخ دهند. گروه آزمایش در کالس ی روش  به شیوه  تا 
دیدند.   آموزش  سخنرانی  مرسوم  شیوه  کنترل  گروه  و  معکوس، 
برای اجرای این آموزش ابتدا پژوهشگر با همکاری استاد زبان و  
متخصص  یک  و  اطالعات  فناوری  کارشناس  یک  کمک 

فیلم آموزشی،  آموزشی  تکنولوژی  سخنرانی  شدهضبطهای  -از 
با    شدهضبطهای   متناسب  الکترونیکی  محتوای  و  زبان  استاد 

افزارهای همچون کمتازیا کتاب درس انگلیسی با استفاده از نرم
(TeachSmith Camtasia( صدا  ویرایش   ،)Adobe 

Audition  ،) تصویر   افزارنرم و  فیلم  تدوین  و  ویرایش 
(Adobe Premierسایت وب  از  دانلود  و (،  اینترنتی  های 

 شده ه یته های الکترونیکی  رام تهیه شد. فایلشبکه اجتماعی تلگ
قالب   یا    CDدر  مموری،  فلش  فایلبارگذارو  کانال ی  در  ها 

کالس شروع  از  قبل  هفته  یک  درس  تلگرامی،  همراه  به  ها 
می قرار  دانشجویان  اختیار  در  مربوطه  مربوطه  استاد  گرفت. 

آزمودنی  صورتبه  یادگیری  پیگیر  محتوای  مجازی  از  ها 
های آموزشی ها از فایلکی بوده و نحوه و نوع مطالعه آنالکترونی

 کردند.را پیگیری می

دانشجویان  -1مراحل طرح درس معکوس:    بر اساسبنابراین     
محتوای   درس،  کالس  جلسه  هر  از  قبل  بودند  موظف 
از   استفاده  با  را  مربوطه  مطالب  و  کرده  مشاهده  را  الکترونیکی 

استاد با    -2از کتاب مطالعه کنند.    شدهه یته منابع و مواد آموزشی  
محدود و مختصر به    صورتبه سخنرانی در ابتدای کالس درس  
می درس  کتاب  محتوای  جمعتوضیح  و  مفاهیم  پرداخت  بندی 

بود.   کالس  پایان  در  درس  آزمون    -3اصلی   صورت به یک 
 صورت به( در هر جلسه و  سؤالشفاهی و کتبی )حدود دو تا سه  

از سخنر میانفرادی پس  اجرا  استاد  مقدماتی  برای    -4شد.  انی 
 4های  مشارکت دانشجویان در بحث کالسی، فراگیران به گروه

و به بحث و پرسش و پاسخ به سؤاالت امتحان    شدهمیتقسنفره  
می خود  اشکاالت  کالسو  و  جلسات  تعداد  برای  پرداختند.  ها 

ی یک ساعت و نیم بود.  جلسه  8اجرای روش تدریس معکوس  
رعایت   پس  مالحظاتجهت    دانشجویان،   موافقت  از  اخالقی 

  به   و  شد   داده  اطالعات   ماندن  محرمانه   درباره  را   الزم  توضیحات
  در  استفاده  برای  فقط  و  نام  بدون  هاداده  که   شد  اطمینانها  آن

   .شوندمی آوریجمع پژوهش
و  داده  لیوتحله یتجزبرای     میانگین  از  توصیفی  سطح  در  ها 

و   فرضیه  آزمون  از  قبل  شد.  استفاده  معیار  ی ریکارگبه انحراف 
کولموگروفآزمون آزمون  از  استفاده  با  پارامتریک   -های 

داده نرمال  توزیع  از  لون  آزمون  و  برابری اسمرینف  و  ها 
برای آزمون فرضیه  از    تیدرنهاها اطمینان حاصل شد.  واریانس

کوو از تحلیل  پس  و  شد  استفاده  )مانکووا(  چندمتغیره  اریانس 
دادهجمع نتایج  آوری  توسط  داده  لی وتحلهیتجزها   افزارنرم ها 

SPSS  صورت گرفت.  23نسخه 

 

  هاافتهی
پاسخ پرسشنامهمیزان  به  یافته  %100ها  دهی   تیجمعهای  بود. 

نفر   16موردمطالعهدانشجوی    30ی حاکی از آن بود که از  شناخت
( مذکر بودند. میانگین و  66/46نفر )  14( درصد مؤنث و  33/53)

با   برابر  ترتیب  به  دانشجویان  سنی  معیار  و    65/22انحراف 
یعنی  756/5 اکثریت  )  24بود.  بودند.  80/0نفر  مجرد  آنان  از   )
نفر    4واده خود، و  ( با خان66/86نفر )  26وضعیت سکونت،  ازنظر

کردند. میانگین )و انحراف معیار( ( در خوابگاه زندگی می33/13)

ترتیب   به  کنترل  و  آزمایش  گروه  در  دانشجویان    76/16معدل 
 ( بوده است.56/1) 11/16( و 37/1)

ی یادگیری خود راهبرمیانگین نمرات خودکارآمدی تحصیلی و    
بر طبق این جدول و است.    شدهداده( نمایش  1در جدول شماره )

نمرات   توان پی برد که میانگینمی  آمدهدست به مقادیر    بر اساس
یادگیری  پس و  تحصیلی  خودکارآمدی  متغیرهای  خود آزمون 

مقادیر    راهبر از  بیشتر  آزمایش  کنترل   آمدهدست به گروه  گروه 
 است. 

 

 های آزمایش و کنترل در گروه خود راهبر. میانگین و انحراف معیار متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی و یادگیری  1جدول 

 متغیرها  ها گروه مرحله آزمون میانگین و انحراف معیار 

  آزمایش آزمونشیپ  83/8±38/84
 آزمونپس 48/94±83/8 خودکارآمدی تحصیلی

 کنترل آزمونشیپ  87/7±73/85

 آزمونپس 76/5±37/86

  آزمایش آزمونشیپ  78/1±65/2
 آزمونپس 76/4±76% ی یادگیریخود راهبر

 کنترل آزمونشیپ  %98±06/2

 آزمونپس 32±76/2
 

داده  تحلیل  و  آماری  فرضیه  آزمون  از  تحلیل پیش  روش  با  ها 
متغیری،   چند  آزمون  هافرضش یپکوواریانس  این  از  استفاده  ی 
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 کالس معکوس بر خودکارآمدی تحصیلی تأثیر روش تدریس  

ها از آزمون پارامتریک انجام شد. برای بررسی نرمال بودن داده
برای  -کولموگرف آزمون  این  نتایج  شد.  استفاده  اسمرینف 

یادگیری    کیچیه و  تحصیلی  خودکارآمدی  متغیرهای  خود  از 
خود ی آن )خودکنترلی، رغبت در یادگیری و  هامؤلفهو    یراهبر

مراحل  تیریمد در  نبودند؛    آزمونپس و    آزمونش یپی(  معنادار 

داده  جهیدرنت بودن  نرمال  استفرض  برقرار  (.  P>05/0) ها 
واریانس برابری  بررسی  برای  استفاده  همچنین  لون  آزمون  از  ها 

به مقدار   توجه  به  آن  نتایج  بو مقدار معنی  Fشد که  رای داری 
از متغیرهای وابسته معنادار نبود؛ بنابراین فرض برابری    کدامچیه

 (. P>05/0ها هم برقرار است )واریانس

 ی پژوهش: روش تدریس کالس معکوس بر  فرضیه

یادگیری   و  تحصیلی  راهبرخودکارآمدی  در    خود  دانشجویان 
 درس زبان انگلیسی مؤثر است. 

کوواریانس چندمتغیره برای بررسی این فرضیه از آزمون تحلیل  
 ( نتایج آن در جدول  نشان  2استفاده شد که  با    شدهداده(  است. 

(، المبدای 931/0های اثر پیالیی )( مقادیر آزمون2توجه جدول )
( )071/0ویکلز  هتلینگ  و  78/12(،  روی    نیتربزرگ(  ریشه 

داری این آزمون نشان  (. معنیP<01/0)  استدار  ( معنی 67/12)
ی از متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی و کیدردهد که حداقل  می

راهبریادگیری   میانگین  خود  نمرات  بین  -گروه  آزمونپس های 
ها در های آزمایش و کنترل تفاوت وجود دارد. بررسی این تفاوت

 ( ارائه گردیده است.  3جدول )

 
 حلیل کوواریانس چندمتغیریی چهارگانه تهاآزمون: نتایج 2جدول 

 

 سطح معناداری خطا df فرضیه F df مقدار نام آزمون

 001/0 25 2 91/160 931/0 اثر پیالیی

 001/0 25 2 91/160 071/0 المبدای ویکلز 

 001/0 25 2 91/160 78/12 اثر هتلینگ 

 001/0 25 2 91/160 67/12 ریشه روی نیتر بزرگ

 
داده به  توجه  )با  جدول  آموزش  3های  روش  بودن  معنادار  اثر   )

( تحصیلی  خودکارآمدی  در  معکوس  ، P=008/0کالس 
745/7=F  های آن یعنی  با مؤلفه  یخود راهبر( و متغیر یادگیری

)مؤلفه »خودکنترلی«  در P  ،655/2=F=06/0ی  »رغبت   ،)
( مدیریتی«  P  ،564/2=F=350/0یادگیری«  »خود  و   )

(012/0=P  ،8/3=F می بنابراین  گرفت.  قرار  تأیید  مورد  توان  (، 
خودکارآمدی   بر  معکوس  آموزش  روش  که  گرفت  نتیجه 

یادگیری   و  راهبرتحصیلی  مقدار    خود  دارد.  تأثیر  دانشجویان 
می نشان  نیز  اتا  معکوس  ضریب  آموزش  اثر  که    شیبرافزادهد 

تحصیل خودکارآمدی  حد  میزان  در  آموزان  دانش  و    % 27ی   ،
یادگیری    شیبرافزا راهبرمیزان  مؤلفه  یخود  یعنی و  آن  های 

،  % 77خودکنترلی، رغبت در یادگیری و خود مدیریتی به ترتیب  
و  است  %102و    69% آزمایش  گروه  میانگین  مقایسه  چون  ؛ 

مرحله   در  می  آزمونپسکنترل  میانگین  نشان  که  دهد 
یاد و  تحصیلی  راهبرگیری  خودکارآمدی  در   خود  آزمایش  گروه 

توان چنین عنوان کرد که  است، می  داکردهیپاین مرحله افزایش  
معکوس   آموزش  و    شیبرافزاروش  تحصیلی  خود  خودکارآمدی 

 ی یادگیری دانشجویان تأثیر داشته است.  راهبر
 های آن ی و مؤلفهخود راهبرمتغیرهای خودکارآمدی، یادگیری   آزمونپس. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره اثر آموزش معکوس بر میانگین نمرات 3جدول 

درجه   مجموع مجذورات منبع تغییر ها مؤلفه متغیرها 

 آزادی

-مقدار معنی F میانگین مجذورات

 داری

 ضریب تأثیر

 

 خودکارآمدی      

 945/0 0001/0 244/4001 533/216594 1 533/216594 آزمونشیپ 

 272/0 008/0 745/7 745/529 1 745/529 گروه 

    545/59 28 545/6743 خطا

     30 006/216564 مجموع 

 

 

 

 

خود  یادگیری 

 راهبر

 

 خودکنترلی 

 076/0 005/0 767/7 654/1 1 654/1 آزمونشیپ 

 077/0 06/0 655/2 455/0 3 665/1 گروه 

    156/0 100 367/15 خطا

     104 643/1712 مجموع 

رغبت در 

 یادگیری

 031/0 113/0 605/2 704/0 1 704/0 آزمونشیپ 

 069/0 035/0 564/2 719/0 1 143/2 گروه 

    265/0 100 201/26 خطا

      67/1768 مجموع 

 101/0 02/0 234/11 394/2 1 394/2 آزمونشیپ  یتیر یخود مد

 102/0 012/0 8/3 873/0 3 458/2 گروه 
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    321/0 100 342/21 خطا

     105 745/1709 مجموع 

 
 بحث 

بررسی   انجام پژوهش حاضر  از  کالس    روش  اجرای  ر یتأثهدف 
یادگیری   و  خودکارآمدی  بر  راهبرمعکوس  دانشجویان    خود 

دانشگاه پیام نور در درس زبان انگلیسی بود. نتایج نشان داد که  
راهبردهای  و  تحصیلی  خودکارآمدی  بر  معکوس  کالس  روش 

های آن )خودکنترلی، رغبت در یادگیری و خود تحصیلی و مؤلفه
داری داشت. کاویانی و همکاران در بررسی  معنی  ریتأثمدیریتی(  

اثربخشی تدریس کالس معکوس به این نتیجه رسیدند که این  
خودتنظیمی   تحصیلی،  پیشرفت  متغیرهای  بر  آموزشی  روش 

دانش انگیزش تحصیلی  و  تعامل گروهی  تأثیر  تحصیلی،  آموزان 
دارد  مثب مطالعه[18]تی  در  کالس  .  رویکرد  اثربخشی  دیگر  ای 

و  شد  انجام  دانشجویان  داروسازی  دوره  یادگیری  بر  معکوس 
ا بعد  دانشجویان  تحصیلی  عملکرد  که  داد  نشان  آن  ز  نتایج 

معکوس   از  توجه قابل   طوربه کالس  بعد  و  یافت  افزایش  ی 
معکوس   درس  کالس  در  برای   نفساعتمادبهشرکت  بیشتری 

کالس در  داشتند  شرکت  آزمایشگاه  و  داروسازی  درس  های 
و  . مک[24] )نالی  مطالعهlMcNally et aهمکاران  در  ی ( 

و   دانشجویان  انگیزه  و  آموزشی  روش  که  دریافتند  خود 
می قصد  امالحظهقابل  طوربه تواند  خودکارآمدی  روی    ها آنی 

بگذارد   تأثیر  یادگیری  این[25]برای  بر  عالوه  از .  بسیاری  ها 
مطالعهپژوهش نتایج  در  روش  ها  که  کردند  گزارش  نیز  خود  ی 

فراگیران  افزایش خودکارآمدی تحصیلی  باعث  تدریس معکوس 
 . [29-26]شود در جریان یادگیری می

یافته    تبیین  میدر  پژوهش  این  باورهای های  که  گفت  توان 
توانایی مورد  در  و فرد  یادگیری  برای  استعدادها  ظرفیت  ها، 

موقعیت در  میعملکرد  بررسی  مشخص  کالس  های  در  نماید. 
فعال درگیر فرایند تدریس است    صورتبه درس معکوس فراگیر  

و با توجه به اینکه یادگیرنده قبل از کالس درس محتوای درس  
دیگر   است،  کرده  مطالعه  قبالً  را  کالس  هر  جلسه  به  مربوط 

با   اضطراب و  کامل در کالس درس حاضر   نفساعتمادبه بدون 
های خود، بیشترین ستاد و همکالسیشود و با تعامل پویا با امی

دست   به  مربوطه  درس  محتواهای  و  مطالب  از  یادگیری  میزان 
استاد  می این کالس  یادگیری،   لگریتسه یک    عنوانبه آورند. در 

ی فراگیران در خالل رفع اشکال باعالقه تدریسی جذاب و همراه 
باعث   که  دهند  انجام  بیشتر،  پاسخ  و  پرسش  و  گروهی  حل  و 

می  یادگیری فراگیر  و  بهتر  حس    تبعبهشود  ایجاد  باعث  آن 
برخی منبع    [30]شود. بندورا  می  نفس اعتمادبهرضایت و افزایش  

تواند بر  خودکارآمدی را بیان کرده است که تدریس معکوس می
ی موفق فراگیران در هاتجربه : های موفقمؤثر باشد. تجربه هاآن

یادگیری قبل و بعد از کالس درس باعث افزایش خودکارآمدی 

ادامه  هاآن روحیهبرای  تقویت  و  مباحث  یادگیری  ی  ی 
می و خودارزیابی  احساس  فیزیولوژیک:  و  عاطفی  حاالت  شود. 

می دست  به  یادگرفتن  از  فراگیران  که  باعث  خوشایندی  آورند 
 شود.  انگیزش درونی و خودکارآمدی میافزایش 

باعث      معکوس  کالس  روش  که  داد  نشان  همچنین  نتایج 
یادگیری   راهبرافزایش  مؤلفهخود  و  یعنی  ی  آن  خود  های 

میتیریمد دانشجویان  و خودکنترلی  یادگیری  در  رغبت  شود.  ی، 
الله و    اریصاحب  پیری،   اثربخشی کالس معکوس    [ 31]ی  سعد 

دانش بین  در  انگلیسی  زبان  درس  یادگیری  در  دختر  را  آموزان 
، که نتایج آن نشان داد کالس  قراردادندی  موردبررسپایه دهم را  

ی( تیریخود مدمؤلفه    جزبهاست برخودراهبری )  معکوس توانسته
های این پژوهش همسو است  در یادگیری اثر بگذارد، که با یافته

ی(. در پژوهشی دیگر اثربخشی تدریس  تیریخود مدمؤلفه    جزبه)
ی قرار  موردبررسی دانش آموزان  خود راهبرکالس معکوس را بر  

گرفت که نتایج آن نشان داد، استفاده از روش کالس معکوس  
و   توانایی  افزایش  راهبر باعث  دانشخود  یادگیری ی  در  آموزان 

 .  [33, 32]شده است 

می   ازآنجاکه    معکوس  مهارتکالس  افزایش  باعث  های تواند 
دانش انگیزه  و  شود  فراشناخت  همچنین [ 35,  34]آموزان   ،

و   ازآنجاکه مستقل  یادگیری  پرورش  دنبال  به  معکوس  کالس 
می است،  فراگیران  در  یادگیری  مسئولیت  پذیرش  تواند  بهبود 

و  خودکنترلهای  جنبه مدی  دهد.  تی ر یخود  افزایش  را  خود ی 
میتیریمد را  معکوس  کالس  روش  کرد    گونهن یاتوان  ی  تبیین 

کامل  که با توجه به آمادگی فراگیر برای توجه به مواد آموزشی و
کردن تکالیف درسی قبل از کالس درس، و اینکه استاد از زمان  

های یادگیری  کالس درس برای بهبود درک فراگیران و فعالیت
کند  تر مفاهیم درسی و رفع اشکال استفاده میجهت درک عمیق

درس    گونهنیا)که   کالس  در  زمان  مدیریت  چالش  به  کالس 
می میپاسخ  مدهد(،  کالس  که  گفت  مدل  توان  یک  عکوس 

است.   مشاهده    درواقعفراگیرمحور  مسئولیت  باید  فراگیران 
فیلمسخنرانی و  آموزشی  ها  به    شدهضبطهای  ورود  از  قبل  را 

کالس درس آماده کنند. به عبارت، دیگر کالس معکوس شامل  
این  سازآماده بر  عالوه  است.  زمان  از  جلوتر  فراگیران  ی 
به دلیل فعال و درگیر   که گفته شد در کالس معکوس  طورهمان

استاد   و  محور(  )یادگیرنده  درس  کالس  یک    عنوانبه بودن 
می  لگریتسه  بازی  نقش  تدریس  فرایند  می[36]کند  در  تواند  ، 

انگیزش درونی و تالش فراگیر را برای یادگیری بیشتر محتوای  
می خود  امر  این  که  دهد  افزایش  افزایش  دروس  باعث  تواند 

 رغبت در یادگیری شود.  
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 کالس معکوس بر خودکارآمدی تحصیلی تأثیر روش تدریس  

پژوهش     پژوهش همانند سایر  با محدودیتاین  مواجه  هها  ای 
است.   محدودیت  ازجملهبوده  این  این  نتایج  که  است  این  ها 

پژوهش مربوط به دانشجویان دانشگاه پیام نور دلفان بوده است،  
ها و مؤسسات ی آن به دانشجویان دیگر دانشگاهده  میتعملذا در  

توجه   با  نمود.  رعایت  را  احتیاط  جوانب  باید  عالی    به آموزش 
شود که روش تدریس کالس پژوهش پیشنهاد میهای این  یافته

کالس در  تا معکوس  گردد  استفاده  انگلیسی  زبان  درس  هایی 
یادگیری  مهارت و  خودکارآمدی  راهبرهای  دانشجویان   خود 

و   پزشکی  ایجاد  رپزشکیغ)علوم  با  همچنین  یابد؛  افزایش  ی( 
چندرسانه  عنوان به مکانی   و  الکترونیکی  فیلمآموزش  و  ای،  ها 

دروس  محتو از  بسیاری  الکترونیکی  انگلیسی    ازجملهاهای  زبان 
مجموعه این  تولید  شود.  ساخته  و  تدریس  تولید  از  استفاده  ها 

  دهد.های درس افزایش میکالس معکوس را کالس

 گیرینتیجه
پژوهش حاضر که برای اولین بار جهت بررسی اثربخشی روش  

یادگیری   و  بر خودکارآمدی  معکوس   راهبر  خودتدریس کالس 
دانشجویان   انگلیسی  زبان  که    شدهانجامدرس  داد  نشان  است، 

معنی و  مثبت  تأثیر  آموزشی  روش  این  از  بر  استفاده  داری 
مؤلفه و  یادگیری  خودکارآمدی تحصیلی  راهبرهای  دارد.   یخود 

با توجه به جدید بودن و اثربخش بودن این روش که بسیاری از  

میآسیب برطرف  را  سخنرانی  سنتی  روش  نواقص  و  کند،  ها 
همچنین  و  یادگیری  روانشناس  متغیرهای  بر  مثبت  تأثیرگذاری 

زمان بودن  و  محدود  سنگین  محتواهای  ارائه  در  کالسی  های 
مرتفع می را  کاربست  حجیم  به  نیاز  روش  سازد،  این  از  استفاده 

 کند.تدریس را در سایر دروس پزشکی توجیه می

 مالحظات اخالقی 
مجوز  دریافت  با  و  اخالقی  مالحظات  رعایت  با  پژوهش  این 
نامه   شماره  با  دلفان  واحد  نور  پیام  دانشگاه  از  اخالق 

 است.  شدهانجام 0704/د/454
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