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Abstract
Introduction: The aim of this study was to compare the effectiveness
of education based on flipped learning and education based on
participatory learning on academic achievement, academic selfregulation and academic engagement of sixth grade elementary school
students in Lamerd city.
Materials and Methods: The research method was applied in terms of
purpose and quasi-experimental with a pre-test-post-test design with
a control group. The members of the research sample were selected by
available sampling method. Researcher-made academic evaluation
test, Bofard self-regulatory scale, and Shuffle and Becker academic
engagement scale were the measuring instruments of this study.
Findings: In general, one-way analysis of covariance for academic
achievement scores (F = 19.83 and p = 0.001), academic self-regulation (F
= 22.19 and p = 0.001) and academic engagement (F = 19.86).
Conclusion: education based on collaborative learning had a positive and
significant effect on academic self-regulation and academic engagement,
but did not have a significant effect on academic achievement.
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Extended Abstract
Introduction

The aim of this study was to compare the
effectiveness of education based on flipped
learning and education based on
participatory
learning
on
academic
achievement, academic self-regulation and
academic engagement of sixth grade
elementary school students in Lamerd city.
In today’s world, the issue of education and
its effects on the behavior and education of
students is considered as one of the vital
challenges of humankind, so much so that
many developed countries in the world have
based their policy on growth in this field.
Also, the main center of attention of
scientists and scholars of educational
sciences is the most optimal education for
students, especially elementary school
students, so that they can witness a
prosperous and purposeful future, along
with healthy citizens in various dimensions.
Meanwhile, the issue of teaching methods
and its effectiveness is one of the most
ontroversial issues in the field of educational
sciences and psychology, which, if not
addressed well, will have detrimental effects
on education, especially education in the
sensitive elementary school.
In the flipped classroom, the teacher already
provides visual and auditory resources such
as audio and video based on educational
content. These resources are made available
to students and they receive educational
resources at home and outside the
classroom. In the classroom, the teacher sets
up homework assignments based on the
educational resources previously seen by
the students at home, and the students
practice to deepen their learning in the
classroom. In fact, because of the flipped
process that occurs in such classes, they are
referred to as the flipped class.

Materials and Methods

The statistical population of this study
consisted of all sixth-grade elementary
school students in Lamerd City in the 20192020 academic year. The population was
estimated at 684 according to the Lamerd
County Department of Education.
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Samples of this research were selected by
the available sampling method. A total of 40
subjects were randomly assigned to two
groups of 20 individuals (experimental
group and control group). The two
experimental and control groups were
matched based on the variables of the
previous academic year, the family’s
economic status, and the previous year’s
educational status. In each group, based on
the academic status of the previous year, an
equal number of students from three very
good, good, and acceptable academic
indicators were assigned. In each group,
based on the economic situation of the
family, an equal number of three less
educated, middle, and well-educated
students were assigned. In each group,
based on the educational situation of the
previous year, an equal number of students
from three very good, good, and acceptable
educational indicators In this study, to
evaluate the variable of academic
achievement, students of two experimental
and control groups of a pre-test were taken
from the first five lessons of sixth-grade
science, which has been prepared and
arranged by the official primary education
department of the city’s education
department. The validity of this test was
determined by the content and using the
opinion of experts and its reliability by the
method of Kuder-Richardson. Then ten
flipped learning-based training sessions
were held for the experimental group and
ten regular training sessions (traditional,
lecture,
with
individual
classroom
atmosphere) for the control group, both at
once every three days. A post-test (which
was difficult to level with the pre-test) was
then performed on all three groups. Posttest validity and content were also
determined as the pre-test. In this study, the
central statistical indicators including mean
and scatter indices were used as a standard
deviation. Also, in the inferential statistics
section, one-way analysis of covariance
(ANCOVA) was used. It should be noted that
the data were analyzed by SPSS software,
version 16.
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Findings

In general, one-way analysis of covariance
for academic achievement scores (F = 19.83
and p = 0.001), academic self-regulation (F =
22.19 and p = 0.001) and academic
engagement (F = 19.86). P = 0.001 were
significant and these findings showed that
there was a significant difference between
the effectiveness of flipped learning and
participatory learning in the variables of
academic achievement, academic selfregulation and academic engagement of
sixth grade elementary school students in
Lamerd, And the difference between the
means showed that the effectiveness of
flipped learning was more effective. Post hoc
tests also showed that flipped learningbased education had a positive and
significant effect on academic achievement,
academic self-regulation and academic
engagement.
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Discussion

The present study was consistent with the
research of Nemati (2019), Kaviani et al.
(2018), Nam (2019), Choi (2019), Eryilmaz
and Cigdemoglu (2019) and Wang and Zhu
(2019) . Due to the
novelty of the flipped training method on
the one hand and the special importance of
the variable of academic
achievement on the other hand, many
pieces of research have been or are being
done in this field inside and
outside the country

Conclusion

These findings also showed that education
based on collaborative learning had a
positive and significant effect on academic
self-regulation and academic engagement,
but did not have a significant effect on
academic achievement.
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مقاله پژوهشی
مقایسه اثر بخشی آموزش مبتنی بر یادگیری معکوس و آموزش مبتنی بریادگیری
مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی ،خود تنظیمی تحصیلی و درگیری تحصیلی
دانشآموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان المرد
سید عبدالهادی سماوی ،1حجت اهلل جاویدی ،*2سلطانعلی کاظمی ،3حسین بقولی
 .1گروه روانشناسی تربیتی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران.
 .2گروه روانشناسی تربیتی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران.
 .3گروه روانشناسی تربیتی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران.
 .4گروه روانشناسی تربیتی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران.

تاریخ دریافت1399/7/21 :
تاریخ داوری1399/11/5 :
تاریخ پذیرش1399/12/16 :
از دستگاه خود برای اسکن و خواندن
مقاله به صورت آنالین استفاده کنید

واژههای کلیدی:
یادگیری معکوس ،یادگیری مشارکتی،
پیشرفت تحصیلی ،خود تنظیمی
تحصیلی ،درگیری تحصیلی ،دانش
آموزان ششم

1

چکیده
مقدمه و هدف :ین پژوهش با هدف مقایسه اثر بخشی آموزش مبتنی بر یادگیری معکوس و آموزش مبتنی بریادگیری
مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی ،خود تنظیمی تحصیلی و درگیری تحصیلی دانشآموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان
المرد انجام شد.
مواد و روشها :کلیه دانش آموزان کالس ششم مدارس ابتدایی شهرستان المرد در سال تحصیلی  98-99به عنوان
جامعه آماری این پژوهش و  60نفر دانش آموز کالس ششمی که در سال تحصیلی  98-99در آموزشگاه خیریه ابوفاضل
المرد مشغول به تحصیل بودند به عنوان نمونه آماری پژوهش در نظر گرفته شدند .اعضای نمونه پژوهش حاضر به شیوه
نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .اعضای نمونه در سه گروه(گروه کنترل به تعداد  20نفر ،گروه آزمایش اول به تعداد
 20نفر وگروه آزمایش دوم به تعداد  20نفر) گماشته شدند .روش پژوهش به صورت شبه آزمایشی با پیشآزمون و
پسآزمون بود .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری صورت گرفت و برای مشخص کردن
نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد.
یافتهها . :یافته های پژوهش نشان داد که اثر گذاری آموزش مبتنی بر یادگیری معکوس بر پیشرفت تحصیلی ،خود
تنظیمی و درگیری تحصیلی نسبت به آموزش مبتنی بر یادگیری مشارکتی بیشتر بوده است.
بحث و نتیجهگیری :بین اثربخشی آموزش مبتنی بر یادگیری معکوس و آموزش مبتنی بریادگیری مشارکتی ،بر
پیشرفت تحصیلی ،خود تنظیمی و درگیری تحصیلی دانشآموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان المرد ،تفاوتی معنادار وجود
دارد.

* نویسنده مسئول :حجت اهلل جاویدی
نشانی :گروه روانشناسی تربیتی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران.
تلفن09171130190 :
پست الکترونیکیJavidih97@gmail.com :
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مقایسه اثر بخشی آموزش مبتنی بر یادگیری معکوس و آموزش مبتنی بریادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی ،خود تنظیمی تحصیلی و درگیری تحصیلی
دانشآموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان المرد

مقدمه
در دنیای امروز مسئله آموزش و اثرات آن بر رفتار و تربیت دانش-
آموزان ،به عنوان یکی از چالش های حیاتی بشر تلقی می شود تا جایی
که خیلی از کشور های پیشرفته دنیا اساس سیاست خود را بر رشد در
این زمینه بنا نهاده اند .همچنین مرکز اصلی توجه دانشمندان و دانش
پژوهان علوم تربیتی ،بهینه ترین آموزش به دانش آموزان و مخصوصا
دانشآموزان مقطع حساس ابتدایی است تا از این رهگذر بتوانند شاهد
آینده ای شکوفا و هدفمند ،همراه با شهروندانی سالم در ابعاد مختلف
باشند .در این بین ،مسئله روش تدریس و اثرگذاری آن ،یکی از بحث
برانگیز ترین مسائل حوزه علوم تربیتی و روانشناسی است که اگر به
خوبی به آن پرداخته نشود آثار زیان باری به آموزش و به خصوص
آموزش در مقطع حساس ابتدایی وارد خواهد ساخت.
اهمیت و ثمر بخشی روشهای تدریس و یادگیری بهتر همواره مورد
نظر دانشمندان و محققین علوم تربیتی بوده است .تاریخچه مطالعات
نشان میدهد روش های تدریس چه در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
و چه در ایجاد انگیزه و رضایت خاطر ،پرورش شخصیت و رشد خالقیت
آنان موثر است ،وظیفه معلمان در فرآیند تدریس تنها انتقال واقعیت
های علمی به دانشآموزان نیست بلکه باید موقعیت و شرایط مطلوب
یادگیری را فراهم نمایند و چگونه اندیشیدن و چگونه آموختن را به
شاگردان بیاموزند(.)1
اندیشمندانی به طراحی و پیاده سازی روشی با عنوان " کالس درس
معکوس" پرداخته اند .آنان بر این باورند که در کالس درس معکوس
بادگیرندگان مباحث خود را از طریق منابع آموزشی دریافت می کنند و
زمان کالس درس به مفاهیم دشوارتر یا کاربرد مفاهیم در عمل
اختصاص می یابد .آنان اظهار داشتند که کالس درس معکوس به این
معنی ،مطالب درسی که به طور سنتی در فضای داخل کالس درس
گفته می شود را در فضای خارج از کالس درس گفته شود و فعالیت
های خارج از کالس به داخل کالس انتقال یابد .استفاده از فناوری ویژه
همچون چند رسانه ای آموزشی و شبکه های اینترنتی فرصتهای
مناسبی را برای پیاده ساختن روش آموزش معکوس فراهم آورده
است(.)2
الگ و پالت سادهترین تعریف از کالس معکوس را ارائه میدهند و آن
را شامل وقایعی میدانند که به صورت سنتی جایگاه آن در داخل کالس
درس بوده ،حال به بیرون از کالس درس منتقل میشود ،همچنین
وقایعی که جایگاه آن در خارج از کالس درس بوده ،حال به داخل
کالس درس منتقل میشود؛ در واقع کالس درس معکوس ،مبتنی بر
فراگیرمحوری و یادگیری فعال است .بنابراین ،در کالس درس سنتی
محور بحثهای کالس به طور معمول معلم است و او تمام جریان
مکالمات در کالس را کنترل میکند .اما کالس معکوس ،کالسی
دانشآموزمحور و به صورت تعاملی توسط معلم و فراگیران مدیریت
میشود(.)3
در یک نگاه کلی ،کالس معکوس شامل دو بخش اساسی ،فعالیتهای
یادگیری در داخل کالس درس و آموزش فردی در خارج از کالس
درس میشود که با توجه به مباحث مطرح شده ،در شکل 1-2به صورت
ترسیمی این اجزا قابل مشاهدهاند .چنانکه مالحظه میشود مؤلفه
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آموزش داخل کالس درس شامل نظریههای یادگیری فراگیر محور و
فعالیتهای تعاملی و مؤلفه آموزش خارج از کالس درس شامل
نظریههای یادگیری مدرس محور و آموزش مستقیم می شود(.)4
در کالس درس معکوس معلم از قبل بر اساس محتوای آموزشی منابع
دیداری و شنیداری از قبیل صوت و فیلم را تهیه میکند .این منابع در
اختیار دانشآموزان قرار می گیرد و آن ها در منزل و خارج از کالس
منابع آموزشی را می بینند .در کالس درس معلم بر اساس منابع آموزشی
که قبال دانشآموزان در منزل دیدهاند تکالیف یادگیری طرح می کند و
دانشآموزان جهت عمق بخشیدن به یادگیری خود در کالس تمرین
می کنند .در واقع به خاطر فرایند بر عکس که در چنین کالس هایی
رخ میدهد ،عنوان کالس معکوس به آنها اطالق میشود (.)5
روش آموزش مشارکتی به وسیله اسالوین اصالح شد .در این روش
دانشآموزان به گروههای  4یا  5نفره تقسیم میشوند .در این روش،
کلیه دانشآموزان ،یک مطلب مشترک نظیر یک فصل کتاب ،یک
داستان کوتاه یا یک زندگینامه را مطالعه میکنند و در عین حال از هر
دانشآموز خواسته میشود تا در مورد یکی از عناوین مطلب مورد
نظر(یک بخش خاص) ،مطالعه عمیقتری به عمل آورد .آن دسته از
دانشآموزانی که در مورد یک عنوان مشترک مطالعه میکنند گروههای
تخصصی تشکیل میدهند و یادگیری خود را در مورد آن موضوع عمیق
تر نموده و بعد به منظور تدریس آموختههای خود به سایر اعضای گروه،
به تیمهای خود باز میگردند .سرانجام ،همه دانشآموزان در آزمونهای
انفرادی شرکت مینمایند و نمره هر گروه بر اساس میانگین نمرات
اعضای آن گروه مشخص میشود و گروههایی که به حد نصاب معین
رسیده باشند موفّق به اخذ گواهینامه یا پاداش میشوند (.)6
در تعریف و تبیین یادگیری خودتنظیمی اختالف نظرهای زیادی وجود
دارد .زیمرمن و پونز یادگیری خودتنظیمی را فرایندی میدانند که در
آن ،یادگیرندگان پیوسته برای رسیدن به هدفهای یادگیری خویش،
اقدام به راهاندازی و نگهداری شناختهای خود میکنند .یادگیری
خودتنظیمی همچنین به عنوان عامل افزایش دهنده مهارتهای
محاسباتی و مقاومت بر روی تکلیف در نظر گرفته شده است.)7(.
درگیری تحصیلی که نقش مهمی در پیشبینی پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان دارد ،به میزان انرژیصرف شدهی دانش آموز برای انجام
فعالیتهای تحصیلی و نیز اثربخشی و کارآیی به دست آمده گفته
میشود(.)8
صابر و شریفی با توجه به وجود تعاریف مختلف درگیری تحصیلی ،آن
را نوعی سرمایهگذاری روان شناختی و تالش مستقیم برای یادگیری،
فهمیدن و تسلط در دانش و مهارت های مورد نیاز ،تعریف کردهاند .این
تعریف با توجه به نگاه از منظر روانشناختی خود و دور شدن از محیط
عملیاتی بدیع و جالب توجه به نظر می رسد(.)9
پژوهشی با عنوان "مفهوم ،طراحی و اجرای کالس معکوس برای
معلمان پیش دبستانی و کارآموزی ،برای اجرای یک کالس معکوس"
انجام شد .محققان به این نتیجه رسیدند که دو عنصر اساسی ،سخنرانی
های ویدیویی تعاملی از پیش ضبط شده و فعالیت های یادگیری تعاملی،
در کالس معکوس برای اولین بار شناسایی میشوند (.)10
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جاویدی و همکاران

محققان در پژوهشی با عنوان "کالس معکوس یا سخنرانی فعال" به
این نتیجه رسیدند که معلم در کالس معکوس با ایجاد فضایی برای
بررسی سطح درک و سطح دانش در کالس و استفاده مناسب از فناوری
موجب تسهیل در یادگیری مداوم و تعامل در کالس میگردد (.)11
محققی در پژوهشی تحت عنوان "بررسی تاثیر کالس معکوس بر جلب
توجه دانشآموزان و پیشرفت آنان"  ،با بررسی  19مطالعه به این نتیجه
دست یافته است که کالس معکوس بر جلب توجه دانشآموزان و
پیشرفت تحصیلی آنان تاثیر مثبتی دارد و کالس معکوس میتواند
موقعیت مناسبی برای یادگیری دانشآموزان فراهم کند؛ همچنین
کالس معکوس فعالیت دانشآموزان را افزایش میدهد و دانشآموزان
را برای فراگیری بهتر آماده میکند( .)12محققانی دیگر در تحقیقاتی
مشابه در مورد اثرگذاری شیوه یادگیری معکوس بر مشارکت
دانشآموزان در کالس ،به این نتیجه دست یافتند که ،از دیدگاه
دانشآموزان ،افزایش مشارکت آنان در نتیجه تغییر شیوه کالس درس
اتفاق افتاده است(.)13
پژوهش حاضر با نگاهی توصیفی و تحلیلی کوشیده است تا تفاوت اثر
بخشی آموزش مبتنی بر یادگیری معکوس و آموزش مبتنی بریادگیری
مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی ،خود تنظیمی تحصیلی و درگیری
تحصیلی دانشآموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان المرد را نشان دهد.

تحصیلی از مقیاس خودتنظیمی14سوالی بوفارد استفاده شد .روایی
مقیاس حاضر در این پژوهش با روش تحلیل عاملی تاییدی و پایایی
آن به روش آلفای کرونباخ به مقدار  0/82به دست آمد .به منظور
گرداوری دادهها برای متغیر درگیری تحصیلی از مقیاس درگیری
تحصیلی توسط شوفلی و بکر استفاده شد .روایی این پرسش نامه حاضر
با روش تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ نیز
به مقدار  0/83به دست آمد .در این مطالعه ابتدا به منظور ارزیابی سطح
اولیه متغیرهای پیشرفت تحصیلی ،خودتنظیمی تحصیلی و درگیری
تحصیلی از دانشآموزان گروههای آزمایش و کنترل یک پیش آزمون
برای هرکدام از سه متغیر وابسته پژوهش گرفته شد .سپس ده جلسه
آموزش مبتنی بر یادگیری معکوس برای گروه آزمایش اول ،ده جلسه
آموزش مبتنی بر یادگیری مشارکتی برای گروه آزمایش دوم و ده
جلسه آموزش معمولی (سنتی ،سخنرانی ،با جو انفرادی کالس) برای
گروه کنترل ،هر سه در مدت یک ماه به فواصل زمانی سه روز یک بار،
برگزار شد .پس از آن پس آزمونهای متغیرهای وابسته از هر سه گروه
به عمل آمد .در این تحقیق از شاخصهای آماری مرکزی؛ شامل
میانگین و شاخص های پراکندگی؛ از قبیل انحراف استاندارد استفاده
شد .همچنین در بخش آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس چند
متغیری( )MANCOVAو آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده گردید .الزم
به ذکر است دادهها توسط نرمافزار  SPSSتجزیه گردید.

مواد و روشها
جامعه آماری این پژوهش را تمام دانشآموزان کالس ششم ابتدایی
شهرستان المرد در سال تحصیلی  98-99تشکیل داد .اندازه جامعه ی
مذکور ،بر اساس گزارش واحد آمار اداره آموزش و پرورش شهرستان
المرد تعداد  684نفر برآورد شد .نمونهی این پژوهش با روش نمونه
گیری در دسترس انتخاب شدند .در مجموع  40آزمودنی با گمارش
تصادفی ،در سه گروه  20نفره (گروه آزمایش اول و دوم و گروه کنترل)
گروه بندی شدند .دو گروه آزمایش و گروه گواه بر اساس متغیرهای
وضعیت تحصیلی سال قبل ،وضعیت اقتصادی خانواده و وضعیت تربیتی
سال قبل همتاسازی شدند .در هر گروه بر اساس وضعیت تحصیلی سال
قبل ،به تعداد مساوی ،دانش آموزانی از سه شاخص تحصیلی خیلی
خوب ،خوب و قابل قبول گمارده شدند .در هر گروه بر اساس وضعیت
اقتصادی خانواده به تعداد مساوی از سه قشر دانشآموز کمتر برخوردار،
متوسط و برخوردار گمارده شد .در هر گروه بر اساس وضعیت تربیتی
سال قبل به تعداد مساوی دانش آموزانی از سه شاخص تربیتی خیلی
خوب ،خوب و قابل قبول گمارده شدند  .ابزار گرداوی دادهها برای متغیر
پیشرفت تحصیلی عبارت بود از؛ آزمونی متشکل از  20سوال که تمام
محتوای پنج درس اول کتاب علوم پایهی ششم ابتدایی را پوشش میداد
و توسط گروه مورد تایید دایره آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش
شهرستان طرح گردیده است .روایی این آزمون به صورت محتوایی و
با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با روش کودر ریچاردسون به
مقدار  0/76به دست آمد .هر کدام از سواالت این آزمون یک نمره
داشته ،آزمون فاقد نمره منفی بوده و هر آزمودنی می تواند نمراتی بین
 0تا  20را از این آزمون تصاحب نماید .نمونه آزمون مذکور در بخش
ضمائم آمده است .به منظور گرداوی دادهها برای متغیر خودتنظیمی
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یافته ها
برای اطمینان از این که داده های این پژوهش مفروضههای زیربنایی
تحلیل کوواریانس را برآورد میکنند ،به بررسی آن ها پرداخته شد .بدین
منظور چهار مفروضه تحلیل کوواریانس شامل ،خطی بودن  ،همخطی
چندگانه  ،همگنی واریانس و همگنی شیب های رگرسیون مورد
بررسی قرار گرفتند .قبل از بررسی مفروضهها ،نرمال بودن دادهها با
آزمون شاپیروـ ویلک مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نرمال بودن دادهها
در جدول  1آمده است.
جدول  .1نتایج آزمون شاپیروـ ویلک
متغیر

مقدار آماری

درجه آزادی

پییشیییرفیت

0/965

60

سطح معنی
داری
0/083

تحصیلی
خیودتینیظیییمیی

0/967

60

0/110

تحصیلی
درگیییییییری

0/955

60

0/068

تحصیلی

باتوجه به جدول  1سطح معنیداری هر سه متغیر باالتر از  0/05بوده و
در نتیجه دادههای هر سه متغیر نرمال بوده است.
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در این پژوهش ،پیش آزمونهای پیشرفت تحصیلی ،خودتنظیمی
تحصیلی و درگیری تحصیلی ،به عنوان متغیرهای کمکی (کوواریت ها)
و پس آزمون های آن ها ،به عنوان متغیر های وابسته تلقی شدند.
ضرایب همبستگی بین پیش آزمون و پس آزمون پیشرفت تحصیلی
 ،0/90خودتنظیمی تحصیلی  0/86و درگیری تحصیلی  0/94به دست
آمدند .با توجه به ضرایب به دست آمده ،مفروضه خطی بودن روابط بین
متغیرهای کمکی (کوواریت ها) و وابسته محقق شده است.
هنگامی که متغیرهای کمکی (کوواریت ها) با یکدیگر همبستگی
باالیی در حد  0/90دارند ،با شرایطی مواجه هستیم که همخطی
چندگانه نامیده می شود .این پدیدۀ مهمی است که در آزمون های
تحلیل چند متغیری باید از آن اجتناب کرد .در این پژوهش ،پیش
آزمونهای پیشرفت تحصیلی ،خودتنظیمی تحصیلی و درگیری
تحصیلی به عنوان متغیرهای کمکی (کوواریت) تلقی شدند .ضرایب
همبستگی بین پیش آزمونها در جدول  2آمده است.

تحصیلی

جدول  2ضرایب همبستگی بین پیش آزمونهای

درگیری

متغیرهای پژوهش

تحصیلی

متغیر
پیشرفت
تحصیلی
خودتنظیمی
تحصیلی

درگیری تحصیلی

پیشرفت
تحصیلی

0/66
0/68

0/69

با توجه به همبستگی های به دست آمده ،از مفروضه همخطی چندگانه
بین متغیرهای کمکی (کوواریت ها) اجتناب شده است.

قبل از تحلیل داده ها برای بررسی همگنی واریانس متغیرها از آزمون
لوین استفاده شد .جدول  3نتایج آزمون همگنی واریانس بین متغیرهای
وابستة پژوهش (پیشرفت تحصیلی ،خودتنظیمی تحصیلی و درگیری
تحصیلی) را نشان میدهد.
جدول  3ضرایب همبستگی بین پیش آزمونهای
متغیرهای پژوهش
متغیر

درجه

درجه

وابسته

آزادی1

آزادی2

پیشرفت
تحصیلی
خودتنظیمی

F

سطح
معنی داری

2

57

0/101

0/802

2

57

0/117

0/733

2

57

1/902

0/159

با توجه به جدول  ،3واریانس گروهها در هر سه متغیر به طور معنی
داری متفاوت نیستند و فرض همگنی واریانس ها تایید می شود.
برای بررسی همگنی شیب های رگرسیون باید بین متغیرهای کمکی
(پیش آزمون ها) و وابسته (پس آزمون ها) در سطوح عامل (گروههای
آزمایشی و گروه گواه) برابری حاکم باشد .نمودار  2 ،1و  3خطوط
رگرسیون و پراکنش نمره های پیش آزمون و پس آزمون سه متغیر را
در سطوح عامل (گروه های آزمایشی و گروه گواه) نشان می دهد.

نمودار 1خطوط رگرسیون و پراکنش نمره های پیش آزمون و پس آزمون پیشرفت تحصیلی
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نمودار  2خطوط رگرسیون و پراکنش نمره های پیش آزمون و پس آزمون خودتنظیمی تحصیلی

نمودار  .3خطوط رگرسیون و پراكنش نمره های پیش آزمون و پس آزمون درگیری تحصیلی در سطوح عامل
همانطور که از نمودار  1مشاهده می شود در خطوط رگرسیون متغیر
کمکی (پیش آزمون پیشرفت تحصیلی) و متغیر وابسته (پس آزمون
پیشرفت تحصیلی) در سطوح عامل (گروه های آزمایشی و گروه گواه)
برابری حاکم است .بنابراین ،مفروضه همگنی رگرسیون در پیش آزمون
و پس آزمون پیشرفت تحصیلی در سطوح عامل (گروه های آزمایشی
و گروه گواه) تایید می شود.
همانطور که از نمودار  2مشاهده می شود در خطوط رگرسیون متغیر
کمکی (پیش آزمون خودتنظیمی تحصیلی) و متغیر وابسته (پس آزمون
خودتنظیمی تحصیلی) در سطوح عامل (گروه های آزمایشی و گروه
مجله روشها و مدلهای روانشناختی1399 .؛ 58 -48 :)42( 11

گواه) برابری حاکم است .بنابراین ،مفروضه همگنی رگرسیون در پیش
آزمون و پس آزمون خودتنظیمی تحصیلی در سطوح عامل (گروه های
آزمایشی و گروه گواه) تایید می شود.
همانطور که از نمودار  3مشاهده می شود در خطوط رگرسیون متغیر
کمکی (پیش آزمون درگیری تحصیلی) و متغیر وابسته (پس آزمون
درگیری تحصیلی) در سطوح عامل (گروه های آزمایشی و گروه گواه)
برابری حاکم است .بنابراین ،مفروضه همگنی رگرسیون در پیش آزمون
و پس آزمون درگیری تحصیلی در سطوح عامل (گروه های آزمایشی و
گروه گواه) تایید می شود.
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پس از تایید چهار مفروضه زیربنای تحلیل کوواریانس به آزمون تحلیل
کوواریانس پرداخته شد.
جدول  4نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری را روی نمرههای پس
آزمون با کنترل پیش آزمونهای متغیرهای وابستة پژوهش (پیشرفت
تحصیلی ،خودتنظیمی تحصیلی و درگیری تحصیلی) نشان میدهد.

تفاوت میانگین

سطح

ها

پیشرفت

آموزش معکوس

2/27

0/001

تحصیلی

آموزش مشارکتی

0/53

0/85

اندازه

خودتنظیمی

آموزش معکوس

10/29

0/001

اثر

های پس آزمون متغیرهای وابستة پژوهش
اثر

آزمون

ارزش

F

df
خطا

گروه

اثر پیالیی
لمبدای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترینریشه
روی

0/83
0/32
1/65
1/29

12/45
13/25
14/04
22/91

106
104
102
53

معنی
داری
0/001
0/001
0/001
0/001

0/41
0/43
0/45
0/56

نتایج جدول  4نشان میدهد که بین گروه های آزمایشی و گروه گواه
از لحاظ حداقل یکی از متغیرهای وابسته (پیشرفت تحصیلی،
خودتنظیمی تحصیلی و درگیری تحصیلی) تفاوت معنی داری وجود
دارد .برای بررسی بیشتر این تفاوت ،تحلیل کوواریانس های یکراهه در
متن مانکوا روی متغیرهای وابسته انجام شده است.
جدول  5نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه در متن مانکوا را برای مقایسه
نمرههای پس آزمون ،با کنترل پیش آزمون های هر سه متغیر وابسته
(پیشرفت تحصیلی ،خودتنظیمی تحصیلی و درگیری تحصیلی) ،در گروه
های آزمایشی و گروه گواه نشان می دهد.
جدول  5نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه در متن مانکوا
اثر

گروه

متغیر وابسته

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

اندازه
اثر

پیشرفت
تحصیلی

48/66

2

24/33

*19/83

0/42

خودتنظیمی
تحصیلی

654/27

2

327/13

*22/19

درگیری
تحصیلی

263/81

2

131/90

*19/86

0/45

0/42

* سطح معنی داری هر سه متغیر برابر با  0/001است.
نتایج جدول  5نشان می دهد که تحلیل کوواریانس یکراهه در متغیر
پیشرفت تحصیلی ( F = 19/83و  ،)p = 0/001خودتنظیمی تحصیلی
( F = 22/19و  )p = 0/001و درگیری تحصیلی ( F = 19/86و 0/001
=  )pمعنی دار می باشند .نتایج حاضر بدین معناست که بین گروه های
آزمایش و گواه در هر سه متغیر وابسته تفاوت معناداری وجود دارد و در
نتیجه بین اثربخشی آموزش مبتنی بر یادگیری معکوس و آموزش
مبتنی بریادگیری مشارکتی ،بر پیشرفت تحصیلی ،خود تنظیمی و
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جدول  6نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی
معناداری

جدول  4:نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری روی نمره
سطح

درگیری تحصیلی دانشآموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان المرد،
اثری متفاوت و معنادار وجود داشته است .در ادامه به منظور نشان دادن
تفاوت اثرگذاری ها ،نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی در جدول  6آمده است.

متغیر
وابسته

متغیر مستقل

تحصیلی

آموزش مشارکتی

5/52

0/001

درگیری

آموزش معکوس

6/53

0/001

تحصیلی

آموزش مشارکتی

3/39

0/01

در جدول  6منظور از تفاوت میانگین ها برای متغیر آموزش معکوس یا
آموزش مشارکتی میانگین کوواریت شده ی گروه آموزش اول یا دوم

منهای میانگین کوواریت شده ی گروه گواه است .نکته حائز اهمیت
در این پژوهش آن است که با توجه به اختالف میانگین
نمره ها آموزش مبتنی بر یادگیری معکوس توانسته است
اثر بیشتری را نسبت به آموزش مبتنی بر یادگیری
مشارکتی بر سه متغیر پیشرفت تحصیلی ،خود تنظیمی و
درگیری تحصیلی دانشآموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان
المرد وارد نماید ،در نتیجه روش آموزش مبتنی بر یادگیری
معکوس روشی کاراتر به حساب می آید.
بحث و بررسی
یافته به دست آمده از آزمون این فرضیه ها با نتایج پژوهش های
کاویانی و همکاران( ، )4اسماعیلی فر و همکاران( ،)12فولتن (،)14
دیویس و دین ( ،)15میسیلداین( ، )16شچر و فیشر ( ، )17گوگن(،)18
تون و همکاران( )19شنگول و کاترانسی( )20همخوانی دارد.
پژوهشی که به مقایسه ی همزمان دو روش آموزش معکوس و آموزش
مشارکتی بپردازد یافت نشد و تنها پژوهش بهمنی و همکاران( )13به
صورت تعاملی به این موضوع پرداخته است؛ آنان نشان دادند که میزان
مشارکت دانش آموزان در کالس درس معکوس در هر چهار مولفه
مشارکت رفتاری ،شناختی ،عاطفی و عاملی باالتر از میانگین است.
همچنین تفاوت معناداری در میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بین
دو گروه آزمایش و کنترل وجود دارد .بر اساس نتایج این پژوهش،
کالس درس به شیوه معکوس با افزایش میزان مشارکت دانشآموز
موجب بهبود عملکرد تحصیلی آنان می شود .هر دو روش آموزش
معکوس و آموزش مشارکتی دو روش جدید در آموزش به شمار میآیند
اما قدمت آموزش مشارکتی به سبب ماهیت آن بیشتر از آموزش مبتنی
بر یادگیری معکوس بوده است .بدیع بودن روش آموزش مبتنی بر
یادگیری معکوس میتواند یکی از دالیل اثرگذاری آموزش معکوس
نسبت به آموزش سنتی باشد.
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نکته ای که در تبیین نتایج مربوط به فرضیه پژوهش نباید از ذهن دور
ساخت این است که گاهاً این دو روش آموزش (آموزش مبتنی بر
یادگیری معکوس و آموزش مبتنی بر یادگیری مشارکتی) دارای
مشترکاتی هستند که آنها را میتوان برای اثرگذاری متفاوت هر دو
آموزش برشمرد .برای مثال خیلی از اوقات در آموزش معکوس،
دانشآموزان برای پیشبرد اهداف آموزشی می بایستی با همدیگر
مشارکت کنند و در مقابل در آموزش مشارکتی ،خیلی از اوقات هم معلم
و هم دانشآموز ،مجبور به استفاده از وسایل الکترونیک ،فضای مجازی
و دیگر فناوری ها میشود.
در هر حال به کارگیری آموزش معکوس و آموزش مشارکتی نسبت به
روش های معمول تدریس  ،میتوانند باعث پیشرفت تحصیلی شوند و
شاخصه های روانشناختی را در دانش آموزان ابتدایی بهبود بخشند.
معلمان با استفاده از نتایج تحقیق حاضر و دیگر پژوهشهای از این
دست ،میتوانند وضعیت آموزش را در مداس و شهرهای خود بهبود
بخشند و به جای ساختن موجودی منفعل از دانش آموزان ،همواره آنان
را در فرایند و مسیر یادگیری قرار دهند.
نتیجه گیری
به طور کلی پژوهش حاضر نشان داد؛ دانشآموزی که با روش آموزش
معکوس و مشارکتی در کالس درس به یادگیری میپردازد به پیشرفت
تحصیلی خوبی دست مییابد ،در موضوعات مدرسه ای (اعم از تحصیلی
و تربیتی) خودتنظیم گر است و در نهایت با درس و مدرسه به صورت
مثبت درگیر است .موارد ذکر شده در دانش آموزانی که به روش آموزش
معکوس به یادگیری پرداخته اند نسب به دانشآموزانی که به روش
مشارکتی به یادگیری پرداخته اند ،پررنگتر بوده است.
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