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Abstract  Article Info 

Introduction:  Responsibility indicates the obligation and internal commitment to 

optimal perform the activities and has a significant role in learning activities. The 

purpose of this study was to compare the effectiveness of flipped classroom teaching 

method versus lecture-based instruction method among students of Farhangian 

University. 

Methods: regarding the research purpose and in the framework of between-group 

experimental design, of the female students' population in Farhangian University of 

East Azerbaijan, during the academic year of 2018-2019 (totally 549 students), total 

number of 60 students comprising two groups of 30 students were finally selected 

through one-step cluster sampling procedure. One of the experimental groups 

experienced flipped teaching while the second group was taught using lecture-based 

method. In order to collect data, Nemati Responsibility Questionnaire was applied. 

Data analysis was carried out using single-variable covariance. 

Results: The results showed that the filipped classroom method was more effective in 

comparison to the lecture-based method. 

Conclusion: According to the findings, it can be stated that responsibility is a feature 

that can be changed and increased by students as a result of changing educational 

methods, especially the formation of filipped classes. 
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 مقایسه اثربخشی روش آموزش کالس معکوس وروش سخنرانی برمسئولیت پذیری دانشجویان 

 

 3،مرضیه علیوندی وفا2، امیر پناه علی1ناهیدجوادی

 
 رانیا ز،یتبر ،يروانشناسي تربيتي ، دانشگاه آزاد اسالم گروه 1

 
 
 

 
 panahali@iaut.ac.ir. ایميل: ران یا ز، یتبر ، يگروه روانشناسي تربيتي، دانشگاه آزاد اسالم ،  يعل رپناهي اممسوول:  سندهی*نو

 ده کی چ

دارد. پژوهش حاضر   یينقش بسزا یريادگی یها تيها بوده و در فعال تيانجام مطلوب فعال یبرا ينشانگر الزام وتعهد درون یریپذ تيمسئول : مقدمه

 انجام شد. انيدانشجومعلمان دانشگاه فرهنگ یریپذ تيبرمسئول يروش آموزش کالس معکوس و روش سخنران ياثربخش  سهیبا هدف مقا

درسال    يشرق  جانیاستان آذربا  اني دختردانشگاه فرهنگ  انیدانشجو  ،ازجامعهيگروه  نيب  يشیودرقالب طرح آزما  يهدف پژوهش  یدرراستا ها: روش

ازگروه ها با روش    يکیانتخاب شدند .    یتک مرحله ا  یخوشه ا   یر ينفره به روش نمونه گ  30گروه    2نفر دانشجو در  60تعداد    1397-98  يليتحص 

. استفاده شد  ينعمت  یریپذ  تيداده ها از پرسشنامه مسئول  یجمع آور  یتحت آموزش قرارگرفتند. برا  يبه روش سخنران  گرید  وهکالس معکوس وگر

 .رفتیانجام پذ رهيتک متغ انسیکووار  ليها با استفاده از روش تحلتحليل داده 

سخنران  جینتا : هایافته روش  به  نسبت  معکوس  کالس  روش  که  داد  مسئول  ينشان  بهبود  .   انیدانشجو  یریپذ  تيدر  تراست  اثربخش 

به   : یریگجه ینت م  افتهیتوجه  ب  يها  تغ  یا  صهيخص   یریپذ  تيداشت که مسئول  انيتوان  اثر  بر    ل يتشک  ژهیبو  ي آموزش  یها   وه يش  ريياست که 

 .ابدی يم شی افزا انیآن در دانش جو زانيبوده و م رييمعکوس، قابل تغ یکالس ها

 ي،روش کالس معکوس، روش سخنران یریپذ تيمسئول : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
انسان موجودی اجتماعي بوده و برای حفظ بقای خود الزم 
،از این رو برقراری ارتباط با   است با افراد جامعه در تعامل باشد 

تا چگونگي دیگران   بوده  اجتماعي   مستلزم کسب مهارت های 

) فراهم را دیگران و خود نيازهای ارضای سویي   (.1نماید  از 
ری با همنوعان خود  همکا  به  ناگزیر   زیستن،  برای   دیرباز   از   انسان

و همياری  با کمک  او  نيازهای  که  چرا  بوده،  مسئوليت  قبول  و 
مرتفع   و دیگران  این    گردیده  بردر  هاميان،داشتن  مهارت   خي 

تا نموده  فراهم  مناسب  های  پاسخ  دادن  برای  را  بدان    زمينه 
کند.   کار  و  بياموزد  کند،  زندگي  موثر  طور  به  بتواند  فرد  وسيله 

است  مسئوليت اجتماعي  مهارت  یک  توجه  که  پذیری  مورد 
ميان آدلر بر  این  در    (. 2شناسان بوده است )  شمندان و  روان اندی

تاکيد   اجتماعي  موجودی دامسئوليت  را  انسان  نوع  و  شته 
انسان دائما در جامعه با   بيان داشته است که   اجتماعي دانسته و

ها، سبب پرورش حس  مردم در تماس است و مجموع این تماس
انسان    گردیدهاجتماعي   ایجاد روابط   مي کند  مجبوررا  و  به  که 

بر  متقابل   را  زندگي خویش  مسئوليت  اختيار  درکمال  و  پرداخته 
 .(3) عهده گيرد.

انسان   عنوان  به  را  پذیر  مسئوليت  انسان  گالسر  ازسویي 
روانکاوی رویکرد  از  انتقاد  با  و  نموده  معرفي  مي  سالم  اظهار 

افراد با تمرکز برگذشته  این رویکرد   و زندگي مسئوليت کندکه 
طرفي وی عنوان مي کند   از . (4انتخاب را از آدمي مي گيرد )

مشکل مسئوليت  از آنها های نجاریناه و انسانها که  فقدان 
 نيازهای بوده، زیرا این حالت باعث مي شودکه فرد نتواند پذیری

 ارضا انسان دوستانه و صحيح س وضعيت اسا بر را خود اساسي

 برآوردن توانایي را ( مسئوليت پذیری5دراین راستا گالسر)  .کند

نحوی پيامد پذیرفتن و خود نيازهای به  داند  مي   که رفتارها 

نباشد و همچنين   جامعه افراد نيازهای برآوردن  جهت در مانعي
 روابط خواسته های دیگران و نيازها به  توجه عدم کندمي  بيان

 کند. مي  تخریب را اجتماعي
 یک رفتار خود بر انسان انتخاب گالسر کنترل نظریه  طبق

 را خود کلي رفتار که خودش طوری به  است،  آگاهانه کنترل

کند مي  مسئول انتخاب  خودش  (  6) است خویش انتخابهای و 
 در انتخاب نظریه که ست ا معتقد نظریه خود در .ازطرفي گالسر

 دليل باید فرد هر آن،  از اما قبل ست،  کردن ا انتخاب بهتر مورد

خود نظریه .بفهمد را انتخابهای  این  مطابق  ها    بنابراین  انسان 
مهمي   (. بخش7انتخاب خویش هستند)مسئول همه پيامدهای  

 در افراد که است فرض پيش این بر مبتني انتخاب نظریه از

 بوده و در مسئول زندگي خویش  و گيرنده تصميم خود نهایت

ميان دارند) تفکر  و عملکرد مولفه دو این  اساسي  از  8نقش   .)
 را شرایط دروني، نيروهای بر سویي مطابق با این نظریه تمرکز

پذیری برای بستر   فراهم مسئوليت  ایجاد  برای  را  فرد  و  نموده 
 (.9) مناسب جهت زندگي مفيد مهيا مي کند

و   پذیری  مسئوليت  اهميت  به  توجه  با  گذشته  دهه  درچند 
به عرصه  پا  متنوعي  نظریات  وتربيت،  تعليم  مقوله  با  آن  ارتباط 
مهم   نظریات  ازجمله  وجودگرایي  .نظریه  است  گذاشته  وجود 

 پذیری امری  مسئوليت نظریه این بر اساس ه است.دراین عرص

.   (10مي شود ) شکوفا تربيت و تعليم طریق از که است وجودی
راستای پرورش این  در پذیری، امروزه   به اهميت مسئوليت نظر

و   شود  مي  ویژه  توجه  آموزشي  های  شيوه  به  افراد  در  ویژگي 
 زانآمو و دانش دراین خصوص عنوان مي شودکه اگر فرزندان

وسيعي پذیر مسئوليت کشور یک دید  و  در   نمایند پيدا گردند 
 زندگي  مشکالت  و مسائل از بر بسياری توانست آینده خواهند

مسئوليت  افزایش  باعث بتواند که مداخالتي  لذا ایجاد فائق آیند.
در از الزم شود، افراد پذیری  وتربيت  تعليم  در   جمله است. 

که تواند مداخالتي  پذیری افزایش  در مي  فراگيران  مسئوليت 
باشد، است مؤثر  آموزشي  مسئوليت   روشهای  ،فرد  آن  طي  که 

 یادگيری و تالش د رجهت کسب آن را برعهده مي گيرد. 
تعليم   های  درنظام  استفاده  مورد  های  روش  باز  دیر  از 
وتربيت درجهت ایجاد مسئوليت پذیری در فراگيران ، روش های 

 روش سخنراني یکي از ي بوده است.مستقيم بویژه روش سخنران

  سيستم های آموزشي در   معمول تدریس در شيوه های قدیمي و
  طبقه بندی روش های تدریس،   این روش در  است.   حال حاضر

  به دليل سادگي اجرا  بوده و  معلم محور  جزو روشهای مستقيم یا
از  و بودن  هزینه  و  نظر  کم  از  اقتصادی  بسياری  توسط   زمان 

 .(11)مي گيرد استفاده قرار  سطوح تحصيلي مورد اکثر معلمان در
به طور از   ارائه مفاهيم    از   یادگيری آن ها  سوی معلم و  شفاهي 

اساس    طرف شاگرد،  یادداشت برداشتن از  طریق گوش کردن و
را  کار ارتباط این روش    تشکيل مي دهد.در   این روش  دليل  به 

آموز جریان  در  فراگيران  بودن  فعال  غير  و  سویه  ش،  یک 
در   مانعي  تواند  مي  و  آورد  مي  دنبال  به  را  کسالت  و  خستگي 
پيامدهای   و  یادگيری  قبال  در  گير  فرا  مسئوليت  احساس  مسير 

 (.  12متعاقب آن باشد)
های در رویکردهای تحول اخير، دهه  در   جدید اساسي 

سازنده  دیدگاه به رفتارگرایي دیدگاه از گذار با دانش انتقال
 استفاده بر متخصصان این رویکرد تأکيد رد .رخ داده است گرایي

آموزش   از منظور (.13( است دانش آموزمحور نوین روشهای از
محور آموز   کمک به  فراگيران  آن در که است  آموزشي  دانش 

 مي گيرند عهده بر را مطالب فهم و درک مسئوليت خود معلم،

به با  (.14( گرایي، دیدگاه توجه   مؤثرترین از یکي  سازنده 

 بسيار ارتباط و گرفته قرار بسيار توجه مورد اخيراً که مدلهایي

کالس معکوس است   دارد، مدل سازنده گرایي فلسفه با نزدیکي
 به  شده،  مطرح معضالت برای  حلي راه عنوان  به مي توان که

در پرداخت آن فراگيران تغيير  پارادایم این .  محتوای   یافته، 
 کالس در با آمادگي و کرده مشاهده کالس از قبل را آموزشي
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یادگيری در و  یافته حضور درس  مدرس توسط که فعاليتهای 

 تالشي در روش این واقع در .شرکت مي کنند شده، دیده تدارک

 سوی به را فراگير سنتي، درس کالس ساختاربندی مجدد برای

 (.15مي دهد) سوق یادگيری بهتر

کالس    رد اثربخشي  بررسي  تحقيقات  راستای  معکوس 
است. شده  انجام  و   مختلفي  وگومز  گونزالس  راستا  دراین 

و  2016همکارانش) ادراک  روی  بر  معکوس  کالس  تأثير   )
-2015آموزان در موضوعات علمي مقطع ابتدایي )عملکرد دانش

( را با تقسيم به دو گروه با روش تدریس متداول و روش  2014
کالس که   تدریس  داد  نشان  نتایج  کردند.  ارزیابي  معکوس 

معني آماری  و  اختالف  نمره  باالترین  ميانگين،  مقایسه  در  داری 
آموزان توافق کردند  درصد قبولي وجود دارد و به طور کلي، دانش

که روش کالس معکوس به آنها امکان کار مستقل در منزل را  
آم مواد  دوباره  تا  کرد  فراهم  را  امکان  این  و  را داد  وزشي 

  (.16ببينند)
دیگر مطالعه  براین،  از   عالوه  پس  سال  سه  که  داد  نشان 

کالس همه  در  معکوس  کالس  شيوه  به  ریاضي تدریس  های 
درصد    50دبيرستاني در منطقه مينه سوتا، نمرات امتحان ریاضي  

از سویي در یکي دیگر از نواحي کلرادو بکارگيری  افزایش یافت.
نمرات آزمون در ریاضيات، علوم، کالس معکوس باعث افزایش  

 ( 17مهارت  خواندن، مطالعات اجتماعي و مهارت نوشتن شد.)

مویرجيجر مطالعه  کالس  18)  ,همچنين  تاثير  زمينه  در   )
دانش ریاضي  یادگيری  بر  و  معکوس  دهم  پایه  در  آموزان 

دانش و  معلمان  از  در نظرسنجي  نظرشان  که  داد  نشان  آموزان 
ر در  خود  تجربيات  بوده  مورد  مثبت  معکوس  با کالس  ویارویي 

داشته تمایل  فراگيران  و  آنالین  است  ریاضيات  منابع  با  که  اند 
  .ایجاد شده توسط معلم، تعامل داشته باشند

 ( در19نيازآذری) و یزدی فر، تقوایي عالوه بر این اسماعيلي

 معکوس توسط شکل به یادگيری روش که دادند نشان پژوهشي

 آموزان دانش علوم درس یادگيری سطح معلمان موجب افزایش

 .شود مي ابتدایي دوره

گودرزی) معظمي  دیگر  پژوهشي  در  راستا  با  20درهمين   )
تدریس   روش  و  معکوس  کالس  آموزش  روش  مقایسه  هدف 
دهم  دختر  آموزان  دانش  فيزیک  درس  یادگيری  در  سنتي 
متوسطه به این نتيجه رسيد که استفاده از شيوهءکالس معکوس  
دامنهء   و  و مفهومي مي شود  یادگيری سطحي  رفتن  باال  باعث 

 تفکر و خالقيت و عمقي نگری به دروس را زیاد مي کند.
که   گرفتند نتيجه چنين پژوهشي در (،21) بو و ميونگ

 دانشجویان مسأله حل های مهارت و رهبری خود خودکارآمدی،

را دوره  دانشجویاني که باليني عمل در  ییادگير بصورت خود 
 را بصورت دوره که دانشجویاني از بيشتر بودند، گذرانده معکوس

 -چين .بود یافته بهبود بودند، گذرانده مستقيم آموزش و سنتي

پژوهشي22) چن هوان  -چنگ و سو یوان  بررسي هدف با ( 

 درگيری تحصيلي و نگرش انگيزه، بر  معکوس یادگيری اثرات

پژوهش .دادند انجام این   یادگيری مدل که  داد نشان نتایج 

 نگرش از درصد 6/76 انگيزه یادگيری، از  درصد 3/47 معکوس

 بيني مي پيش را تحصيلي از درگيری درصد  4/62 و یادگيری به

 که دادند، ( نشان23) وورلندر و فليپسون ازسویي کرونورت، .کند

 درصد13)معکوس( در گروه آزمایشي تحصيلي پيشرفت ميزان

 باالتری مشارکت نمره نظرسنجي و در بود آموزان دانش از بهتر

گروه داشتند؛ در کالس همچنين   با نهایي امتحانات معکوس 

 مردودی و شکست ميزان در  انتظار فراتر از  و توجه قابل کاهش

  .بودند رو رو به

در   پذیری  مسئوليت  اهميت  و  پژوهشي  پيشينه  به  باتوجه 
در   آن  نقش  و  فراگيران  تحصيلي  سو فرآیند  ازیک  یادگيری 

از   معکوس  کالس  آموزشي  روش  برخورداری  دیگر  وازسوی 
روش،  این  وتازگي  پذیری  مسئوليت  بر  اثرگذاری  مهم  عوامل 
را توجيه مي کند. لذا هدف پژوهش حاضر   انجام مطالعه حاضر 
مسئوليت  بر  معکوس  کالس  آموزش  روش  اثربخشي  بررسي 

 ي بود. پذیری در مقایسه  با روش تدریس سنتي سخنران

 روش شناسی 
ها از  آوری دادهپژوهش حاضر با توجه به اهداف و شيوه جمع

باشد  نوع نيمه آزمایشي و با توجه به بعد زمان از نوع مقطعي مي
که در این راستا طرح تحقيق از نوع طرحهای آزمایشي است که  
درون  دیگر  قسمتي  و  گروهي  بين  صورت  به  ازآن  قسمتي 

پيش با  پگروهي  و  ميآزمون  آزمون  متغير  س  آن  در  که  باشد 
روش   و  معکوس  کالس  آموزش  روش  سطح  دو  با  مستقل 

مبنای گروه  دارد که  بوده سخنراني وجود  آزمایشي  بندی دوگانه 
 است. 

معلمان دانشجو  هيکل  رندهيدربرگ  پژوهش  نیا  یآمار  جامعه
فرهنگ  دختر آذربا  ان يدانشگاه  سال    در  ي شرق  جانیاستان 
پژوهش  باشدي منفر(    549تعداد  )به    1397-98ي  ليتحص در   .

نمونه   نفر   60  تعدادحاضر   روش  از  استفاده  تصادفي   یريگبا 
مرحلهخوشه  تک     و   شدند  انتخاب   یآمار  نمونه  عنوان  به   ایای 

تصادف آزمافرد  و   زوج)  ي سادهبه صورت    30)  شی( در دو گروه 
برا گروه(    ینفر  پژوهش    .شدند   نیگزیجاهر  به  ورود  مالک 

بودن و تحصيل   97انتخاب دانشجومعلمان دختر ، ورودی سال  

. بود  تربيتي  علوم  رشته   حجم  برآورد  در  اینکه  توضیح در 

 طرح  برای  که  شد  استفاده  کرلینجر  های  توصیه  از  نمونه

  می   نفری،30  های  نمونه  تصادفی   انتخاب  آزمایشی،  های

 تضمین  را  پژوهشی   های  یافته  بیرونی   اعتبار   قابلیت  تواند

کند. برای گروه آزمایشی اول فعالیتهای آموزشی به روش 

کالس معکوس اجرا شد. برای گروه آزمایشی دوم آموزش 

 ها به روش سخنرانی انجام پذیرفت.
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ابزار مورد استفاده برای سنجش مسئوليت پذیری  پرسشنامه  
نعمتي) پذیری  دارای24مسئوليت  که  بود  این  ا  گویه 50 (  ست 

پژوهش   در  باشد.  مي  ای  مولفه  تک  صورت  به  پرسشنامه 
بررس(  25محسني) منظور  نامه  یي)محتوایيروا  يبه  پرسش   )

مذکور از روش های تحليل عاملي و تفاوت های گروهي استفاده  
که آزمون از هفت عامل تشکيل    دهدي . نتایج نشان مه استشد

سواال تک  تک  )همبستگي  ها  سوال  اشتراکات  و  با شده  ت 
  %   78و    %   48مفهوم کلي آزمون یعني مسئوليت پذیری (   بين

سي روایي سازه از طریق تفاوت های  رو اکثرا باال بوده است. بر
گروهي نيز بر روی دو گروه با مسئوليت پذیری باال و پایين ، با 

که    هبرای گروه های مستقل صورت گرفت   tاستفاده از آزمو ن   
ر داری  معني  تفاوت  ،  نتایج  شده  ذکر  عامل  هفت  تمامي  در  ا 

به خوبي  نعمتي  . یعني آزمون مسئوليت پذیری  ه استنشان داد
روایي   از  و  کرده  تفکيک  دیگر  یک  از  را  گروه  دو  این  توانسته 

 سازه ی باالیي بر خوردار بوده است. 
 هر که است این صورت به نامه پرسش این نمره گذاری

 نظر، بي موافق،موافق، کامالً :است گزینه پنج دارای عبارت

مي   پيروی 5 تا 1 روش از نمره گذاری  .مخالف کامالً مخالف،
 آزمودني اگر مي شوند، نمره گذاری مستقيم که سؤاالتي کند در

 را مخالف گزینه  اگر و 1 نمره کند انتخاب را مخالف کامالً گزینه

 و  3نمره کند انتخاب را بي نظر گزینه  اگر و2نمره کند انتخاب
 موافق گزینه کامالً اگر و 4 نمره کند راانتخاب موافق گزینه اگر

گيرد 5 نمره کند انتخاب را برای .مي  روایي   بررسي نعمتي 
دانش   30 و  شناسي روان متخصص پنج نظرات  از  محتوایي،

 تحليل روشهای از  نيز روایي سازه تعيين برای .کرد استفاده آموز

 آمده دست به داده های .کرد استفاده گروهي تفاوتهای و عاملي

استفاده  چرخش از استفاده با و عاملي تحليل روش از با 

 شده هفت عامل تشکيل از نامه پرسش که داد  نشان واریماکس

کلي  مفهوم با سؤاالت تک تک وهمبستگي سؤالها اشتراکات و
بين آزمون پذیری  مسئوليت  بوده 78/0و48/0یعني  واکثراباال 

پ کرونباخ ضریب با نامه پرسش این ایایياست.  به 94/0آلفای 
 (.  24دست آمده است)

 ابتدا  مقياس، این پایایي تعيين در تحقيق حاضر نيز جهت

پذیری مقياس دانشگاه  دانشجویان از نفر30 بين مسئوليت 
نمونه نبودند(.   جز دانشجویان شد)این تکميل و فرهنگيان توزیع

به ضریب محاسبه از بعد انجام  روش پایایي که  آلفای کرونباخ 
آلفای کرونباخ   این آزمون 87/0شد. ضریب  نتایج  به دست آمد. 

مطلوبي  دروني  ثبات  از   پرسشنامه  این  سواالت  که  داد  نشان 
پرسشنامه که  این  به  باتوجه  پذیری   برخوردار هستند.  مسئوليت 

 است، روایى شده اجرا مختلفى محققين توسط ایران نعمتي در

 است.  بوده متخصصان و محققان تایيد مورد آن
  طور   به  وگواه،  آزمایش  گروه  به  دانشجویان  آنکه  از  پس
  دانشجومعلمان   برای  توجيهي  جلسه  شدند،  انتخاب  تصادفي
ویدئوها  ها  فایل.  شد  گذاشته اسالیدهای  و  و    اصول  درس  و 

و    وتربيت   تعليم   کتاب  براساس  که  وپرورش   آموزش  مباني
در    ،  بود  شده  تهيه  قبال  شکوهي  غالمحسين  نوشته  آن  مراحل

چند    محتوایي   روایي   تا  شد   قرارداده  همکاران  نفراز  اختيار 
  مورد   که  کنند  بررسي   را  علوم  وزارت  سرفصل  با  آنها  ومطابقت

و    ویدئو   شامل  فایلها  نهایي  تأیيد   از   پس .  قرارگرفت  آنان   تأیيد
در    شده  تشکيل   تلگرامي  درگروه  ،   آموزشي   ی  اسالیدها

شروع  قبل.    قرارگرفت  معکوس  اختيارگروه  پيش   آموزش،  از 
گروه   از   آزمون دو    . شد  گرفته  معکوس   وکالس  سخنراني   هر 
جلسه   شد  داده  آموزش  آموزشي  جلسه  16  مدت  به   سپس  و 

 . شد انجام گروه ازهردو آزمون پس شانزدهم
سخنراني، در  و بود سخنراني روش به  درس ارائه  گروه 

مباني   تکيه با مطالب و  اصول  درس  شده  تعيين  درسي  برمنبع 
وپرورش) آن  آموزش  ومراحل  وتربيت  غالمحسين  تعليم  نوشته 

 غالباً کالس در شکوهي( به دانشجویان ارائه مي شد. دانشجویان

 کالس از بيشتری زمان لذا یادداشت مي کردند؛ و بودند شنونده  

زمان   شدهمطرح   مفاهيم یادداشت و  توضيح صرف و  شد  مي 
زیادی برای طرح نقطه نظرات دانشجویان نبود. در هر دو گروه   
  پس ازپایان جلسات آموزشي پس آزمون انجام گرفت. بعدازجمع 

گذاری  داده  آوری نمره  و  واستخراج   آماری  وتحليل  تجزیه  ها 
 انجام شد. SPSS-24افزار نرم  ازطریق

 یافته ها
های  درگروه  پذیری  مسئوليت  ميزان  توصيفي  های  یافته 

شماره جدول  در  مطالعه  .است  آمده  1  مورد 

 مسئوليت پذیریشاخص های مرکزی وپراکندگي . 1 جدول

 تعداد آزمودنی  ه نمرترین باال نمره  پایین ترین استاندارد  انحراف میانگین متغیر آزمون گروه

 30 208 165 24/10 8/189 مسئوليت پذیری  پيش آزمون  معکوس 

 30 242 202 14/11 53/226 مسئوليت پذیری  پس آزمون 

 30 211 159 33/11 36/193 مسئوليت پذیری  پيش آزمون  

 30 220 195 22/7 36/210 مسئوليت پذیری  پس آزمون  سخنراني 

گروه  (ميزان  1 ( نشان مي دهدکه: 1مندرجات جدول) دردو  آزمون  پيش  درمرحله  پذیری  مسئوليت 
 مورد مطالعه چندان متفاوت نيست. 
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درگروه 2 آزمون  پس  درمرحله  پذیری  مسئوليت  (ميزان 
طور   به  سخنراني  گروه  به  نسبت  معکوس  آموزش 

 چشمگيرافزایش
 یافته است. 

در3 معکوس  آموزش  درگروه  پذیری  مسئوليت  ميزان   )  
مرحله به  نسبت  آزمون  پس  طور   مرحله  به  آزمون،    پيش 

 محسوس افزایش یافته است. 
سخنراني  4 آموزش  درگروه  پذیری  مسئوليت  ميزان   )

طور  به  آزمون،  پيش  مرحله  به  نسبت  آزمون  پس    درمرحله 
 محسوس افزایش یافته است. 

  کواریانس   تحليل  از  گروهها  بين  تفاوت  آزمون  منظور  به
  همگني   نمرات،  توزیع  بودن  نرمال.  شد  استفاده  متغيره  تک

مسئوليت    واریانسهای  همگني  و  کواریانس-  واریانس  ماتریس
  اسميرنف،  -  کالموگروف  آزمونهای  از  استفاده  با  ترتيب  به  پذیری

 مي باشد.  برقرار( >05/0p) مقادیر با لوین و باکس ام
جدول) اثرپيش  2مندرجات  ازکنترل  دهدپس  مي  (نشان 

بر   آزمون، وسخنراني  معکوس  کالس  آموزشي  روش  دو 

ضریب =p، 59 /22(55،1)F،  29/0<005/0)  پذیری    -مسئوليت
اتا( اثرمتفاوت دارند وبا توجه به ميانگين نمرات مسئوليت پذیری 
روش   با  درمقایسه  معکوس  کالس  روش  آزمون  پس  درمرحله 
بنابراین   است.  تر  اثربخش  پذیری  مسئوليت  دربهبود  سخنراني 

کال بهبود روش  در  سخنراني  روش  به  نسبت  معکوس  س 
مقدار   به  توجه  وبا  دارد  تأثيرمثبت  دانشجویان  پذیری  مسئوليت 

اتا) که  29/0ضریب  داشت  بيان  توان  تغييرات  29(مي  از  درصد 
آموزشي)کالس   روش  دو  تفاوت  براساس  پذیری  مسئوليت 
درراستای   براین  است.عالوه  تبيين  وسخنراني(قابل  معکوس 

ک این  معکوس  تعيين  )کالس  آموزشي  های  روش  از  هریک  ه 
تر   اثربخش  یان  دانشجو  پذیری  مسئوليت  وسخنراني(دربهبود 

استفاده    3و2وابسته به شرح جداول    tبوده است یانه؟ از آزمون  
 شد. 

جدول دهد  3مندرجات  مي  شيوه    ،نشان  به  آموزش  روش 
بر پذیریبهبود    معکوس  چون    اثربخش   مسئوليت    tاست 

شده   دارتأثير  P≤05/0درسطح  محاسبه  به    معني  توجه  با  دارد. 
که   کرد  استنباط  توان  مي  یافته  معکوس  روش کالاین    بر   س 

 است. دانشجویان اثربخش  مسئوليت پذیری
روش آمددوزش بدده  ،نشددان مددي دهددد4 مندددرجات جدددول
دانشددجویان مسددئوليت پددذیری بهبددود  شدديوه سددخنراني بددر

 ≥05/0Pسددطح  شددده در محاسددبه  tزیددرا، اسددتاثددربخش  
باتوجه به ایدن یافتده مدي تدوان اسدتنباط کدرد   .است  معني دار

کددده روش سدددخنراني موجدددب افدددزایش مسدددئوليت پدددذیری 
  دانشجویان مي شود.

  مسئوليت پذیریبر  در مقابل سخنراني کالس معکوس برای مقایسه تاثير روش  تک متغيره انسیکوار  ليتحل ج ینتا .2جدول 

 توان آزمون مجذور اتا داریسطح معنا F میانگین مجذورات  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات متغیر

   مسئوليت پذیری

   10/0 77/2 84/55 1 84/55 آزمون پيش

 1 29/0 001/0 59/22 41/455 1 41/455 گروه 

     15/20 55 68/1108 خطا

 ميانگين هادرپيش آزمون وپس آزمون درگروه کالس معکوس  همبسته جهت مقایسهtخالصه آزمون  .3 جدول

 ح معنی داریسط درجه آزادی t ن هایخطای استاندارد تفاوت میانگ تفاوت میانگین ها متغیروابسته منبع تغییر 

 01/0 29 44/15 37/2 73/36 مسئوليت پذیری  پيش آزمون  -زمونآ پس

 همبسته جهت مقایسه ميانگين ها درپيش آزمون وپس آزمون درگروه سخنراني t خالصه آزمون :4جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی t خطای استاندارد تفاوت میانگین ها تفاوت میانگین ها متغیروابسته منبع تغییر 

 008/0 29 75/7 24/2 01/17 مسئوليت پذیری  پيش آزمون -پس آزمون

   بحث 
کالس   روش  دهدکه  مي  نشان  پژوهش  این  های  یافته 
معکوس بربهبود مسئوليت پذیری دانشجویان اثربخش تراست .  

کنون توجه با تا  که  این   یادگيری  اثر بر مبني پژوهشي به 

برای معکوس لذا  نگرفته،  انجام  پذیری  مسئوليت   مقایسه، بر 

 مطالعاتي بررسي با سعي مي شود تایجن از دفاع و بخشي قوت

 امر این دارند، موضوع  با مستقيم غير و  مفهومي ارتباط که

( در تحقيق  26موریلو و همکاران )محقق شود. به عنوان مثال  
این نتيجه رسيدند که روش تدریس معکوس بر دانش،   به  خود 
تاثير   عالي  آموزش  دانشجویان  کالس  در  مشارکت  و  مهارتها 

المدیرس) تحقيق  نتایج  تدریس  27دارد.  روش  اثربخشي   )

دانشجومعلمان  نياز  مورد  ضروری  مهارتهای  بر  را  معکوس 
د مي  نشان  ابتدایي  )آموزش  رودریگزوهمکاران  نشان  28هد.   )

خالقيت  مهارتهای  رشد  بر  معکوس  تدریس  روش  دادند 
 آموزان اثربخش تر است. دانش 

 ( نشان29) دار،زماني،عابدیني لياقت تحقيق کاویاني،  نتایج

مي   هایي شدن انگيزه محقق باعث معکوس کاربرد رویکرد داد
 آموز در  دانش  فرد است و خود به مربوط اول درجه در که شود

پذیرش معکوس کالس ،  مسئوليت ضمن  خود   بر یادگيری 

 دیگری عامل مي رود. جلو خود عادات یادگيری و  سرعت اساس

 یا بيروني بود، انگيزه های موثر رویکرد معکوس پذیرش در که
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 محقق یاد گيری گروههای در و جمع در که بود انگيزه هایي

 و بازخوردها دریافت گروهي، تعامالت شامل این عوامل.  مي شد
 این دانش آموزان، بنا به نظر که بود یادگيری فرآیند در مشارکت

تاثير  شکل به منجر و  داشته آنان  یادگيری بر زیادی عوامل 

  .است شده آنان  برای مطلوبي تحصيلي و پيامدهای فردی گيری
به یادگيری طریق از که آموزاني  دانش  مي یادگيری فعال 

بلکه مي  فرا بهتر تنها نه  پردارند  لذت هم یادگيری از گيرند، 

شنونده اینکه جای به آنها زیرا برند مي بيشتری  باشند فقط 

 مسئول را خود و کنند مي مشارکت یادگيری در جریان فعاالنه

 (. 30دانند) مي خود یادگيری
از گفت  توان  مي  ها  یافته  این   کالس که آنجا درتبيين 

 فراگير  فعال، یادگيری مدل از یک سو که مدلي است معکوس

 الگوهای یادگيری اکثر خالصه، ....و هميارانه و مشارکتي محور،

 همچون هایي فعاليت دیگر سوی از و دهد مي پوشش را

بازخورد و و یادداشت برداری، پرسش خالصه کردن  به  پاسخ، 

 بحث و آنالین ارتباط برخط و گفتگوی ،(فردی و گروهي) موقع

 رایج معکوس کالس جریان در  هستند که هایي فعاليت گروهي،

معمول است و هریک از این فعاليتها از جمله فعاليتها یي مي  و
مي   پوشش  را  پذیری  مسئوليت  از  طيفي  نوعي  به  که  باشند 

 دهند.

( اشاره کردکه 5)  درتبيين دیگری مي توان به دیدگاه گالسر
پذیری  پذیرفتن و  خود نيازهای برآوردن  یيتوانا را مسئوليت 

محور  پيامد فراگير  تدریس  روشهای  درجریان  داند.  مي  رفتارها 
دانش آموز خود را مسئول یادگيریهای خود مي داند و به همين  
علت نهایت تالش وکوشش را در به دست آوردن مهارت های  
معکوس   بارز کالس  ویژگي های  از  یکي  دهد.  مي  انجام  الزم 

 برای درس کالس  زمان کردن صرف  شامل فقط ه  این است ک

فردی  و آموزش انواع از استفاده شامل بلکه نيست، یادگيری 
 خود، یادگيری پذیرش مسئوليت به فراگيران تشویق یادگيری،

 محتوا در تسلط حد در یادگيری به  رسيدن  جهت در آنان  تقویت

 (.  31مي شود )
) اندروز،لئونارد،  های یافته طبق (  32کالقرووکالينوسکي 
 آنجا از کارشناسي دانشجویان یادگيری در مشکالت از بسياری

سنتي   سخنراني روش در منفعلي نقش آنها که مي شود ناشي
 از فعاليت دریادگيری به عنوان یک روش  آنها رو  این  از دارند،

کنند حمایت درماني ) .مي  وو  و  تدریس 33کوون  روش  تاثير   )
و   تفکر،  خودتنظيمي،  توجه،  یادگيری،  پيامدهای  بر  را  معکوس 

اموزان نشان دادند. همچنين این تحقيق  احساس مسئوليت دانش
نشان داد نمرات ذهنيت رقابتي دانش آموزان در گروه آزمایشي 

 روش تدریس معکوس پایين آمد. 
دادکه   حاضرنشان  پژوهش  شيوه  روش  نتایج  به  آموزش 

پذیری  بهبود    برنيز  سخنراني   اثربخش   مسئوليت  دانشجویان 
است ،اگرچه اثربخشي آن نسبت به روش کالس معکوس کمتر 

آرندز) دیدگاه  به  توان  مي  یافته  این  تبيين  در  اشاره 34بود.   )
داند.   مي  یافته  گسترش  یادگيری  زمان  را  خانه  تکليف  کردکه 

دان مي  فراگير  سخنراني  یادگيری  درروش  اش  وظيفه  که  د 
انجام   و  شود  مي  بيان  معلم  توسط  درکالس  که  است  مطالبي 
تکاليفي که تعيين مي کند. این مدل،مدل تکليف مداراست ، در 
تحصيلي،   وظایف  آموزشي،  درسي،محتوای  برنامه  مدلي،  چنين 
وظایف   قبال  در  فراگير  است.  شده  مشخص  ازقبل  تکاليف، 

کند مي  مسئوليت  احساس  بر  مدرسه  احساسي  چنين  گرچه   ،
دانش  شرایطي  چنين  در  نيست.  فرد  تمایالت  و  عالیق  اساس 
آموزشي  از سيستم  تکاليف  انجام  داند در صورت عدم  آموز مي 
طرد خواهد شد،ا ز اینرو بر اساس نظر معلم و تکاليف تعيين شده  

 از طرف وی عمل مي کند. 
موجود  های  نظریه  تمام  پژوهشي  های  یافته  اساس  بر 

مطالب  در با  فراگيران  فعاالنه  درگيری  حول  معکوس،  کالس 
درگير شدن   با  اینرو  زند.از  مي  دور  یادگيری  تکاليف  و  آموزشي 
فعاالنه فراگيران با تکاليف یادگيری و احساس مسئوليت نسبت  
به یادگيری خود، آن ها مي توانند افکار و اعمال خود را طوری 

ت و زمان و امکانات تأثير  هدایت کنند که بر استفاده بهينه از وق
فردی باشد.  داشته  تعاملدانش  هر  یادگيری  کردن   مثبت   آموز؛ 

فرصت   و   آموزدانش  بين  بيشتر   به  کمک  برای  معلم  زیاد  معلم؛ 
نيازمندند، مجال بيشتر به معلم   تالش بيشتر  به   که  آموزاني دانش

دهد مشارکت   به  را  مستعد  آموزاندانش  تا  مي  بکشد.  چالش 
ویدئوهای   کردن  جایگزین  فرزندانشان،  یادگيری  امر  در  والدین 
استفاده مي   از آن ها  به جای صفحه نمایش هایي که  آموزشي 
شود، از پيامدهای مثبت روش کالس معکوس است که از نتایج  
فراگيران   باالی  وری  بهره  و  پذیری  مسئوليت  افزایش  آن  مهم 

 در جهت یادگيری است.
محد دارای  حاضر  نمونده  تحقيق  جمله  از  بود  هایي  ودیت 

 مورد استفاده در این تحقيق، دانشجومعلمان دختردانشگاه 

شبانه   صورت  به  که  بوده  تربيتي  علوم  رشته  و  فرهنگيان 
کنند.   مي  تحصيل  وپرورش  آموزش  خدمت  متعهد  و  روزی 
به سایر دانشجویان  پژوهش حاضر  یافته های  تعمديم  بندابراین 

احتياط   با  آموزان  ازودانش  است.   محدودیتهای   دیگر   همراه 
توان   پژوهش گيری  به   مي  ای  نمونه    طرح   از  استفاده  و   خوشه 

  پيشنهاد   بنابراین،.  کرد  اشاره(  کنترل   گروه  فقدان)  آزمایشي  نيمه
شود   مورد  موضوع  حوزه  این   به  عالقمند  محققان  سایر  که   مي 

  سایر  دختروپسر  دانشجویان  بين  در  را  پژوهش  این  در   بحث
ها پيش )   آزمایشي  طرحهای  سایر  از  و  دهند  انجام  دانشگاه 

آزمون   –  آزمون گيری  با(  کنترل  گروه  با   پس    تصادفي  نمونه 
 های دوره  در  را  بحث  مورد  مداخله  تاثير  همچنين،.  کنند  استفاده

  در   نتایج  ثبات   ميزان  تا  دهند  قرار   پيگيری   مورد  بلندمدت  نسبتا
شود . درادامه باتوجه به نتایج این پژوهش    مشخص  زمان  طول

پيشنهاد مي شود دوره های آموزشي برای معلمان جهت اجرای  
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این روش آموزشي گذاشته شود تا بتواند عاملي درجهت افزایش  
 مسئوليت پذیری فراگيران باشد.  

معکوس روش  مهم  ازکاربردهای  که  نماند   استفاده   ناگفته 
  به   درسي  های  کالس  شکيلت  امکان   که  است   درشرایطي  ازآن

به  فراهم  هردليلي اخيرا در    آن  عملي  نمونه  که  طوری  نباشد  را 
 درسي  کالسهای  تعطيلي  باعث  کروناکه  بيماری  شيوع  جریان
 شاهدهستيم.  درکشورمان شده،

 نتیجه گیری
باتوجه به نتایج به دست آمدده ازپدژوهش حاضدرو پدژوهش 

بدا روش   های دیگدر، اسدتفاده  ازکدالس معکدوس در مقایسده
سخنراني در ایجاد مسئوليت پذیری اثربخش تدر بدود. بندابراین 
برنامه ریزی و تشکيل دوره های آموزشي بدرای معلمدان جهدت 
اجرای این روش آموزشي مي تواندد عداملي در جهدت افدزایش 

 از استفاده که است ذکر به مسئوليت پذیری فراگيران شود. الزم

نيازمندد  دارد کده ویژه ای مزایای عين در کالس معکوس روش
عددم برنامده  .هسدت نيدز آموزشي دقيق طراحي و برنامه ریزی

 نامناسدب آموزشدي و فيلمهدای مطالدب از اسدتفاده نيز ریزی و

 هرج و بگذارد تدریس روند و کالس بر منفي اثرات است ممکن

 در باید پس معلمان .بگيرد را کالس آرامش نظم و جای مرج و

 .کنندد دقيدق عمدل و هوشديارانه بسديار روش ایدن از استفاده

 این در آموزشي کارگاههای و خدمت ضمن کالسهای برگزاری

 ایدن از صحيح بهره برداری برای شایاني کمک زمينه مي تواند

 .باشد نوین روش

   سپاسگزاری 
تربيتي   روانشناسي  دکتری  رساله  اساس  بر  مقاله  این 

اميرپنا دکتر  راهنمایي  به  تمام  ناهيدجوادی,  از  باشد.  مي  علي  ه 
دانشجومعلمان  بخصوص  تحقيق  این  انجام  در  که  کساني 
آذربایجان  استان  فرهنگيان  دانشگاه  الزهرا)س(  فاطمه    پردیس 

 شرقی ما را یاری نمودند، تشکر و قدردانی می شود. 

 منافع  تضاد
گونه   هيچ  وبدون  دکتری  رساله  از  مستخرج  مقاله  این 

انجام شده   این مقاله هيچ  حمایت مالي  نویسندگان  بين  است و 
 گونه تعارضي درمنافع وجود ندارد.

 مالحظات اخالقی 
هدف ازانجام پژوهش و اهميت پاسخ های دقيق و صادقانه 
درهرباراجرای پرسشنامه ها به افرادگروه نمونه اطدالع داده شدد. 

خدود یدا هدر نشدانه   ازدانشجویان خواسته شد تا از نوشدتن ندام
شناسایي دیگر اجتناب کنند.این گم ندامي ضدمن حفدظ هویدت 
افراد شرکت کننده ،امکان دست یابي به پاسدخ هدای واقعدي را 

کددددددد انددددددال  ایددددددن م الدددددده  افددددددزایش داد.

IR.IAU.TABRIZ.REC.1398.066  مدددی باشدددد.
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