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Background and Objectives: The outbreak of the disease in Wuhan, China, called Corona,
caused a crisis in regional and global public health, which led to changes in most aspects of
life. Due to social distancing and protection from the disease, the method of education
changed; it also led to reducing the learning and academic performance of students.
Students in higher education have also been severely affected by the virus due to travel
restrictions and social distancing, isolation measures, quarantine, closure of university
campuses and closure of borders, which also damaged students' academic motivation.
Delaying admission to university was one of the biggest challenges. A review of research has
shown during COVID-19 pandemic, the rate of learning and academic motivation declined,
so there seemed to be a need for an educational solution to address this issue. The electronic
flipped classroom in Corona conditions could be considered. Although research indicated a
better effect of the flipped classroom on learners' performance, it is not still clear how the
electronic flipped classroom would lead to better performance and more research is
needed. Therefore, this study was conducted to determine the effectiveness of the
electronic flipped classroom on students' academic performance and motivation.
Methods: The research method was quasi-experimental with pre-test and post-test design
having experimental and control groups. From the educational students of Tehran
University, 38 students were selected as the sample through convenience sampling method
and were randomly divided into experimental and control groups. The research instruments
were a researcher-made performance test and an academic motivation questionnaire
(Walrand et al., 1989). The sessions were held for both groups for three months weekly (a
total of 12 sessions). The findings were analyzed using SPSS software version 23 and
covariance method. It is noteworthy that before using the covariance method, its
assumption was tested using the Kolmogorov-Smirnov test and the Levene's test.
Findings: In this study, 38 students participated in two experimental and control groups,
aged between 19 and 22 (M = 20.44, SD = 1.33), comparing the two groups with independent
t-test (t = 0.651), showed that there was no significant difference between the mean age of
the experimental group of 20.14 ± 0.70 and the control group of 20.68 ± 0.49. A total of 82%
of the participants were girls. The results showed that the EFC had a significant effect on
academic performance and academic motivation (P≤0.001), so that after the experimental
intervention, the mean of the experimental group was higher than that of the control group
in both variables.
Conclusion: The EFC affects students' academic performance and motivation. Therefore, use
the EFC improves academic performance and motivation as well as the success of e-learning.
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کا این امر مندر با تغییرات در اکثر ابعاد زندگی شید با دلی فاصیلاگذاری ااتماعی و مصیون ماندن از بیماری ،روش
آموزش از حضییوری با الکترونیکی تغییر یافته امین امر کا ناگهانی نیز رد داده بود ،مسییالا کااز میزان یادگیری و
عملکرد تحصییلی دانشیدویان را باعش شید امننین دانشیدویان در آموزش عالی با علت اعمال محدودیتاای سیرر و
فاصیلاگذاری ااتماعی ،اقدامات ایزولاسیازی ،اعمال قرنهینا ،بسیتا شیدن پردی اای دانشیگاه و بسیتا شیدن مرزاا با
شیدت تحت تأثیر این ویروس قرار گرفتااند و در راسیتای آن با انگیزش تحصییلی دانشیدویان نیز لهمااایی وارد شیده
اسیت کا تعوی ورود با دانشیگاه یکی از بیشیترین آسیی ااسیت مرور پژوازاا نشیان از آن دارد کا در ایام کرونا ،میزان
یادگیری و انگیزش تحصییلی دیار افت شیده اسیت ،بنابراین نیاز با یا رااکار آموزشیی برای رفن این مسیالا اسیت کالس
معکوس الکترونیکی در شیییرایر کرونیا میتوانید مورد توایا بیاشییید اگرییا تح ی یات بییانگر تیأثیر بهتر کالس معکوس بر
عملکرد یادگیرندگان استه اما انوز مشخص نیست کا یگونا کالس معکوس الکترونیکی مندر با عملکرد بهتر میشود
و بیا پژوازایای بیشیییتری در این زمینیا نییاز اسیییته از این رو این مهیالعیا بیا ایدی تعیین اثربخشیییی کالس معکوس
الکترونیکی بر میزان عملکرد و انگیزش تحصیلی دانشدویان اندام شد
روشهیا :روش پژواز نیمیا آزمیایشیییی بیا شرح پیزآزمون و پ آزمون بیا گروه آزمیایز و کنترل بود از ایامعیا
دانشیدویان رشیتا علوم تربیتی دانشیگاه تهران 38 ،دانشدو با روش نموناگیری در دسترس با عنوان نمونا انتخاب شد و
با اسییتراده از روش تصییادفی در دو گروه آزمایز و کنترل اایگزین شییدند ابزاراای پژواز آزمون عملکردی مح
سییاختا و انگیزش تحصیییلی روالرند و امکاران )1989 ،بود اارای این پژواز بدین ترتی بود کا بعد از اماانگی با
دانشیدویان ،ابتدا از ار دو گروه پیزآزمون در بسیتر محیر آنالین و اسیتراده از وبسیایت پرسالین با عم آمده سیس
با تدری آموزش تولید محتوای الکترونیکی با اسیتراده از سیامانا ایلرن دانشیگاه تهران ،ادوبیکانکت و یا مدرس برای
ار دو گروه پرداختا شید آموزش برای گروه کنترل با اسیتراده از روش متداول و با شیک مسیت یب برگزار شید و برای
گروه آزمایز از شری کالس معکوس الکترونیکی صیورت گرفت گرتنی اسیت کا برای ار دو گروه با مدت سیا ماه و ار
ارتا یا السیا رمدموعا  12السیا) آموزش برگزار شید در نهایت پ آزمون عملکرد و انگیزش تحصییلی برای ار دو
گروه اارا شید یافتااای پژواز با اسیتراده از نرمافزار  SPSSنسیخا  23و روش کواریان تحلی شید شیایان رکر اسیت
کا قب از استراده از روش تحلی  ،مرروضااای آن با استراده از آزمون کالموگرای اسمیرنوی و آزمون لوین بررسی شد
ییاتتیههیا :در این پژواز  38نرر در دو گروه آزمیایز و کنترل شیییرکیت کرده بودنید کیا سییین آنهیا بین  19تیا  22بود
ر )M=20/44 ،SD =1/33م ایسییا دو گروه با آزمون تیمسییت ر )t=0/651نشییان داد کا بین میانگین سیینی گروه
آزمایز 20/14 ± 0/70و گروه کنترل  20/68 ± 0/49تراوت معنیداری واود نداشیت شیایان رکر اسیت کا  82درصید
شیرکتکنندگان دختر بودند نتایج نشیان داد کالس معکوس الکترونیکی بر عملکرد تحصییلی و انگیزش تحصییلی تأثیر
معنادار داشیتا اسیت ر)P≥0/001ه باشوریکا پ از مداخلا آزمایشیی ،میانگین گروه آزمایز در م ایسیا با گروه کنترل
در ار دو متغیر بیشتر بود
نتیجهگیری :کالس معکوس الکترونیکی بر میزان عملکرد و انگیزش تحصییلی دانشیدویان تأثیر دارد بنابراین توصییا
میشیود برای بهبود عملکرد و انگیزش تحصییلی و امننین موف یت یادگیری الکترونیکی ،از کالس معکوس الکترونیکی
استراده شود

مقدّمه
ویروس کرونا کا از شهر وواان یین شرو شد و در حال حاضر سرتاسر
دنیا را با خود درگیر کرده است [ ]1شب گزارش سازمان بهداشت
اهانی کشوری واود ندارد کا از خهرات این ویروس در امان باشد []2

از امان ابتدا با دلی ناشناختا بودن این ویروس و کااز مخاشرات
آن ،فاصلا گذاری ااتماعی در دستور کار سازمان بهداشت اهانی و
کشوراای مختلف قرار گرفت [ ]3این فاصلاگذاری ااتماعی ،باعش
تواا فزاینده بر کس وکاراای آنالین و الکترونیکی در حیهااای

نشریه علمی تهاوری آموزش ،جلد  ،16شماره  ،2بهار 1401

مختلف شد [ ]4در حیها آموزش ،بسیاری از دانشگاهاا در سرتاسر دنیا
تدری سنتی خود را متوقف کرده و پردی اا را تعهی نمودند []5
در واقن با شرو اماگیری ویروس کرونا در سال  ،2020روند رو با
رشد آموزش الکترونیکی سرعت فزایندهای یافت [ ]6ت ریباً تمامی
مؤسسات آموزشی ،دانشگاهاا و مدارس با آموزش الکترونیکی روی
آوردند [ ]7دانشگاه تهران نیز با تواا با واود ساب ا دورهاای مدازی
در دانشگاه و با تمهیداتی کا توسر مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه
فرااب شد ،از تاریخ  1398/12/08آموزش مرسوم و حضوری خود را با
آموزش الکترونیکی تغییر داد و از سامانا ایلرن
ر )https://auth.ut.ac.irبرای آموزش دانشدویان استراده کرد و م رر
شد کالساا با برناماریزی واحداا و مرکز مذکور ،با صورت الکترونیکی
برگزار شود
ویروس کرونا مندر با تغییرات ناگهانی روش آموزش شد کا این امر
باعش شد تا معلمان ،مدرسان ،یادگیرندگان و دستاندرکاران آموزش با
مسائلی موااا شوند [ ]8با نظر میرسد ،پذیرش آموزش الکترونیکی
در شول بحران ویروس کرونا ،پاسخی ناگهانی و از قب شراحی نشده
بود [ ]9مهبترین مسألا ای کا یادگیرندگان در ینین شرایهی با آن
موااا شدند ،کااز میزان یادگیری و عملکرد تحصیلی بوده است ر)10
دانشدویان در آموزش عالی با علت اعمال محدودیتاای سرر و
فاصلاگذاری ااتماعی ،اقدامات ایزولاسازی ،اعمال قرنهینا ،بستا شدن
پردی اای دانشگاه و بستا شدن مرزاا با شدت تحت تأثیر این ویروس
قرار گرفتا اند و در راستای آن با انگیزش تحصیلی دانشدویان نیز
لهمااایی وارد شده است کا تعوی ورود با دانشگاه یکی از بیشترین
آسی ااست [ ]11تغییر ناگهانی کالس حضوری با الکترونیکی رعدم
آمادگی برای آن) ،مندر با کااز میزان عملکرد تحصیلی و انگیزهاای
دانشدویان شده است [ ،]6پژوازاای دیگر نیز نشان دادند کا میزان
یادگیری و انگیزش تحصیلی یادگیرندگان در شرایر کرونا با دلی عدم
دسترسی با اینترنت پرسرعت ،عدم ارتباط ااتماعی فراگیران ،نبودن
زیرساختاای الزم برای این نو آموزشاا و امننین استراده ناصحیح
از روشاای تدری در آموزش الکترونیکی دیار افت شده است
[]13 ،12 ،6
تالشاای گسترده ای برای برگزاری آموزش الکترونیکی در شرایر کرونا
اندام شده با این حال تنها برگزاری آموزش و شرکت در کالساای
درس ،تضمینی برای رسیدن با اادای آموزشی ندارد [ ]14این امر با
نظریا شناختی ااتماعی بندورا [ ]15کا معت د است تأکید بر «بودن
در آندا ر »)being thereبا این معنی نیست کا یادگیری اتراق میافتد،
مهاب ت دارد برای گذر از این شرایر کرونا و سازگاری با شرایر
آموزشاای الکترونیکی و افزایز انگیزش تحصیلی ،نیاز با تغییرات در
روشاای تدری و استراده مناس از تکنولوژی آموزشی احساس
میشود در واقن اارای روشاای تدری مؤثر در بستر آموزش
الکترونیکی میتواند بر میزان موف یت آن مؤثر باشد [ ]16از روشاای
نوین آموزشی کا قابلیت اارا در محیر الکترونیکی نیز دارد ،کالس
معکوس ر )Flipped classroomاست []17،18
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اصهالح کالس معکوس برای نخستین بار توسر برگمن و سام در
سال  2007مهرح شد [ ]19کالس معکوس یا نو آموزش فراگیر
محور است کا فعایتاای یادگیری درون کالس و خارج از کالس
آموزش سنتی را معکوس میکند [ ]20کالس معکوس پارادایب معمول
کالس را بازشراحی کرده استه با این معنی کا مراایب و محتوای
آموزشی از قب آماده شده و در اختیار یادگیرندگان قرار میگیرد،
فعالیت اای فردی یا گروای در راستای اادای آموزشی اندام شده و
کالس درس برای تمرین ،فعالیتاای یادگیری و تعام یادگیرندگان
بااب و با مدرس تشکی میشود []21
در سالاای اخیر کالس معکوس محبوبیت زیادی در بین معلمان،
مدرسان و مح ان پیدا کرده استه باشوریکا معلمان در م اشن و
زمینااای مختلف ،کالس معکوس را استراده کردهاند و تح ی ات
متعددی نیز در مورد آن اندام شده است [ ]24 ،23 ،22در زمینا
آموزش عالی نیز مهالعات ،برنامااا و تدربیات زیادی گزارش شده است
[ ]27 ،26 ،25در اما این گزارشاا ،مزایا و اثربخشی استراده از کالس
معکوس بر پویا کردن محیر آموزشی و بهبود یادگیری و رضایت
یادگیرندگان براستا است [ 26و  ]28از مزایای دیگر این روش میتوان
با مشارکت فعال یادگیرندگان [ ،]29درگیرشدن یادگیرنده و
تعام سازنده در کالس ،تحریا شیوهاای مختلف یادگیری و در نهایت
افزایز خودمختاری یادگیرندگان اشاره کرد []30
مرور پژوازاا در کشوراای مختلف نشان میداد کا کالس معکوس
الکترونیکی در شرایر کرونا ،بر اثربخشی آموزش الکترونیکی تأثیر خوبی
داشتا است ،برای مثال پژواز کوالدو-والرو [ ]25کا در شرایر
قرنهینا و کشور اسسانیا اندام شد ،نشان داد کا این روش میتواند
کیریت آموزش دانشگاه را بهبود ببخشد خان و عبدو [ ]31نیز شی
پژواشی در بنگالدش نشان دادند کا با استراده از رویکرد کالس
معکوس میتوان بر اثربخشی دورهاای آنالین مؤثر بود پژواشی دیگر
نیز نشان داد کا استراده از کالس معکوس الکترونیکی بر مهارتاای
ارتباشی ،ترکر انت ادی و خالقیت دانشدویان در شرایر کرونا مؤثر است
[ ]30پژواز تانگ [ ]32نشان داد کا یادگیرندگان از آموزش آنالین
در شرایر کرونا رضایت ندارنده اما مدل ترکیبی آموزش آنالین با کالس
معکوس بر بهبود یادگیری و رضایت آنها تأثیرگذار است
امانشورکا رکر شده کالس معکوس الکترونیکی در شرایر کرونا مورد
تواا مح ان کشوراای مختلف قرار گرفتا است [ ]32 ،30 ،25اگریا
تح ی ات بیانگر تأثیر بهتر کالس معکوس بر عملکرد یادگیرندگان استه
اما انوز مشخص نیست کا یگونا کالس معکوس الکترونیکی مندر با
عملکرد بهتر میشود و با پژوازاای بیشتری در این زمینا نیاز است
[ ]33در ایران نیز پژوازاایی در زمینا کالس معکوس [ 34و ]35
اندام شده استه اما بررسی آنها نشان میداد کا پژواشی کا باصورت
منسدب کالس معکوس الکترونیکی در شرایر کرونا را بررسی کند ،اندام
نشده است با تواا با این شکای پژواشی و امننین با تواا با اامیت
کیریت آموزش الکترونیکی در رسیدن با اادای مخصوصاً در شرایر
کرونا ،نیاز با مهالعاای است تا با تعیین اثربخشی کالس معکوس

مهدی بدلی و مرضیه دهقانی

الکترونیکی بر عملکرد و انگیزش تحصیلی دانشدویان بسردازد ،از این رو
مسألا پژواز این بود کا کالس معکوس الکترونیکی بر میزان عملکرد
و انگیزش تحصیلی دانشدویان دانشگاه تهران در شرایر کرونا یا
تأثیری دارد؟

روش تحقیق
روش پژواز از لحاظ ادی ،کاربردی و از لحاظ اارا نیما آزمایشی با
شرح پیزآزمون-پ آزمون با گروه کنترل بود اامعا آماری این
پژواز را دانشدویان م هن کارشناسی رشتا علوم تربیتی دانشگاه
تهران در سال  1399تشکی داده بود کا از این اامعا با استراده از
روش دردسترس  42دانشدوی رشتا علوم تربیتی با عنوان نمونا
پژواز انتخاب شد و با استراده از اایگزین تصادفی با دو گروه آزمایز
و کنترل ت سیب شدند بعد از اارای پژواز  2نرر از ار گروه با دلی
غیبت بیز از حد مداز از پژواز خارج شد و تعداد نمونا پژواز با
 38دانشدو و ار گروه  19نرر کااز یافت معیاراای ورود با مهالعا
عبارت بود از  1دانشدوی م هن کارشناسی رشتا علوم تربیتی دانشگاه
تهران باشد  2درس تولید محتوای الکترونیکی را انتخاب کرده باشد
 3برای شرکت در پژواز ،رضایت داشتا باشد معیاراای خروج از
پژواز نیز عبارت بود از  1غیبت بیز از دو السا در کالس
 2مخدوش بودن پرسزناما پژواز با تواا با اینکا نمرات اما
نمونااای پژواز باصورت محرمانا با خود دانشدو گزارش شده ،اصول
اخالقی پژواز اب رعایت شد اارای این پژواز بر عهده خود مح
با عنوان مدرس درس تولید محتوای الکترونیکی بود بدین ترتی بعد
از اماانگی با دانشدویان ،ابتدا از ار دو گروه پیزآزمون در بستر
محیر آنالین و استراده از وبسایت پرسالین با عم آمده سس با
تدری آموزش تولید محتوای الکترونیکی با استراده از سامانا ایلرن
دانشگاه تهران ،ادوبیکانکت و یا مدرس برای ار دو گروه پرداختا شد
آموزش برای گروه کنترل با استراده از روش متداول و با شک مست یب
برگزار شد و برای گروه آزمایز از شری کالس معکوس الکترونیکی
صورت گرفت گرتنی است کا برای ار دو گروه با مدت سا ماه و ار
ارتا یا السا رمدموعاً  12السا) آموزش برگزار شد در نهایت پ -
آ زمون عملکرد و انگیزش تحصیلی برای ار دو گروه اارا شد بدین
ترتی داده اای الزم برای اندام محاسبات آماری مهیا شد یافتااای
پژواز با استراده از نرمافزار  SPSSنسخا  23و روش کواریان تحلی
شد شایان رکر است کا قب از استراده از روش کواریان  ،مرروضااای
آن با استراده از آزمون کالموگرای اسمیرنوی و آزمون لوین مورد بررسی
قرار گرفت
آزمون عملکرد تحصیلی :برای سندز میزان عملکرد تحصیلی ،در
مرحلا پیزآزمون از آزمون یادگیری با شک یهارگزیناای استراده
شد بدین ترتی کا  20سؤال یندگزیناای در مورد تولید محتوای
الکترونیکی و نرمافزار استوری الین شراحی و اارا شد شایان رکر است
کا قب از استراده از این آزمون ،روایی آن با استراده از ادول
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ادی-محتوا و نظر متخصصان مورد تأیید و ضری تواف با استراده از
ضری کاپا  0/89بادست آمد در مرحلا پ آزمون با تواا با عملی
بودن درس تولید محتوای الکترونیکی ،از روش سندز عملکردی
رپروژهمحور) استراده شد بدین ترتی برای دو گروه از پژواز پروژه
یکسانی تعریف شد و از دانشدویان خواستا شد تا یا محتوای آموزشی
الکترونیکی را با استراده از نرمافزار استوری الین شراحی و تولید کنند
نمرهگذاری این آزمون ،صرر تا  20با در نظر گرفتن معیاراای گرافیکی،
فنی ،آموزشی و ساختاری بود با منظور کااز رانیت نمرهگذار،
نمرهگذاری این آزمون باوسیلا دو نرر از تکنولوژیستاای آموزشی اندام
شد کا ضری تواف آنها با استراده از ضری کاپا 0/87 ،بادست آمد،
بنابراین اعتبار آزمون و نمرهگذاری عملکرد تحصیلی تأیید شد
م یاس انگیزش تحصیلی ر :)Academic Motivation Scaleبرای
سندز میزان انگیزش تحصیلی از م یاس انگیزش تحصیلی والرند و
امکاران [ ]36استراده شد این م یاس در کانادا با ادی سندز
انگیزش تحصیلی با  28گویا شراحی شده است گویااای این م یاس
با شک لیکرت  7درااای راصالً ،خیلی کب ،کب ،متوسر ،زیاد ،خیلی
زیاد و کامالً) است بازه نمرات بین  28تا  196استه نمرات بین  28تا
 70نشاندانده انگیزش تحصیلی ضعیف ،نمرات بین  70تا  112متوسر
و نمرات باالی  112بسیار خوب در نظر گرفتا شده است پژوازاای
مختلف روایی و پایایی این م یاس را تأیید کردند [ ]36در ایران نیز
پژواز اخوان ترتی و کدخدایی نشان داد کا این پرسزناما دارای
روایی قاب قبولی است و پایایی نیز  0/77بادست آمد [ ]37در پژواز
حاضر پایایی با استراده از آلرای کرونباد  0/84برآورد شد
نحوه آموزش با روش کالس معکوس الکترونیکی :مدرس ،نحوه کار با
نرمافزار استوریالین را در قال فای اسکرینکست و سخنرانی ویدیوئی
تولید کرد و در سامانا ای لرن قرار داد تمامی محتوایی کا قرار بود در
کالس درس باشور سنتی ارائا شود ،توسر مدرس ضبر شد و مخزنی
از فیلباای آموزشی در راستای ادی درس تولید محتوای الکترونیکی،
ایداد شد ردر ادول  1ردیف با امراه عناوین السات آورده شده است)
محتوای آموزشی تولید شده با ترتی زمانی و برای ار ارتا در سامانا
قرار داده میشد و دانشدویان در خارج از زمان کالس درس و یا قب از
کالس درس باشور آزادانا با مشااده فای اای آموزشی پرداختند این
شیوه باعش میشود اما دانشدویان با تواا با سرعت و شرایر خود با
یادگیری محتوای آموزشی بسردازند از شری دیگر این امر با مدرسان
ااازه میداد تا از زمان کالسی خود برای تمرین ،مباحثا ،فعالیت و
تعامالت بیشتر استراده کنند [ 19و  ]38عبدهلل ،حسین و اسماعی
[ ]39توصیا کردند کا سخنرانیاا و فای اای ویدیویی ،توسر خود
مدرس ضبر یا انتخاب شود ،کا در این پژواز نیز فای اای آموزشی
توسر مدرس ضبر و تدوین شد برای اشمینان از تماشای فیلباای
آموزشی و عدم خستگی دانشدویان ،مهاب با پیشنهاد الیان و حمیدی
[ ]40فای اای آموزشی در قال  10الی  15دقی اای تولید شد و در
بخز اای مختلف در سامانا آموزش الکترونیکی قرار داده شد سعی
مدرس بر این بود کا فای اای آموزشی ویدیوئی اب صدا و اب تصویر
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با کیریتی داشتا باشد گرتنی است کا برای تولید ویدئواای آموزشی
از نرمافزار کمتازیا ر )Camtasiaاستراده شد بدین ترتی بعد از تولید
ویدئو و اسکرین کست ،فای خام با استراده از نرمافزار کمتازیا ویرایز
میشد و با فرمت  MP4خروای گرفتا میشد شایان رکر است کا برای
تمرین پروژهاا در کالس آنالین از گروهبندی نیز استراده شد اندام
گروهبندی میتواند باعش فعالتر شدن دانشدویان شود [ ]41و ن ز
مدرس در کالس ،بیشتر راانما و مربیگری و ارائا بازخورد فوری بود

در اداما بامنظور بررسی استنباشی یافتااای پژواز ،از روش
کواریان

استراده شد قب از استراده از تحلی کواریان  ،مرروضااای

آن یعنی نرمال بودن ،امگنی واریان اا و تساوی کواریان اا با استراده
از آزموناای کالموگرای اسمیرنوی ،آزمون لوین و آزمون امباک

مورد

بررسی قرار گرفت با تواا با اینکا در آزمون کالموگرای اسمیرنوی
سهح معنیداری باالتر از  sig= /05بود ،نرمال بودن دادهاا مورد تأیید
قرار گرفت در اداما با تواا با اینکا سهح معناداری تمامی م ادیر  Fبا
دست آمده با آزمون لوین باالتر از  0/05است ،شی اای رگرسیون

نتایج و بحث

پیزآزمون و پ آزمون در دو گروه آزمایز و کنترل تراوت معناداری

در این پژواز  38دانشدوی م هن کارشناسی دانشگاه تهران در دو
گروه آزمایز و کنترل شرکت کرده بودند کا سن آنها بین  19تا 22
بود ر )M=20/44 ،SD =1/33م ایسا دو گروه با آزمون تیمست
ر )t=0/651نشان داد کا بین میانگین سنی گروه آزمایز
 20/14 ± 0/70و گروه کنترل  20/68 ± 0/49تراوت معنیداری واود
ندارد شایان رکر است کا  82درصد شرکتکنندگان دختر بودند
یافتااای توصیری مربوط با نمرات پیز و پ آزمون عملکرد و انگیزش
تحصیلی با ترکیا گروهاای آزمایز و کنترل در ادول  2آورده شده
است
ادول  2نشان میداد کا میانگین نمرات عملکرد تحصیلی گروه کنترل
بعد از آموزش با روش الکترونیکی مرسوم از  5/05با  14/57افزایز
پیدا کرده است و میانگین گروه آزمایز بعد از آموزش با روش کالس
معکوس الکترونیکی  6/21با  18/26افزایز یافتا است م ایسا نتایج
انگیزش تحصیلی نشان میداد کا نمرات پیزآزمون و پ آزمون گروه
کنترل تراوت محسوسی نداشتاه اما گروه آزمایز از  65/47با 87/05
افزایز یافتا است

نداشتا و فرض امگنی واریان اا تأیید شد نتایج آزمون امباک

نشان داد کا سهح خهای دادهاا معنیدار نیست و پیزفرض تساوی
کواریان اای نمرات متغیراای وابستا برقرار استه بنابراین
پیزفرضاای آزمون تحلی کواریان

رعایت شده است

با تواا با ادول  ،3تراوت نمرات عملکرد تحصیلی دانشدویان بین دو
گروه کا یکی با رویکرد کالس معکوس الکترونیکی رآزمایز) و گروه
دیگر با روش الکترونیکی مرسوم رکنترل) آموزش دیده بودند ،با 99
درصد اشمینان ،معنادار است ر )p≥/001ضری

با تواا با ادول  ،4تراوت نمرات انگیزش تحصیلی دانشدویان بین دو
گروه کا یکی با رویکرد کالس معکوس الکترونیکی رآزمایز) و گروه
دیگر با روش الکترونیکی مرسوم رکنترل) آموزش دیده بودند ،با 99
درصد اشمینان ،معنادار است ر )p≥/001ضری
تأثیر کالس معکوس الکرونیکی /296 ،است

ادول  :1محتوای آموزشی انتخاب شده برای تدری
شماره السات

خالصا السات

Number of sessions

Summary of sessions

1

کلیات و معرفی محیر استوری الین

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

اتا نشان داد کا میزان

تأثیر کالس معکوس الکرونیکی /454 ،است

Table 1: Educational content selected for teaching

2

نیز

Generalities and introduction of the storyline environment

اینسرت در محیر استوریالین و کار روی آنها
Insert in the storyline environment and work on them

اداما بخز اینسرت در محیر استوریالین و کار روی آنها
Continued insert section in the storyline environment and working on them

یگونگی تولید و ویرایز ویدئو
How to produce and edit video

تولید و ایداد صدا ،ادول و متن
Generate and create sound, table and text

ایداد دکما و کار روی آن
Create a button and work on it

تریگر کردن روی دکمااا
Trigger the buttons
کار با ابزاراای تعام محور ر)Hotspot
)Work with interactive tools (Hotspot
اداما کار با ابزاراای تعام محور ر)Input
)Continue to work with interactive tools (Input
اداما کار با ابزاراای تعام محور ر)Slider
)Continue to work with interactive tools (Slider

ایداد آزمونا
Create Quiz

ساخت آزمون یندگزیناای
Build a multiple-choice test

اتا نشان داد کا میزان

مهدی بدلی و مرضیه دهقانی
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ادول  :2میانگین و انحرای معیار عملکرد و انگیزش تحصیلی با ترکیا گروه
Table 2: Mean and standard deviation of academic performance and motivation in groups

متغیراا

مرحلا آزمون

Variable

Test stage

میانگین

انحرای معیار

میانگین

M

SD

M

SD

پیز آزمون

5.05

2.12

6.12

2.39

آزمون

14.57

پیز آزمون

72.42

آزمون

75.94

Pre-test

پ

Post-test

انگیزش تحصیلی
Academic motivation

Control group

انحرای معیار

عملکرد تحصیلی
Academic Performance

گروه کنترل

گروه آزمایز
Experimental group

Pre-test

پ

Post-test

ادول  :3نتایج تحلی کواریان

3.47

18.26

16.30

2.24

65.47

18.10

15.61
16.53

87.05

بر میانگین نمرات عملکرد تحصیلی در گروهاای مختلف

Table 3: Results of analysis of covariance on the mean scores of academic performances in different groups

منبن
Source

پیزآزمون
Pre-test
گروه
group
خها
Error
ک
total

مدمو مدذورات
Type III Sum of
Squares

دراا آزادی

میانگین مدذورات

Df

Mean Square

F

1.63

1

1.63

.420

.521

113.55

1

113.55

29.08

.001

136.67

35

3.90

10514.00

38

ادول  :4نتایج تحلی کواریان

سهح معنیداری

ضری اتا

Sig.

Partial Eta Squared
.012
.454

بر میانگین نمرات انگیزش تحصیلی در گروهاای مختلف

Table 4: Results of analysis of covariance on the mean scores of academic motivations in different groups

منبن

مدمو مدذورات

Source

Type III Sum of
Squares

دراا آزادی

میانگین مدذورات

Df

Mean Square

F

پیزآزمون

5102.32

1

5102.32

31.23

.001

2399.65

1

2399.65

14.68

.001

5717.56

35

163.35

264397.00

38

Pre-test

گروه
group

خها
Error

ک
total

سهح معنیداری

ضری اتا

Sig.

Partial Eta Squared
.472
.297

نتیجهگیری
این پژواز با ادی تعیین اثربخشی کالس معکوس الکترونیکی بر
میزان عملکرد و انگیزش تحصیلی دانشدویان دانشگاه تهران در شرایر
کرونا با روش نیماآزمایشی و م ایسا دو روش کالس معکوس
الکترونیکی و کالس الکترونیکی مرسوم در دانشگاه اندام شد نتایج
پ آزمون نشان داد ،گروای کا با استراده از کالس معکوس الکترونیکی
آموزش دیده بودند ،نسبت با گروای کا با روش کالس الکترونیکی
مرسوم آموزش دیده بودند ،میزان عملکرد و انگیزش تحصیلی
بهتری داشتند ر )p≥/001این نتیدا با نتایج پژوازاای مشابا
قبلی [ ]27 ،26 ،25کا نشان داده بودند ،استراده از کالس معکوس
بیر میوف یییت تحیصییلی دانشیدوییان میؤثییر اسیت ،امییسو بییود

امننین با نتایج پژوازاایی کا کالس معکوس را در شرایر کرونا
[ 31 ،30 ،25و  ]32مورد بررسی قرار داده بودند ،نیز امسو بود
برای تبیین این نتیدا میتوان گرت کا کالس معکوس الکترونیکی با
دلی ویژگی اایی مانند استراده از یادگیری فعال ،امیاری و امکاری،
بحش گروای ،تعاملی بودن ،تمرین و دریافت بازخورد ،میتواند باعش
پویاتر شدن کالس درس شود [ 26و ]29ه امین امر میتواند انگیزه
یادگیری و عملکرد دانشدویان را ارت ا ببخشد [ ]42در امین زمینا
بررسی اولیا تنگ [ ]32نشان داد کا یادگیرندگان از آموزش آنالین در
شرایر کرونا رضایت ندارنده اما مدل ترکیبی آموزش آنالین با کالس
معکوس بر بهبود یادگیری و رضایت آنها مؤثر است انگیزش و عملکرد
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تحصیلی دانشدویان کا تحت تأثیر شرایر کرونا دیار افت شده است،
با استراده از کالس معکوس الکترونیکی میتواند ،بهبود یابد
در کالس معکوس با تعامالت و ارتباشات بین یادگیرندگان تأکید
میشود [ ،]43مهاب با پژوازاای پیشین ،تعامالت میان دانشدویان
در کالس باعش پیشرفتاای عملکردی در سهوح باالی یادگیری
میشود [ ]44در این زمینا در پژواز حاضر از دانشدویان کالس
معکوس الکترونیکی خواستا میشد تا با شک مختصر آننا را بیرون از
کالس با شک انررادی آموختااند ،در قال گروهاای کویا برای سایر
امکالسی اای خود ارائا داند ،سوالاای خود را بیان کننده مسائ و
یالزاایی را کا در کاربست دانز با آن موااا شدهاند برای سایر
دانشدویان کالس مهرح و با کما آنها مشک خود را رفن کنند از
این روز دانشدویان در این رویکرد ،خودشان را تواناتر و خودکارآمدتر
ارزیابی می کنند و رضایت یادگیری باالتری نیز خوااند داشت [،]45
رضایت از یادگیری با عملکرد تحصیلی و امننین انگیزش تحصیلی
ارتباط مست یب دارد [ ]46فردی کا نتیدا ارزشیابی از خودش و از
نحوه یادگیریاش مثبت باشد ،خود را کارآمدتر تشخیص میداد و با
عالقا و انگیزش بیشتری برای فعالیت در کالس و اندام تکالیف کالسی
حاضر میشود ،امین امر باعش بهبود عملکرد و انگیزش تحصیلی می-
تواند باشد
امننین میتوان گرت کا ایده اصلی کالس معکوس ،افزایز زمان
آموزش و یادگیری است بدین ترتی مدرس ،فای آموزشی تولید شده
در اختیار یادگیرندگان قرار میداد تا یادگیرندگان در فواص زمانی
متعدد و بر اساس شرایر و نیاز خود با یادگیری بسردازد با امین ترتی
دانشدویانی کا برای یادگیری با زمان بیشتری الزم دارند نیز بدون از
دست دادن اعتماد با نر و خودکارآمدی تحصیلی خود ،با یادگیری
مشغول شده و مسائ خود را حین برگزاری کالس با ادایت و راانمایی
مدرس ،ح میکنند امننین در این روش دانشدویان با دلی در
دست داشتن منابن و محتوای مباحش ،استرس و نگرانی از دست دادن
مباحش و مهال را در کالس ندارند امینشور این فرصت را دارند با
بررسی منابن و مهال ارائا شده آمادهتر در کالس حضور یابند نکتا
دیگر در خصوص دانشدویان ضعیفتر است کا در این روش این
دانشدویان میتوانند با بررسی منابن و مهال قب از حضور در کالس،
ضعف خود را ابران کرده و باانگیزه بیشتری در کالس حاضر شوند
امننین مدرس تدربیات یادگیری دقی تر شراحی میکند و
اریاناای یادگیری را با استراده از السات آنالین ،منظبتر و تعاملیتر
میکند [ ]47در واقن از دالی مؤثر بودن کالس معکوس الکترونیکی،
ماایت خودآموزی ریادگیری مست ) کالس معکوس میتواند باشد
مهبترین عاملی کا میتواند با دانشدویان کما کند موف یت را بیشتر
تدربا کنند و در نتیدا با تدریج باور خود را نسبت با تواناییاایشان،
با شکلی مثبت تغییر داند
امانگونا کا اشاره شده در پژواز حاضر دانشدویانی کا بر اساس
کالس معکوس الکترونیکی آموزش دیدند ،مداز بودند از محتوای
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آموزشی مربوط با السات آینده ار درس کا با شک الکترونیکی
راسکرین کست و فیلب آموزشی) در اختیار آنها قرار میگرفت ،بر اساس
نیاز و سرعت یادگیری خود در ار زمان و ار مکان و با ار اندازه کا
الزم بود ،استراده کنند اینکار ،امکان موف یت دانشدویان را در درک و
فهب محتوای آموزشی و امننین مهارت در تولید محتوای الکترونیکی
رعملکرد) افزایز میداد و در نتیدا موا میشد تا نسبت با
تواناییاای خود در یادگیری رایانا ،نگرشی مثبتتر پیدا کنند ،کا
امین امر با بهبود عملکرد و انگیزش تحصیلی در شرایر کرونا در ارتباط
است
با عنوان تبیین دیگر نتیدا پژواز میتوان گرت کا این مهالعا بر
عملکرد و انگیزش تحصیلی در درس تولید محتوای الکترونیکی اندام
شده است ،تدارب مست یب مح ان و امننین پژوازاا نشان دادند
کا مناس ترین روش یادگیری نرمافزاراای آموزشی ،یادگیری از شری
فیلمبرداری از صرحا کامسیوتر ر )Screencastاست [ ]48برای آموزش
این درس ،مدرس با استراده از تولید فیلب آموزشی اسکرینکست ،ابتدا
با آموزش نرم افزار استوری الین رنرم افزار تولید محتوای الکترونیکی)
پرداخت دانشدویان با استراده از موبای  ،تبلت یا کامسیوتر خود در خانا
شرو با مشااده فیلباا و سخنرانیاا کرده و با یادگیری محتوای
استوریالین در محیر کامسیوتر میپرداختند امین تکنیا باعش فعال
شدن دانشدویان شده و مندر با تولید پروژهاای مبتنی بر نرمافزار
استوری الین شد موقن برگزاری کالس درس با صورت زنده ،مسائ
یادگیری دانشدویان مهرح شده و با مباحثا گروای با ادایت مدرس
پرداختا شد با نظر میرسد افزایز درگیری شناختی و عملی
دانشدویان با این روش ،بر عملکرد و انگیزش تحصیلی آنها مؤثر واقن
شد
مهبترین محدودیت این پژواز ،استراده از روش نموناگیری
غیرتصادفی برای انتخاب نمونااای پژواشی بود و امننین این پژواز
روی نمونا کویکی از دانشدویان دانشگاه تهران اندام شده استه لذا در
تعمیب آن باید احتیاط کرد عالوه بر این سندز نمونااای پژواز با
وسیلا پروژه و یا ابزار خودگزارشی بوده درحالیکا استراده از روشاای
دیگر مانند مشاادات مدرس و مصاحبا میتوانست دادهاای غنیتر و با
ظرافت بیشتری ارائا داد از این رو پیشنهاد میشود پژوازاای آتی
با استراده از روش نموناگیری تصادفی و در دروس دیگری نیز اندام
شود تا بتوان در مورد اثربخشی کالس معکوس الکترونیکی ،نظر
اامنتری ارائا کرد بر اساس تدربا مح ان ،پیشنهاد میشود کا در
پیادهسازی کالس معکوس الکترونیکی ،مدت زمان فیلباا و
سخنرانیاای آموزشی را بین  5الی  15دقی ا در نظر بگیرند و بااای
تولید فیلب آموزشی شوالنی مدت ،فای اای آموزشی را کوتاه و متعدد
تولید کنند این مهالعا نشان داد کا کالس معکوس میتواند فضای
بیروح و کس کننده کالسی را با یا محیر اذاب یادگیری تبدی
کند ،دانشدویان در این روش با فعالیتاای کالسی عالقمند شده و
فعاالنا پیگیر یادگیری خود استند از این رو پیشنهاد میشود کا
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دانشیگاه فردوسیی مشیهد و عضیو ایأت علمی
گروه علوم تربیتی در دانشیگاه تهران میباشیند
ایشیان مدرک کارشیناسیی مدیریت دولتی را در
سیییال  1377از دانشیییگیاه ارومییا و میدرک
کارشییناسییی ارشیید علوم تربیتی/برناماریزی
درسییی را در سییال  1383از دانشییگاه تبریز دریافت کردند در سییال
 1390موف با اخذ مدرک دکتری تخصیصیی رشیتا برناماریزی درسیی
از دانشیگاه فردوسیی مشیهد شیدند و بیز از  50م الا علمی در مدالت
خیارای و داخلی و کنرران ایای علمی ارائیا نمودهانید امننین در
کمیتیا داوری مدالت خیارای ،علمی پژواشیییی و کنرران علمی
فعالیت داشیتااند زمینااای تخصیصیی ایشیان عبارتند از :شراحی ،اارا و
ارزشیابی برنامااای درسیه تربیت دینی ،اخالقی و ااتماعیه روشاای
تدری  ،یادگیری و تحلی محتوا
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