
 های آموزشیفصلنامه پژوهش در نظام
 49-54، ص 89تابستان ، 54، شماره 31 دوره

 

 00/90/09تاریخ دریافت: 
 90/90/00تاریخ پذیرش: 

 ارب و درسی عملکرد بر آن تأثیر و آموزشی کارایی: معکوس کالس
 فناوری درس: موردمطالعه) یاندانشجو شدهادراک شناختی

 (نور پیام دانشگاه، شناسیروان در اطالعات
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 چکیده
عملکرد درسی و میزان بر  کارایی آموزش به روش معکوس و روش معمول مقایسهاین پژوهش با هدف 

 انجام شناسیرواندر درس فناوری اطالعات در  شناسیرواندانشجویان رشته  شدهادراک یبار شناخت
ه استفادآزمون آزمون و پسبا پیش یدوگروهطرح ، شبه آزمایشی پژوهشبررسی از روش  . در اینشد
 مرکز کرمانشاه در نیم سال دانشگاه پیام نور شناسیروانشامل کلیه دانشجویان رشته  جامعه آماری شد.
 دشدن انتخاب افراد ورود هایمالک اساس بر ابتدا نمونه انتخاب برای بود. (0146-0141) یلیتحصاول 

 العه در نیم سال اول تحصیلیاین مط شدند. جایگزین آزمایش و کنترل هایگروه در تصادفبه سپس و
ساخته عملکرد درسی در درس  پژوهشگراز آزمون ، در هشت جلسه اجرا شد. قبل بعد اجرا 0146/0141

در دو گروه آزمایش و کنترل استفاده شد. همچنین در پایان هر جلسه  شناسیروانفناوری اطالعات در 
. ( اجرا گردید1993مرینبوئر )پاس و ون یبار شناختدهی تدریس در دو گروه پرسشنامه خودگزارش

و  zنمره ، سنجش تکرار، (ANCOVA) راههیک انسیکووار لیاز تحل یآمار یهاداده لیجهت تحل
، آزمایشی گروه که داد نشان هایافتهشد. بهره گرفته  21نسخه  SPSS افزارنرم مستقل به کمک tآزمون 
 کارایی ها نشان داد کهاز گروه کنترل داشتند. همچنین یافتهتر پایین شناختیبار  باالتر و درسی عملکرد

رویکردی ، بنابراین آموزش به روش کالس معکوس؛ است کنترل گروه از باالتر آزمایشی آموزشی در گروه
 شود.مفید در آموزش عالی محسوب می

کارایی آموزشی، عملکرد درسی، روش معکوس، یبار شناخت: های کلیدیواژه

  

                                                                                                                                        
 .طرح گرنت دانشگاه پیام نور است از برگرفته حاضر مقاله

  .استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نورresearch7531@gmail.com 
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 مقدمه
 نیاز جامعه تغییرات با شدن سازگار برای ایم کهگرفته قرار اطالعاتی جامعه در ما امروزه

 ،الهی و دالورفرج، آبادیعلی، زارعی زوارکی، درتاج) یمدار خود اطالعات کردن روزبه به
باید در نظام آموزشی به  وجود دارد که هااطالعات و آموختنیاز حجم زیادی (. 0141

های نبودن بخشی از محتوا روزبه، یادگیرینبود انگیزة ، اما کمبود زمان، آن پرداخته شود
جدید آموزش  هستند که با فضای ییهامحدودیت ازجمله تدریسآموزشی و مشکالت 

ه حداقل حلی بود کباید به دنبال راهبنابراین ؛ نیستند سازگار در آموزش عالی و یادگیری
ظام آموزش یعنی برآورد انتظارات از ن، مشکالت نظام آموزشی پاسخگوی دو جنبه از

 هنگا، های اساسی در این زمینهحلراهیکی از  .باشد این نظامها از محدودیت عالی و رفع
حل برگزاری کالس معکوس یا کالس راه، بارهیندراجدید به کالس آموزش است. 

برای حل معضل حجم و محتوای  شاید بتواند، حلیک راه عنوانبهحداقل ، 0وارون
 ساعت آموزشی مناسب باشد.آموزشی و تطابق با 

 (.2102، 1ری)استر دیمطرح گرد 2کریتوسط ب، 2111روش کالس معکوس ابتدا در سال 
، آموزش دهدران یراگفلسه به ج کی درکه قرار است  ییاومعلم تمام محت شرو نیا در

 ،کالس درس یرازغبهها باید در خانه یا فضایی دهد. آنقرار می هاآنتر در اختیار پیش
صوتی  فایل متنی و، را با دیدن فیلم یا آزمایش موردنظرانفرادی محتوای آموزشی  صورتبه

اموزند قرار داده بی هاآنیا هر آنچه معلم برای یادگیری بهتر موضوع جلسه کالسی در اختیار 
 (.0141، گلزاری و عطاراننقل از  2101، 9هریدشوند )و در کالس درس حاضر 

 تینسبت به اهم رانیدرک فراگ شیباعث افزا معکوس کالس یراهبردها یاجرا
روتلر و شود )یدر داخل کالس درس م آن تیقبل از کالس درس و تقو یهاتیفعال

 زمان در کالسگیری بیشتر از امکان بهره، روش برای معلمان نیا نیهمچن(؛ 2106، 1نیک
 نرایفراگ قیتشو، یریادگیآموزش و  هایروش انواع استفاده از، (2101، 6واالس)درس 
ر حد د یریادگیبه  دنیآنان در جهت رس تیتقو و خود یریادگی تیمسئول رشیبه پذ

، کاویانینقل از  2101، 3؛ فاتچ2101، 1هلگسونکند )را فراهم میتسلط در محتوا 
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این روش در آموزش  یریکارگبه(. از نتایج دیگر 0146، زمانی و عابدینی، دارلیاقت
(؛ افزایش و 2101، 2تلیل ؛2101، 0کالرک) رانیفراگی تحصیلی ریدرگ توان به ایجادمی
 9و؛ ل2101، 1پارشردرس ) در کالس یریادگی هاییتفعال قیاز طر قیعم یریادگی لیتسه

، 1دیم و بال، دیویس) یادگیرندگانمطالعه بر اساس سرعت و زمان ، (2106، و همکاران
 ،واالسعملکردشان )و  یریادگی یهانسبت به سبک رانیفراگ کمک به درک، (2101
گیری وظیفه و جهت، نوآوری، افزایش مشارکت، (2102، 6مارلواسترس )( کاهش 2101

 ( اشاره کرد.2102، فراشناختی در دانشجویان )استرایر یهامهارت
های درس سنتی مطالب زیادی از طریق سخنرانی به فراگیران در کالس ازآنجاکه 

 گیردمیقرار ن مدنظردقیق  طوربههای ساختار شناختی بنابراین محدودیت، شودتحمیل می
 محوری سیستم شناختی وی پر خألیعنی ، حافظه فعال یادگیرنده یرضروریغ طوربهو 
میزان یادگیری دانشجویان و  یجهدرنت، شودزیادی می 1یبار شناختشود و منجر به می

 اریب میزان به، شناختی بار ود. اصطالحاثربخشی کالس درس با مشکل مواجه خواهد ب
 آن تا بتواند آیدمی وارد مدتکوتاه یحافظه روی بر اطالعات پردازش در حین که

، یتوالیدارد ) اشاره کند رمزگذاری درازمدت یحافظه دهی درجای برای را اطالعات
. استفاده از روش (0141، پور یسعد و یدرآمد یفیشر، یزوارک یزارع، یاحمدآباد یلنی

روشی مناسب برای ارائه محتوای آموزشی با زمان محدود  کهیناکالس معکوس ضمن 
، این راستا در داشته باشد. یرتأثجویان شندا یبار شناخت یتوانند بر رویم همچنین، است

 یرو روش کالس معکوس بر یرتأث یابیکه ارز اندکردههار ظا، (2109) 3و دانسون سکرایاب
، ککالر. است یخاص تیاهم یداراجویان دانش زهیو انگ یبار شناختطوح س، یریادگی
و کاهش  یریادگی شایمنجر به افز مؤثرکردند که آموزش  انی( ب2116) 4و سولر نیوین

 گردد.یم یبار شناخت
دهد که این تعداد و وسعت مطالعات درباره کالس معکوس نشان می هرحالبه

در مورد تأثیر کالس معکوس هنوز ، عالوهبهموضوع هنوز در مراحل آغازین آن است. 
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-مطالعات زیادی نشان داده مثالعنوانبهبین متخصصان آموزشی وجود دارد.  نظراختالف

تاران و شود )اند که روش کالس معکوس موجب افزایش موفقیت دانشجویان می
؛ 2106، ؛ لو و همکاران2101، 1؛ هانگ2109، 2لکر و دریسنوا، بیپلر ؛2106، 0گوکتاس

مک نیل و ، یلیالندگ، ؛ استرت2109، 1؛ مارفری2101، 9باریل و اوکسو -مک گیونی
مطالعات زیاد دیگری وجود ، (. در مقابل2101، 3؛ ویلسون2101، 1؛ تاچتون2101، 6رویال

؛ 2101، 4بیشاپشود )نمی اند که کالس معکوس منجر به موفقیتدارند که نشان داده
تواند گامی می طرفیکاز(. انجام این پژوهش 2101، ؛ دیویس و همکاران2101، کالرک

در جهت پر کردن شکاف بین نتایج این حوزه از مطالعات باشد و از طرف دیگر روشی 
اص خ طوربهعام و دانشگاه پیام نور  طوربهمناسب و متناسب با ساختار نظام آموزشی 

زان است که آیا بین می سؤالپاسخگویی به این  درصدداین پژوهش ، بنابراین؛ ارائه دهد
کارایی آموزش مبتنی بر روش کالس معکوس و روش معمول در درس فناوری اطالعات 

 تفاوت وجود دارد؟ یشناسرواندر 

 روش

 آزمونپس، آزمونیشپ یدوگروههای نیمه آزمایشی با طرح این پژوهش از نوع پژوهش
 مقطع شناسیروانۀ رشت و پسر دختر انیدانشجو یتمام، آماری پژوهش ۀجامع بود.

که درس  بودند 46/41 یلیدر سال تحص کرمانشاهنور مرکز  امیدانشگاه پ یکارشناس
شد و این درس میآنان محسوب  یاز دروس اصل یکی شناسیروانفناوری اطالعات در 

زن  92نفر ) 96اخذ کرده بودند. حجم گروه نمونه  46/41را در نیم سال اول تحصیلی 
خروج انتخاب شدند.  -ورود شدهیینتع شیاز پ یهابا توجه به مالک که مرد( بود 9و 

گذراندن درس آمار ، شناسیرواناطالعات در  اخذ درس فناوریورود شامل  یهامالک
 زشیاز ر یریشگیپ منظوربهکالس )به مشارکت در جلسات  تعهد، یتوصیفی و استنباط

تسلط ، خروج یهامالک و های مجازی اجتماعیآشنایی با شبکه، (در پژوهش یاحتمال
؛ غیبت بیش از یک جلسه( بوددرس )کالس عدم حضور منظم در ، spss افزارنرمبر 

                                                                                                                                        
1. Turan Z., Goktas Y. 

2. Baepler, P., Walker, J. D., & Driessen, 

M. 

3. Hung, H. 

4. McGivney-Burelle, J., & Xue, F. 

5. Murphree, D. S 

6. Street, S. E., Gilliland, K. O., McNeil, 

C., & Royal, K 

7. Touchton, M. 

8. Wilson, S. G. 

9. Bishop, J. L. 



 58 ... بر آن تأثیر و آموزشی کارایی: معکوس کالس

، را اخذ کرده بودند شناسیرواننفری که درس فناوری اطالعات در  14 نیاز ب نیبنابرا
خروج انتخاب شدند؛ سپس از آنان  -ورود یهامالکطبق مرد(  9زن و  92نفر ) 96

 یصادفت طوربه یتدرنهاشرکت در پژوهش گرفته شد.  منظوربهموافقت آگاهانه  یهابرگه
 .افتندیانتساب مرد(  0زن و  22کنترل )مرد( و گروه  1زن و  21) یشآزماگروه به دو 

، (2111) 0آیرس و سوئلر، بر اساس دیدگاه کالرک، برای تعیین میزان کارایی آموزش
گیری کرد. در این پژوهش برای باید میزان تالش شناختی و عملکرد درسی را اندازه

 2بوئرمرینپاس و ون یبار شناختبندی ذهنی گیری تالش شناختی از مقیاس درجهاندازه
ساخته عملکرد درسی درس فناوری  پژوهشگرلکرد از آزمون برای سنجش عم ( و0441)

شد  دانشگاه پیام نور استفاده شناسیروانمقطع کارشناسی رشته  شناسیرواناطالعات در 
 از ابزارها آمده است: هرکدامکه در زیر مشخصات 

)تالش  0ای از درجه 4ذهنی تک آیتمی  یبنددرجهپرسشنامه بار شناختی: مقیاس 
( 0441مرینبوئر )پاس و ون یلهوسبه)تالش ذهنی بسیار زیاد( که  4ار کم( تا ذهنی بسی

 بارقرار گرفت. آزمون  مورداستفاده یبار شناختگیری برای اندازه، ارائه شده است
روایی ، داخلی یهاپژوهشدر  شدهترجمهبعد از ترجمه و مقایسه آن با فرم ، یشناخت

در مطالعه  بزاراپایایی  .تربیتی رسید شناسیروان اساتیدبه تأیید دو نفر از  محتوایی آن
به ترتیب  کرونباخآلفای  ( با استفاده از روش0449( و پاس و مرینبوئر )0442پاس )

گزارش شده است. در پژوهش حاضر اعتبار این پرسشنامه با استفاده از  32/1 و 41/1
 به دست آمد. 32/1آلفای کرونباخ محاسبه و عدد 

 ازمیزان عملکرد درسی  یریگاندازه یبراپژوهش  نیدر ا :درسی ملکردع آزمون
ن و آزموهم پیش ساخته استفاده شد. پژوهشگر درسی عملکرد آزمونآزمون و پسپیش

دو پرسش باز پاسخ و یک پرسش  ایینهچهارگزپرسش  01شامل  هرکدامآزمون هم پس
طراحی و تدوین  شناسیرواندرس فناوری اطالعات در از مطالب کتاب عملی بود که 

 تأیید دمور و کامپیوتر شناسیرواناساتید  از تن دو توسط ابزار شدند. روایی محتوایی
ا باجرا شده بر روی گروه آزمایش  آزمونپسآزمون و پیش ییایپاهمچنین  .گرفت قرار

و  10/1 آزمونیشپج آن در که نتای دیمحاسبه گرد 20 چاردسونیاستفاده از روش کودرر
 آمد. به دست 32/1 آزمونپسدر 
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نمرات دانشجویان برای تالش شناختی ، برای نشان دادن میزان کارایی کارایی آموزش:
( و عملکرد )آزمون عملکرد تحصیلی درس فناوری یبار شناختبندی ذهنی )مقیاس درجه

برای عملکرد  Zو یک نمره  یبار شناختبرای  Zاطالعات( استاندارد شد و یک نمره 
 E=1شد. اگر محاسبه  0( از طریق فرمول Eنمره کارایی )، آمد. سپس به دستدرسی 

باشد به معنای آن است که تالش ذهنی و عملکرد درسی در تعادل هستند. اگر نمره 
رد اما اگر نمره عملک، مقدار کارایی مثبت، باشد یبار شناختعملکرد درسی بیشتر از 

 (.2111، است مقدار کارایی منفی است )کالرک و همکاران یبار شناختتر از درسی کم

𝑬. 1فرمول  =
𝒛 تالش ذهنی−𝒛 عملکرد

√𝟐

 

عملکرد درسی  آزمونیشپشیوه اجرای پژوهش به این صورت بود که در جلسه اول 
بر روی هر دو گروه انجام شد. سپس آموزش در دو گروه بر اساس کتاب کاربرد کامپیوتر 

شروع شد. در گروه ، منبع درسی در نظر گرفته شده است عنوانبهکه  شناسیرواندر 
آموزش در دو بخش در نظر گرفته شد. بخشی تئوری که از طریق یک فایل ، آزمایش

 -شد و بخش عملی که از طریق فایلی صوتیصوتی توسط مدرس کالس آماده و ارائه می
حی شده بود از برنامه بازار دانلود و قبل از طرا spss افزارنرمتصویری که برای آموزش 

ویری تص -کالس در اختیار دانشجویان قرار داده شد. البته بخشی از این فایل صوتی
شد. خارج از مطالب کتاب بود که برای دانشجویان مشخص و از جریان آموزش حذف 

، فتگرقرار میمطالب هفته آیند در پایان کالس در اختیار دانشجویان  کهیناعالوه بر 
ه های مربوطه به مطالبی کهمچنین با تشکیل یک گروه اجتماعی در فضای مجازی فایل

شد. در اولین جلسه بارگذاری می، باید برای جلسه بعد در خارج از کالس مطالعه شود
های صوتی و تصویری برای دانشجویان کالس در گروه آزمایش نحوه استفاده از فایل

برای آموزش در گروه آزمایش که در خارج از کالس درس  یطورکلهبتوضیح داده شد. 
مباحث نظری از طریق فایل صوتی و مباحث عملی از طریق فایل ، گرفتصورت می

 بر، اما در طول زمان حضور در کالس در گروه آزمایش؛ شدتصویری ارائه می –صوتی
 های کالسی. همچنینفعالیت آوری و دوم انجام تمرینات وشد. اول یادمی یدتأکدو نکته 

های کالسی را که شامل حل تمرینات یادگیری فعالیت یهاهدفدانشجویان در راستای 
 زارافنرمفردی و گروهی در طول کالس درس از طریق سیستم رایانه که  صورتبهبود 



 43 ... بر آن تأثیر و آموزشی کارایی: معکوس کالس

spss دادند. در کالس گروه کنترل مطالب درس در انجام می، بر روی آن نصب شده بود
شد. در این کالس نیز مباحث در دو بخش نظری و و به روش معمول ارائه می کالس

شد با این تفاوت که آموزش در گروه آزمایش که به روش معکوس انجام عملی ارائه می
د اما شاز زمان کالس برای رفع اشکاالت و حل تمرینات یا تکالیف استفاده می، شدمی

تکالیف و حل تمرینات در خارج از کالس  آموزش در کالس درس و، در گروه کنترل
ها در کالس گروه کنترل در راستای ویدئوهایی بود که در درس بود. محتوای سخنرانی

 هاییلفاهای ارائه شده در گروه کنترل و بنابراین سخنرانی؛ شدگروه آزمایش ارائه می
ش در آموز صوتی و تصویری در گروه آزمایش محتوای یکسانی داشتند. در بخش عملی

شد و هر یک از ارائه می spss افزارنرمکالس کنترل از طریق ویدئو پروژکتور مطالب 
کردند. در بخش تکالیف گروه آن را بر روی سیستم خود مالحظه می زمانهمدانشجویان 

ر مبنای ب شدهخواستهیادگیری و تکالیف  یهاهدفبر  یدتأککنترل همچون گروه آزمایش 
 نظورمبهدادند. کالیف را تا هفته بعد که زمان کالس بعد بود انجام میت ؛ وکتاب بود

در هر دو گروه مقیاس بار  باریکهر دو جلسه ، ارزیابی میزان بار شناختی دانشجویان
عملکرد درسی  آزمونپس زمانهم طوربه، شد. بعد از اتمام دوره آموزششناختی اجرا می

 هر دو گروه اجرا شد. در شناسیرواندر  اطالعات یفناور

 هایافته

عملکرد درسی دانشجویان در دو  آزمونپسو  آزمونپیشمیانگین و انحراف استاندارد  .1جدول 

 گروه آزمایش و کنترل

 آزمونپس آزمونیشپ تعداد گروه متغیرها
M SD M SD 

 عملکرد درسی
 29/2 14/01 21/2 19/6 21 آزمایش

 11/2 21/19 19/1 99/9 22 کنترل

میانگین و انحراف معیار عملکرد درسی را در دو گروه آزمایش و کنترل بر  0جدول 
 دهد.نشان می آزمونپسو  آزمونیشپاساس نمرات 
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در دو گروه  شدهادراکمکرر میزان بار شناختی  هایگیریاندازه. میانگین و انحراف معیار 2جدول 

 آزمایش و کنترل

 کل 4زمان  1زمان  2زمان  1زمان  شاخص گروه

 آزمایش
 21 21 21 21 21 تعداد

 14/1 41/2 01/1 13/1 43/9 میانگین

 11/1 31/1 31/1 44/1 10/0 انحراف معیار

 کنترل
 21 21 21 21 21 تعداد

 34/1 19/6 16/6 13/1 01/1 میانگین

 63/1 11/1 44/1 41/1 33/1 انحراف معیار

در گروه  شدهادراک یبار شناختدهد میانگین نشان می 2که نتایج جدول  طورهمان
به ترتیب کاهش یافته است. همچنین میانگین بار شناختی  9تا  0آزمایش از زمان 

یکسان  یباًتقر 9و  1به ترتیب افزایش و در زمان  1تا  0در گروه کنترل از زمان  شدهادراک
و کنترل به  شیگروه آزما متغیر بار شناختی در انزم 9کل  نیانگیمبوده است. همچنین 

 ( بوده است.63/1و )( 11/1استاندارد )انحراف  ( و34/1و ) (14/1) یبترت
بار شناختی  دهندهنشان 9تا  0در اینجا آن است که نمره بار شناختی  ذکرقابلنکته 

نقل از تاکیر و  0441، پاس و ون مرینبورباالست )نشانگر بار شناختی  4تا  1و نمره  کم
دهد میانگین بار شناختی دانشجویان در نشان می 2که جدول  طورهمان(. 2102، 0اکسو

و در گروه کنترل در محدوده بار  1گیری زیر اندازه یهازماندر تمام ، گروه آزمایش
بنابراین گروه کنترل بار شناختی بیشتری را نسبت به ؛ بودند 1شناختی باال یعنی باالتر از 

 گروه آزمایش تجربه کردند.

 . آزمون لوین برای برابری واریانس خطا1جدول 

 سطح معناداری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  Fمقدار  متغیر

 109/0 44 1 119/2 عملکرد درسی

 عملکرد یرمتغبرای  هایانسوارری بدهد فرض برانشان می 1که جدول  طورهمان
 .استدرسی برقرار 

                                                                                                                                        
1. Takir, A., & Aksu, M. 
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عملکرد  آزمونپس( برای بررسی تفاوت ANCOVA) راههیک کوواریانس. نتایج تحلیل 4جدول 

 درسی در دو گروه آزمایش و کنترل

مجموع  منبع
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

سطح  Fمقدار 
 معناداری

 043/1 101/0 391/4 0 391/4 عملکرد آزمونیشپ

 013/1 313/0 146/01 0 146/01 آزمونیشپ× گروه 

 109/1 122/6 196/11 0 196/11 گروه

   111/1 91 191/291 خطا

    96 641/02991 کل

عملکرد  آزمونیشپتعامل بین گروه و  که دهدیمنشان  9نتایج مندرج در جدول 
رگرسیون  هاییبشها از فرضیه همگنی داده یگردعبارتبه؛ نیست معناداردرسی 

 (.F=313/0و  p=013/1)کند پشتیبانی می

 عملکرد درسی بین آزمونیشپدهد که پس از تعدیل نمرات همچنین نتایج نشان می
روش تدریس سنتی( تفاوت کنترل )روش کالس معکوس( و گروه ) یشآزمااثر دو گروه 

. به این معنی که میانگین نمرات (F(0و  91)= 122/6و  p=109/1)وجود دارد  معنادار
 داری در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است.معنی طوربهد درسی عملکر آزمونپس

ر دو د شناختی بار گیریاندازه هایزمان. نتایج آزمون تکرار سنجش برای بررسی تفاوت 1جدول 

 گروه آزمایش و کنترل

مجموع  منبع
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

سطح  Fمقدار 
 معناداری

 000/0 642/016 163/30 1 392/913 زمان

   191/0 90 521/95 خطا

روش کالس ) یشآزمابین اثر دو گروه ، شودمشاهده می 1که در جدول  طورهمان
اوت تف شدهادراکروش تدریس سنتی( در میزان بار شناختی کنترل )معکوس( و گروه 

بار . به این معنی که میانگین نمرات (F(1و  41)= 426/016و  p=11/1)وجود دارد  معنادار
 در گروه آزمایش کمتر از گروه کنترل است. معناداری طوربه یشناخت
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 بار شناختی در دو گروه آزمایش و کنترل zنمرات پیشرفت درسی و  zنمرات . میانگین 9جدول 

 ارزش کارایی بار شناختی zنمره  پیشرفت درسی zنمره  هاگروه

 90/0 11/1 -39/1 گروه آزمایش

 -61/1 -11/1 39/1 گروه کنترل

و در  61/1دهد که شاخص کارایی در روش کالس معکوس نشان می 6نتایج جدول 
، ارزش کارایی در روش کالس معکوس مثبت است ازآنجاکهاست.  -61/1 کنترلگروه 

بنابراین میزان عملکرد درسی در این روش بیشتر و میزان بار شناختی کمتر است. برای 
 یهاوهگربررسی فرض تفاوت ارزش کارایی بین دو روش کنترل و آزمایش از آزمون تی 

 گزارش شده است. 3 جدولمستقل استفاده شد که نتایج آن در 

 های مستقل برای مقایسه میزان کارایی در بین دو گروه آزمایش و کنترلگروه t. نتایج آزمون 1جدول 
T سطح معناداری درجه آزادی 
120/01 44 000/0 

شود بین میزان ارزش کارایی در دو گروه می مالحظه 1که در جدول  طورهمان
آزمایش و کنترل تفاوت معناداری و جود دارد. این بدان معناست که میزان کارایی 

 دهیدآموزشبر اساس شیوه کالس معکوس در مقایسه با گروه  یدهدآموزشدانشجویان 
 (.t(99=)120/01و  p=110/1) .به شیوه معمول بیشتر بوده است

 گیرینتیجهبحث و 
بر  کارایی آموزش به روش کالس معکوس و روش معمول مقایسهاین پژوهش با هدف 

در درس  شناسیرواندانشجویان رشته  شدهادراک یبار شناختعملکرد درسی و میزان 
دانشجویان در  نشان داد که پژوهش جینتاشد. انجام  شناسیروانفناوری اطالعات در 

عملکرد  مقایسه با روش معمول و رایج در دانشگاه پیام نورروش معکوس در  کالس به
درسی بهتری در درس فناوری اطالعات از خود نشان دادند. در همین راستا نتایج این 

هانگ (؛ 2109) یسندروالکر و ، بیپلر (؛2106گوکتاس )تاران و ، یهابا پژوهشپژوهش 
(؛ 2109) یمارفر(؛ 2101اوکسو )باریل و  -(؛ مک گیونی2106همکاران )(؛ لو و 2101)

 دارد. یو همخوان یهماهنگ (2101) یلسونو(؛ 2101تاچتون )(؛ 2101همکاران )استرت و 
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توایی تمامی مح، در روش کالس معکوس ازآنجاکهتوان گفت ها میدر تبیین این یافته
رار ق هاآناز قبل در اختیار ، را که قرار است در یک جلسه به فراگیران آموزش داده شود

کالس درس در قالب  یرازغبهشود و فراگیران به مطالعه آن در خانه یا فضایی داده می
 ،پرداختند و کالس درس فضایی برای بحثفایل صوتی و غیره می، فیلم، فایل متنی
ش عوامل موفقیت این رو ازجملهبنابراین ، پرسش و پاسخ و حل تمرینات بود، مشارکت

ارائه و ، نسبت به روش متداول در کالس درس استفاده بهینه از زمان در کالس درس
های متفاوت در خارج از کالس درس و درگیری فعاالنه مطالعه محتوا در قالب و شکل

توانست دو مشکل عمده کالس یعنی محدودیت فراگیران در کالس درس بود که می
 زیاد محتوا را پوشش دهد. زمان و ارائه حجم

توان به شباهت و نزدیک بودن این روش به بخشی دیگر از موفقیت این روش را می
ریزی دقیق و موفقیت کالس معکوس مستلزم برنامه اگرچهمعمول دانست.  یهاروش

مدل به شیوه  ترینیکنزداما این روش ، صرف زمان زیاد در ابتدا توسط معلم است
یج توان به نتاو تنها با جابجایی مکان آموزش و انجام تکالیف میآموزش سنتی است 

توان به امکان . همچنین بخشی از موفقیت این روش را مییافتدستزیاد و مفیدی 
 ازآنجاکهجدید و بسترهای دنیای مجازی در این روش دانست.  هاییفناور یریکارگبه

های مجازی و استفاده از هدر این پژوهش بخشی از محتوای آموزشی از طریق شبک
عالیت ف، بنابراین در میزان دسترسی، شدها در اختیار فراگیران قرار داده میایچندرسانه

خود  نوبههبمعلم و سایر فراگیران نقشی مؤثر داشت که ، فراگیران و تعامل بیشتر با محتوا
 در این موفقیت داشت. یتوجهقابلسهم 

ان داد نتایج نش، کوس در کاهش میزان بار شناختیدر زمینه اثربخشی روش کالس مع
دانشجویان در کالس معکوس نسبت به روش کالس معمول کمتر  یبار شناختکه میزان 
و  نیوان جو، (2109) سونوو دا سکرایابهای نتایج این فرضیه با پژوهش ؛ وبوده است
 همخوانی دارد.( 2116و سولر ) نیوین، کالرک ( و2112همکاران )

، در کالس معکوس کهینا ازجملهتوان ارائه کرد تبیین این نتایج دالیل زیادی میدر 
محتوای درس از قبل به طریق آموزش تصویری و صوتی در اختیار دانشجویان قرار داده 

بوده  ؤثرمبر میزان یادگیری  یرتأث یجهدرنتو  یبار شناختشده بود و این در کاهش میزان 
 یخودآموزاند که بیان کرده، (2109داوسون )بیسکرا و است. در این رابطه نیز ا

و کمک به  یبار شناختموجب کاهش ، شدهضبط شیپ هاییسخنراناز یان دانشجو
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توان بر اساس ود. همچنین این یافته را میشمیکالس درس  طیمح کیدر  یریادگی
آموزش قبلی و اثرات متولی کاهش بار شناختی تبیین کرد. به این صورت که با هر بار 

چنانچه در نتایج این پژوهش ، یبار شناختتجربه این نوع آموزش و به دنبال آن کاهش 
 کاهش پیدا خواهد کرد. یبار شناختنیز حاصل شده است؛ میزان 

عمده  هازآنجاکمرتبط با زمان کالس درس باشد.  توانددلیل دیگر برای این نتیجه می
بنابراین در ، افتدهای آموزش در این روش در خارج از کالس درس اتفاق میفعالیت

کالس زمان بیشتری برای تعامل شاگرد با معلم و رفع اشکاالت و حل تمرینات وجود 
ه باشد. در این زمینتواند مؤثر می یبار شناختخود در کاهش میزان  نوبهبهدارد که این 

 ایمهارت کسب  یبرا یاصل یاوارهطرح رندهیادگیکه اند بیان کردههمکاران  کالرک و
 نیا یریکارگبه بنابراین؛ اندهکسب کرد خارج از کالس درس قبالًرا  میمفاهدرک 
 یاهصرف مثالتواند می یتالش اضاف و کندیکمک م هاآنمسائل به حل  یبرا وارهطرح

 شود و یادگیری بهتر شود. ترشیب
در مورد نتایج مرتبط با مقایسه میزان کارایی آموزشی روش کالس معکوس و معمول 
نیز نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین نمره کارایی دانشجویانی که به دو روش 

وجود داشت به این معنا که میزان کارایی ، کالس معکوس و معمول آموزش دیده بودند
زان نمره می ازآنجاکهدانشجویان در کالس معکوس بیشتر از کالس سنتی بود. آموزش 

بیین بنابراین در ت، آمده است به دستکارایی از طریق نمره عملکرد و میزان بار شناختی 
آن را به شرایط  یطورکلبهتوان توان به همه موارد باال اشاره کرد و میاین نتیجه می

 در دو کالس نسبت داد. یجادشدهامتفاوت 

ا هشود این روش در قالب دورهپیشنهاد می، با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش
اندرکاران آموزش معرفی شود تا از های آموزشی به اساتید و معلمان و دستیا کارگاه

این پژوهش با  ازآنجاکهنتایج آن در کالس خود در هر سطحی از آموزش استفاده کنند. 
عدم زمان و فرصت کافی برای طراحی ، موردمطالعهنمونه  ازجمله هایییتدمحدو

صوتی و تصویری از محتوای آموزش و بررسی روایی الزم مواد آموزشی مواجه  هاییلفا
 انجام شود. یتربزرگو  تریقدقهای آتی با نمونه شود که پژوهشپیشنهاد می، بود

 دیگر اجرا کرد.توان این روش را بر روی دروس همچنین می
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