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آن  یو اثر بخش ینیآموزش معکوس درس کارآفر یالگو یواعتبار سنج یطراح

 یمشارکت یادگیریخود راهبر و  یادگیریبر 

 3امینه احمدیو  2قدسی احقر ،1فریده طهماسبی
 

 چکیده:

خود راهبر در درس  یادگیریمعکوس بر  یادگیریروش  یرتأث یینحاضر، تع یقهدف از اجرای تحق

پس آزمون  با گروه کنترل بوده -ش نیمه  آزمایشی از نوع پیش آزمونبوده است. این پژوه ینیکارآفر

 بداریحسا یرشته یکارشناس یدر دوره یاندانشجو ییه، شامل کلیقتحق ینا یآمار یاست. جامعه

 یبوده است. برا 1391-99 یلیامام )ره( تهران در سال تحص یادگاردانشگاه آزاد اسالمی واحد 

حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد  یرشته یکارشناس یدوره یاننشجواز میان دا یری،گنمونه

آموزش درس  یانتخاب شده است. سپس قبل از اجرا یصورت تصادفنفر به 151امام  یادگار

خود راهبر ویلیامسون  یادگیری یمعکوس و پس از آموزش، پرسشنامه یادگیریبه روش  کارآفرینی

 ،یادگیری یراهبردها ی،آگاه ها عبارت است ازیه )تفکیك مؤلفهگو 11مؤلفه و  5( که در 2119)

 جراها اهمه آن ی( ساخته شده است  بر رویفرد ینب هایو مهارت یارزشیاب یادگیری، هاییتفعال

و گروه گواه  یشنمرات  گروه آزما هاییانگینم ینب دهد،ینشان م یقتحق یجنتا یطورکلشده است. به

در  ینیدر درس کارآفر یانخود راهبر دانشجو یادگیریمعکوس بر  ادگیرییروش  یردر خصوص تأث

 (.>1011pآزمون تفاوت معناداری وجود دارد ) مرحله پس

 

 ینیمعکوس، خود راهبر، کارآفر یادگیریروش ها: کلید واژه

 

                                                 
 دكتري گروه علوم تربيتي،واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ايران. دانشجو  1

 (ارت آموزش وپرورش)نويسنده مسئولدانشيار سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، پژوهشگاه مطالعات آموزشي وز 2

 وب، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ايران.دانشيار دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، واحد تهران جن 3



63 8631پاييز  ،اول، شماره يازدهمسال پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي 

 

 مقدمه
با این وجود برآیند کارآمدی برای  ،مورد توجه قرار گرفته است هادانشگاهآموزش کارآفرینی در  اگرچه

آموزش (7831)به نقل از علی میری. ندارد ییزااشتغالو  وکارکسب یاندازراهدانشجویان در خصوص 
بین برنامه درسی کارآفرینی و  یتوجهقابلسازگاری نداشته و شکاف  وکارکسبکارآفرینی با دنیای تجارب 

راهبردی است که از  کارآفرینی عبارت است ازآموزش د دارد. منظور از وجو وکارکسبقعیت اجتماعی وا
 ،توفیق طلبی ،ثروت کسب میل به یادگیری برای-انشجویان در فرایندهای یاددهیطریق آن د

) آقاجانی  شوندیمتحریک  موجود یاوهیش نداشتن قبول و نو چیزهای ساختن به تمایل ،یطلباستقالل
در دانشجویان نگرش کارآفرینانه ایجاد و  تا شودیمآموزش کارآفرینی باعث  (.7833، و خدابخشی

خود را  رامونیپ یهادهیپدبین  رابطهتالش نمایند  روحیه کنجکاوانه بر اساستقویت شود تا حدی که 
 جستجو نمایند. ،در محیطی که قرار دارند

 
. اجرایی روبروست یهاچالشبا  هادانشگاهآموزش کارآفرینی در  ،نشان داد (4172، 7بالیمل)طالعات م

ضالت زیادی عدارای مآموزش کارآفرینی در مرحله اجرا  ،( نشان داد4177)4مطالعات هاسا و التنشوالگر
بر کارآفرینی  ینهیزمدر  وپرورشآموزشسالِمن و همکاران وی به این نتیجه رسیدند کـه موضـوع است. 
و  هادانشگاهتعداد  .دائماً در حال تحول و دگرگونی است ،و نیازهای رو به افزایش بازار هاخواسته اساس

 یدهه شمارانگشت یدورهاز چند  دهندیم مربوط بـه کارآفرینی را ارائه یهادورهمراکز آموزش عالی که 
رابینسون و هیز اعتقاد  .(4118، 8کاتز)افزایش یافته است 4112دوره در سـال  7011به تعـداد  7711

دارای نقاط  ،با این وجود ،داشتند که آموزش کارآفرینی طی بیست سـال گذشـته راه طوالنی را پیموده
ضعفی است که بررسی ایـن نقـاط ضـعف کمک فراوانی به شناخت نیاز آموزش کارآفرینی 

اختار سکارآفرینی که ماهیتی  دانشجویان باید آماده شوند تا در شرایط محیط(.7770، 2رابینسون)کندیم
در صورتی که  (.7771، 2رونزتادت)رشد کرده و بتوانند بر مشکالت چیره شوند ،دارد رمطمئنیغنیافته و 

 ،برقراری ارتباط ینهیزمدانشجویان در  یهامهارت ،اجرای برنامه درسی کارآفرینی به درستی اجرا شود
مک )شودیم داشتن فکر خالق و دسترسی به نوآوری فناورانه تقویت ،جدید یهافرآوردهتولید  ،مدیریت

                                                 
1 . Bliemel 
2 . Haase . and Lautenschläger 
3 . Katz 
4. Robinson 
5 . Ronstadt 
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دانشجویان را در  توانیمراهبردی است که از طریق آن  ،یادگیری معکوس(. 7731، 7موالن و النگ
 استفاده از یادگیری معکوس. درگیر کرده و فعال ساخت ،یادگیری برنامه درسی کارآفرینی-فرایند یاددهی

به فضاهای یادگیری بیرون از کالس درس هدایت شده کالس  درونآموزش از فضای تا  شودیمموجب 
معلمان در یادگیری (7878، خیرآبادی)گرددیمو نقش سنتی فراگیر و معلم به نوعی معکوس و وارونه 

در راستای اهداف  یاگونهکرده و به  دستیار آموزش استفاده عنوانبهمعکوس از یکایک دانش آموزان 
معلم محوری به شیوه یادگیری  این امر تغییر شیوه یادگیری را از. ندینمایمحمایت  هاآنیادگیری از 

تغییر تأکید بر مربی محوری بر  ،دیگر تدریس معکوس یهایژگیواز  .دینمایمفراگیر محوری آسان 
، 4فرایند یادگیری است)اجوکائوسافزایش وظایف یادگیری دانشجویان در  منظوربهدانشجو محوری 

باید از یادگیری معکوس برای آموزش کارآفرینی استفاده کرد و  ،(4174)8بنا به نظر برگمان و سامز (.4174
مستمر گفتگو شود. در واقع انجام  طوربهدر خصوص نحوه کارآفرینی  هاکالسبا همه دانشجویان در همه 

مورد لزوم در خارج از کالس در خصوص کارآفرینی و انجام تکالیف  یهایریادگیو  هاآموزشکسب 
داخل  وکارکسبکسب شده درباره  یهامهارتارائه کنفرانس در خصوص تجارب و  ،درسی در قالب بحث

یادگیری معکوس برای درس  از روش کهیدرصورت. شودیمپویایی دانشجویان  و کالس باعث فعال شدن
مشارکتی در فرایندهای یادگیری تالش کرده و  و خود راهبر صورتبهدانشجویان  ،کارآفرینی استفاده شود

درونی سازی  هاآندر  یاگونهبهاهداف درس کارآفرینی  ،کنندیمدرگیری نزدیک با درس پیدا  ازآنجاکه
یادگیری خود راهبر  .شوند مندبهرهو کارآفرینی خود  ییزااشتغالاز آن در جهت  توانندیمکه  شودیم

تدوین و فرموله  ،فرآیندی است که در آن دانشجویان به ابتکار خود در یادگیری تشــخیص نیازها
 ،یادگیری یهایاستراتژ یسازادهیپانتخاب و  ،شناسایی منابع برای یادگیری ،کردن اهداف یادگیری

نقش آموزشگر حرکت از یک فرد دانا در صحنه . شوندیم سهیمیادگیری و ارزیابی نتایج یادگیری 
 مسئله (.4117، همکاران و 2فیشر)باشدیمیادگیری به راهنمایی در جهت محیط یادگیری خود راهبر 

کارآفرینی  درسدر معکوس بر یادگیری خود راهبر  آموزش ریتأث اصلی تحقیق حاضر عبارت است از اینکه
 چگونه است؟

 

 

 

                                                 
1 . Mcmullan & Long 

2 . Educause 
3 . Bergmann and Sams 
4 . Fisher 
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  پیشینه تحقیق
و خوداشتغالی برای دانشجویان طراحی  ییزااشتغالراهبردی است که با هدف  ،برنامه درسی کارآفرینی

برای تحقق هدف خوداشتغالی ( به شیوه سخنرانی)این در حالی است که اجرای سنتی آن. شده است
یادگیری ، نشان داد (7871)مطالعات داوودی و حجتی. دانشجویان از موفقیت چندانی برخوردار نبوده است

 ،یادگیری معکوسکه  رسدیمبه نظر . ردیپذیمورت اثربخش بر اساس درگیری در فرایندهای یادگیری ص
یکی از  7ری معکوسکالس درس با یادگی .بتواند در تحقق اهداف برنامه درسی کارآفرینی اثرگذار باشد

آموزش  اندرکاراندستنگاه متخصصان و  4112اخیر بخصوص از سال  یهاسالرویکردهایی است که در 
آموزش به روش  ،(4172) 4 و فیلیپس به نقل از افالهرتی .است و یادگیری را به خود معطوف کرده

 ،یک مدل یادگیری محور است که در آن ،مدل معکوس رویکردی نسبتاً جدیدی در دنیاست. ،معکوس

 دهندیممعکوس اجازه  یهاکالس .شودیموقت کالس صرف بررسی و واکاوی عمیق موضوعات درسی 
فیزیکی فضای یادگیری خود را جهت  طوربهمربیان اغلب . تا انواع حاالت یادگیری صورت گیرد

عملکرد و  ،تحقیق ،مطالعه مستقل ،سازی درس یا واحد درسی که ممکن است شامل کارگروهیآماده
معلم موضوع  ،س معکوسالدر ک، (7872)به نقل از امانی طهرانی .کنندارزیابی باشد؛ مجدداً تنظیم می

سپس  و که درباره آن تحقیق یا فکر کنند شوندیمو دانش آموزان موظف  دیگویم دانش آموزانکلی را به 
س الدر ک. کندیمو در آخر معلم آن را تدریس  دهندیمرا برای همدیگر توضیح  انددهیفهمآن مطلبی کـه 

فکری و فراهم کردن مواد  یزیربرنامهمعکوس یادگیرندگان اصلی دانش آموزان هستند و نقش معلم 
 ییجوصرفهس الی دانش آموزان است و بـه همین جهت در وقـت کمایو راهن ازیموردن

 هایتوانند از کاراییمی چگونه ،دریابندمعتقداست که مربیان باید تالش کنند که ( 4174)8فولتون.شودیم
یادگیری معکوس برای کمک به فراگیران جهت به دست آوردن درک مفهومی در حد تسلط در زمان 

از یادگیری معکوس موجب  یریگبهره ،نشان داد(  4177، 2نک و گرینی)نتایج تحقیق . استفاده کنند ،عمل
استفاده از یادگیری معکوس موجب  ،ن دادنشا( 7872)نتایج تحقیق اسپروز.شودیمتغییر نگرش فراگیران 
از یادگیری معکوس و  یریگبهرهبین  ،نشان داد( 4177)2مطالعات ایوانز. شودیمیادگیری در حد تسلط 

کالس درس معکوس  یهایژگیو ،(4178)0به نقل از لمر. رابطه معناداری وجود دارد ،فعال شدن فراگیران

                                                 
1 . FLIPPED LEARNING 
2 . O'Flaherty & Phillips  
3.  Fulton 
4 . Neck and Greene 
5 . Evans 
6 . Lemmer 
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مطالعه عمیق محتوا و  ،شاگرد محوری ،تغییر در فرهنگ یادگیری ،ریپذانعطاف یهاطیمح :از اندعبارت
مرور مطالب خارج از فضای  ،یادگیری مبتنی بر مسئله ،ترهای یادگیری غنیفرصت ،موضوع درس

و تعامل  هیدوسوارتباط  ،یادگیری و آموزشی مواد درسی در خانه، انجام تکالیف درسی در کالس، یادگیری
دانشجویان در طول دوره به دلیل امکان رضایت  .استفاده از ویدئوهای آموزشی، رانمؤثر بین معلم و فراگی

از دستاورهای مهم  ترقیعمتسلط بیشتر بر محتوای آموزشی و یادگیری  ،برقراری ارتباط بیشتر با استاد
روشی کارآمد برای کلیه فراگیرانی  ،یادگیری معکوس(. 4172، و همکاران 7جنسن)آموزش معکوس است

یادگیری دچار مشکل بوده و نیاز به حضور بیشتر معلم در کالس برای تعامل بر سر  انیدر جراست که 
 یهاکالسزمانی امکان ارتباط بیشتر با معلم را در  یهاتیمحدود بنا بهموضوعات یادگیری هستند ولی 

با هدف استفاده بیشتر دانشجویان از برنامه درسی کارآفرینی بطور  هرحالبه(. 4172، 4برگمان)سنتی ندارند
 ،آموزش در کالس معکوس .شوند مندبهره یخوداشتغالعملی و تجربی تا حدی که بتوانند از آن برای 

، 8تراویس)ترکیبی از الگوی سنتی و مدرن است که هر دو الگو نقش مهمی در تحقق هدف یادگیری دارند
، نشان داد"آموزش کارآفرینی از داخل به خارج کالس"تحت عنوان  (4172)2بالیمل مطالعات (.4172

با هدایت دانشجویان در خارج از کالس صورت پذیرد تا کارآمدی بیشتری داشته  آموزش کارآفرینی باید
از کالس نشان داد که استفاده  ،"کالس درس معکوس "تحت عنوان( 4174)مطالعات گرستین باشد.

آموزش  یبر کارآمد تواندیمیادگیری  از فرایندهای کامل ریتصاودرس معکوس با استفاده از نمایش 
: تدریس به روش معکوس در آموزش عالی "تحت عنوان( 7872)تحقیق گلزاری و عطاران .بیفزاید

اجرای آموزش به شیوه  و درس دانشگاهیک  یهاتیروابه بررسی  ،"یک مدرس دانشگاه یهاتیروا
. دارد تعلق تفسیرگرایانهو کیفی  نگاره تحقیقاتاست و به ا یروای موردنظرپژوهش . خته استداپر معکوس

 دهدیمنشان  هادادهتحلیل . است در آموزش عالی آموزشیچهار ترم  اتروای این پژوهش یهادادهمنبع 
که از آن  یاجهینتسرو کار داریم اما چیدمان و  ،که در این شیوه آموزشی با همان اجزای کالس سنتی

. افتدیمآموزش محتوای درس در فضایی خارج از کالس اتفاق . متفاوت باشد تواندیم ،شودیمحاصل 
فعالیت کالس  بخشی از ،پرسش و پاسخ و بحث بر روی مباحث آموزشی ،تکرار و تمرین، انجام تکالیف

افزایش  ،تغییر چیدمان که منجر به پویایی کالس. شودیماست که جایگزین تدریس در کالس درس 
که در مسیر اجرای این شیوه  ییهاچالشبرخی  ،در تفسیر این روایت. شودیم ترقیعمانگیزه و یادگیری 

( 7872)تحقیق اسماعیلی فر و همکاراننتایج  .اندگرفتهمورد بحث و بررسی قرار  ،اندداشتهآموزشی وجود 

                                                 
1 . Jensen 
2.  Bergmann 
3 . Travis 
4 . Bliemel 
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حاکی  ،"رویکرد کالس معکوس بر احساس تعلق به مدرسه دانش آموزان دوره ابتدایی ریتأث "تحت عنوان
نتایج تحقیق رستگار  .بوده تعلق دانش آموزان نسبت به مدرس از تأثیر روش کالس معکوس بر احساس

 ،"آموزش معکوس بر یادگیری درس کار و فناوریچگونگی تأثیر روش "تحت عنوان(7872)کیانو پور
( توضیحی سنتی شیوه تدریس معکوس در یادگیری دانش آموزان نسبت به روش تدریس نشان داد که

چگونگی تأثیر روش "( تحت عنوان7872نتایج تحقیق مبصر ملکی و همکاران).واقع شده است مؤثرتر
نگر آن است که شیوه تدریس معکوس در یادگیری نشا ،" آموزش معکوس بر یادگیری درس کار و فناوری

در یک  ،(7878)خیرآبادی.موثرتر واقع شده است( توضیحی)نتیس سدانش آموزان نسبت به روش تدری
 معتقد است که ،" خالقیت در آموزش زبان انگلیسی با اجرای کالس معکوس "مقاله تحلیلی تحت عنوان

که طی آن مسئولیت  شودیماستفاده از یادگیری معکوس موجب بهبود خالقیت در آموزش زبان انگلیسی 
آموزش از فضای مدرسه به فضاهای یادگیری بیرون از کالس درس هدایت شده و نقش سنتی فراگیر و 

ر تحقق این الگوی آموزشی بسیار نوین د یهایفناوراستفاده از . گرددیممعلم به نوعی معکوس و وارونه 
نتایج تحقیق  .باشدیمیادگیری از اصول این الگو  یهافرصتبه فضاها و  یبخشتنوعحائز اهمیت است و 

تأثیر آموزش به روش معکوس بر آمادگی یادگیری خود  "( تحت عنوان7872باقری و جوشقان نزاد)
آموزش به روش معکوس بر  ،نشان داد "راهبر و یادگیری دانشجویان در درس مقدمات کامپیوتر

 برای ییهافرصت بیانگر آن است که مادامی که مطالعات یاد شدهاثرگذار است. خود راهبریادگیری 
یادگیری  یهاتیفعالجریان  در هاآندر  نفساعتمادبهدانشجویان فراهم شود که احساس استقالل و 

در چنین صورتی . ابدییمویان در فرایندهای یادگیری بهبود دانشج برای یخود راهبرتوانایی  ،تقویت شود
این در صورتی است که اگر . شودیمدر بین دانشجویان تقویت  حس تعلق به فضای آموزشی و آکادمیک

 ،یادگیری با محوریت دانشجویان صورت نپذیرد و بیشتر نقش استاد و مربی پدیدار باشد یهاتیفعال
 .شودیممحدود  هاآنمبتکرانه در  خالقانه و یهانگرشدانشجویان ضعیف شده و  نفساعتمادبه

 فرضیه اصلی تحقیق
 مثبت دارد . تأثیر راهبربر یادگیری خود  یادگیری معکوس روش 

 فرعی تحقیق هایفرضیه
 دارد. آگاهی تأثیر مثبت یمؤلفهیادگیری معکوس بر  روش .7 
 دارد. مثبت تأثیرراهبردهای یادگیری  یمؤلفهیادگیری معکوس بر  روش .4
 دارد. یادگیری تأثیر مثبت هایفعالیت یمؤلفهیادگیری معکوس بر  روش .8
 دارد. بین فردی تأثیر مثبت هایمهارت یمؤلفهیادگیری معکوس بر  روش .2
 .دارد تأثیر مثبت ارزشیابی یمؤلفهیادگیری معکوس بر  روش .2
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 تحقیق روش   

جامعه آماری این  بوده است.با گروه کنترل  آزمونپس- آزمونشیپاین پژوهش نیمه آزمایشی از نوع 
)ره( یادگار امامآزاد اسالمی واحد  دانشگاه حسابداریدوره کارشناسی رشته  تحقیق شامل کلیه دانشجویان

دانشجویان دوره کارشناسی رشته  نیاز ب ،یریگنمونهبرای  است. بوده 7870-71در سال تحصیلی 
بر  خود راهبرپرسشنامه یادگیری  شده و تصادفی انتخاب صورتبهنفر  721دانشگاه یادگار امام  حسابداری
نفر  21 هاآناز بین  جدا شده و ،بوداز متوسط  ترنییپا هاآندانشجویانی که نمره اجرا شد.  هاآنروی همه 

قرعه گروه آزمایش و  حکمبهه دو گروه مساوی تقسیم که یک گروه و ب شدندخاب نتتصادفی ا صورتبه
و گروه شده اجرا  هاآنیادگیری معکوس روی  روش ،گروه آزمایش شدند.گروه دیگر گروه کنترل مشخص 

آموزش درس  بود که صورتنیبدطراحی کالس معکوس  شد.اجرا  هاآنروی  شیوه سنتی ،کنترل
جلسه بر گروه آزمایش اجرا  3زیر به شیوه یادگیری معکوس طی  یهاسرفصلکارآفرینی بر اساس 

 شد و برای گروه کنترل شیوه سنتی اجرا شد. 
 ؛ جلسه سوم:خالقیت و نوآوری ؛ جلسه دوم:کارآفرینان اصول کارآفرینی و ویژگی جلسه اول:

؛ جلسه جهان آشنایی با کلیات قوانین تجارت در ایران و ؛ جلسه چهارم:کوچک یوکارهاکسبمدیریت 
 ؛ جلسه ششم: طرح تجاری؛ جلسه هفتم:وکارکسباطالعات و نقش آن در توسعه  یآورفن پنجم:

 خود راهبرپرسشنامه یادگیری  جلسه مجدداً 3؛ جلسه هشتم:بازاریابی. بعد از وکارکسبحسابداری 
مورد مقایسه و بررسی قرار  آزمونشیپبا  آزمونپساجرا شد و میانگین نمره  آزمونپس عنوانبه

 گرفت.
 و فیشر خود راهبریادگیری پرسشنامه  یادگیری خود راهبر بوده است. پرسشنامه ،ابزار تحقیق

 یانهیگز 2 سؤال27 دارای(هنجاریابی شده است و 7832( که توسط نادی و سجادیان)4117)همکاران
در مطالعه است. بوده (خود مدیریتی، یادگیریرغبت به ، یخودکنترل)سه خرده مقیاس بوده و مشتمل بر

رغبت به  ،13/1زیر مقیاس خود مدیریتی  ،34/1پایایی به روش آلفای کرونباخ برای کل آزمون  هاآن
به روش آلفای کرونباخ ضریب  ،حاضر قیدر تحق .است آمدهدستبه 01/1 یخودکنترلو  17/1یادگیری 

 بدست داده است. 33/1اعتباری برابر 
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نرمال بودن توزیع  فرضپیشنتایج آزمون کالموگروف اسمیرنف و شاپیرو ویلک در مورد  .7جدول 
 آزمونپسنمرات 

 هاگروه متغیر 
 کالموگروف اسمیرنف 

 هاگروه متغیر 
 شاپیرویلک

 یداریمعن نمونه آماره یداریمعن نمونه آماره

یادگیری 
 خود راهبر

یادگیری  21/1 42 110/1 آزمایش  
 خود راهبر

 77/1 42 724/1 آزمایش  

 03/1 42 70/1 کنترل 32/1 42 072/1 کنترل

 

 یآمارهو  مشاهده شده از آزمون کالموگروف اسمیرنف تک متغیری ksZمقادیر ،7جدول بر اساس
آزمون متغیر یادگیری خود راهبر در گروه آزمایش و آزمون و پسپیشرای نمرات شاپیرو ویلک ب

صفر ی است. بنابراین فرضیه ترکوچک =  12/1از مقدار بحرانی جدول در سطح تشخیص کنترل 
کند توزیع مقابل که ادعا میی قرار گرفته و فرضیه تأییدنرمال است مورد نمرات که توزیع فراوانی 

از  ی متغیرهاکلیهکه نمرات چنین استنباط نمود توان میدرنتیجه شود. نمرات نرمال نیست رد می
 کنند.عیت میبتوزیع نرمال ت

فرض اساس این پیشاست.  اهمیتحائز  ،های گروه آزمایش و کنترلفرض تساوی واریانسپیش
های آزمایش و کنترل در جامعه با هم برابرند های نمرات گروهشود واریانسبر آن است که فرض می

 شود. آزمون لوین استفاده می لحاظ آماری تفاوت معناداری ندارند. برای آزمودن این فرضیه از و از
 گروه آزمایش و کنترل هایفرض تساوی واریانسنتایج آزمون لوین در مورد پیش.4جدول 

 (P)معناداری  درجه آزادی دوم )مخرج( آزادی اول )صورت(درجه  F مقیاس

 47/1 23 7 84/7 یادگیری خود راهبر

 درجه آزادی از مقدار بحرانی در سطح 13و  7محاسبه شده با  Fمقادیر ،4جدول اساس بر
شود. یعنی یید میأتیری خود راهبر است. بنابراین فرض صفر برای یادگ ترکوچک α= 12/1تشخیص 

وابسته در دو گروه آزمایش و )متغیر یاد شده( آزمون های نمرات پسفرض تساوی واریانسپیش
 یید شد.أکنترل ت

 آزمونپس فرض آزمون شیب همگنی رگرسیون بین متغیر همراه ونتایج پیش .8جدول
 متغیرها شیب همگنی رگرسیون

 هاگروه ضریب بتا F داریمعنی 

 خود راهبریادگیری  آزمایش 30/1 30/1 32/1
 کنترل 77/1 
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آزمون و بین نوع و شیب رابطه بین متغیر پیش ،دادو سطح معناداری نشان  fمقادیر ،8 جدول اساس بر
های آزمایش و کنترل یکسان در گروه راهبر خودمتغیر یادگیری آزمون و خطوط رگرسیون برای هر پس

رگرسیون  خطشیبوجود ندارد. به عبارت بهتر از لحاظ آماری رابطه و  هاآنبوده و تفاوت معناداری بین 
ی متغیرها مثبت و یکسان بوده است. بنابراین با توجه به رعایت آزمون در همهآزمون و پسمتغیر پیش

 استفاده کرد. کوواریانسن از تحلیل تواها برای بررسی اثر مداخله آزمایش میفرضپیش
 در دو گروه آزمونپس و آزمونپیشمیانگین و انحراف استاندارد نمرات  . 2جدول 

 هاگروه متغیرها

 آزمونپس آزمونشیپ

 میانگین تعداد
انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

یادگیری خود 
 راهبر

 87/1 22/8 22/1 08/4 42 آزمایش

 28/1 21/4 22/1 20/4 42 کنترل

آزمون برابر با در گروه آزمایش در مرحله پیشیانگین نمرات یادگیری خود راهبر م ،2جدول اساس بر
در  آزمون میانگین نمرات یادگیری خود راهبرکه در پساست. درحالی 20/4و در گروه کنترل برابر با  08/4

 است. 21/4و در گروه کنترل برابر با  22/8برابر با  گروه آزمایش
 

 تحقیق هاییافته 
 مثبت دارد . تأثیر راهبربر یادگیری خود  : الگوی آموزش یادگیری معکوساصلیفرضیه  
 تأثیر عضویت گروهی بر میزان نمرات یادگیری خود راهبر کوواریانسنتایج تحلیل  .2جدول  

 متغیرها
مجموع 

 مجذورات
درجه 
 آزادی

 میانگین
 مجذورات 

F یمعنادار 
میزان 

 تأثیر
توان 
 آماری

 7 371/1 111/1** 117/412 872/78 4 081/40 مدل

 7 217/1 111/1** 422/21 103/8 7 103/8 مبدأعرض از 

 7 140/1 402/1 417/7 134/1 7 134/1 آزمونشیپ

 7 312/1 111/1** 182/214 723/40 7 723/40 عضویت گروهی

     102/1 21 124/8 خطا

      27 034/47 کل

312/1=β 378/1 =R4 371/1 تعدیل یافته = R4 
آزمون( بر روی متغیر وابسته و با توجه به پس از تعدیل تأثیر متغیر همراه )پیش ،2جدول بر اساس

خود راهبر  یادگیریهای تعدیل شده نمرات شود که بین میانگینمشاهده می ،محاسبه شده Fضریب 
آزمون کنندگان بر حسب عضویت گروهی )گروه آزمایش و یک گروه کنترل( در مرحله پسشرکت
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(. لذا فرضیه پژوهش تأیید گردید. بنابراین بین میانگین نمرات >17/1Pداری وجود دارد)تفاوت معنا
بر افزایش  معکوسیادگیری  روشداری وجود دارد و مداخله یادگیری خود راهبر دو گروه تفاوت معنی

آزمون گروه آزمایش تأثیر داشته است. ضریب کنندگان در پسمرات یادگیری خود راهبر شرکتن
درصد واریانس نمرات یادگیری خود راهبر  8/37دهد که بوده که نشان می 378/1 تعیین تعدیل یافته

باشد می β=312/1برابر با  آزمون قابل تبیین است. ضریب بتابه وسیله عضویت گروهی و نمرات پیش
ی متغیر خود راهبر به وسیله یادگیریدرصد از واریانس نمرات  2/31دهد که این ضریب نشان می

کفایت  نمایانگرنزدیک به صفر  معناداریمستقل قابل توصیف و تبیین است. توان آماری یک و سطح 
زیر  صورتبهخود راهبر را  یادگیریبینی متغیر توان معادله پیشحجم نمونه بوده است. بنابراین می

 نوشت.

 

 

 فرعی یادگیری خود راهبر: هایفرضیه
 دارد. مثبت تأثیر آگاهی یمؤلفهبر  یادگیری معکوسروش  :الف 

 تأثیر عضویت گروهی بر میزان نمرات آگاهی  کوواریانسنتایج تحلیل  .0جدول

 رهایمتغ
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

 میانگین
 مجذورات

F یمعنادار 
میزان 
 تأثیر

 توان آماری

 7 274/1 111/1** 170/82 322/71 4 037/47 مدل

 7 221/1 111/1** 111/83 133/74 7 133/74 مبدأعرض از 

 7 137/1 123/1* 782/2 872/7 7 872/7 آزمونشیپ

 7 200/1 111/1** 41/01 870/47 7 870/47 عضویت گروهی

     873/1 21 213/77 خطا

      27 081/80 کل

200/1=β212/1 =R4 274/1تعدیل یافته  =R4 
آزمون( بر روی متغیر وابسته و با توجه به پس از تعدیل تأثیر متغیر همراه)پیش ،0جدول اساس بر

-آگاهی شرکت شده نمراتهای تعدیلشود که بین میانگینمشاهده می ،محاسبه شده Fضریب 

آزمون تفاوت کنندگان بر حسب عضویت گروهی)گروه آزمایش و یک گروه کنترل( در مرحله پس

(. لذا فرضیه پژوهش تأیید گردید. بنابراین بین میانگین نمرات آگاهی دو >17/1Pمعناداری وجود دارد)
-معکوس بر افزایش نمرات آگاهی شرکت روش یادگیریمداخله داری وجود دارد و وت معنیگروه تفا

1875/0ˆ XY 
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بوده که  274/1آزمون گروه آزمایش تأثیر داشته است. ضریب تعیین تعدیل یافته کنندگان در پس
آزمون به وسیله عضویت گروهی و نمرات پیش درصد واریانس نمرات آگاهی 4/27دهد که نشان می
درصد از  0/20دهد که باشد این ضریب نشان میمی β=200/1برابر با ین است. ضریب بتا قابل تبی

قابل توصیف و تبیین  یادگیری معکوس روشی متغیر مستقل مداخله واریانس نمرات آگاهی به وسیله
. است بودهکفایت حجم نمونه  نمایانگراست. توان آماری یک و سطح معناداری نزدیک به صفر 

 زیر نوشت. صورتبهبینی متغیر آگاهی را توان معادله پیشبنابراین می

1566/0ˆ XY  
 دارد. مثبت تأثیریادگیری  راهبردهای یمؤلفهبر  یادگیری معکوس روش ب : 
 تأثیر عضویت گروهی بر میزان نمرات راهبردهای یادگیری کوواریانسنتایج تحلیل . 1جدول 

 رهایمتغ
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

 میانگین
 مجذورات

F یمعنادار 
میزان 
 تأثیر

 توان آماری

 7 272/1 111/1** 847/82 807/77 4 181/44 مدل

 7 213/1 111/1** 22/84 127/71 7 127/71 مبدأعرض از 

 7 173/1 828/1 334/1 474/1 7 474/1 آزمونشیپ

 7 224/1 111/1** 773/03 27/44 7 27/44 عضویت گروهی

     887/1 21 203/72 خطا

      27 810/83 کل

224/1=β210/1 =R4 272/1تعدیل یافته  =R4 
آزمون( بر روی متغیر وابسته و با توجه به پس از تعدیل تأثیر متغیر همراه)پیش ،1 جدول بر اساس

راهبردهای یادگیری  شده نمراتهای تعدیلشود که بین میانگینمشاهده می ،محاسبه شده Fضریب 
آزمون تفاوت کنندگان بر حسب عضویت گروهی)گروه آزمایش و یک گروه کنترل( در مرحله پسشرکت

(. لذا فرضیه پژوهش تأیید گردید. بنابراین بین میانگین نمرات راهبردهای >17/1Pمعناداری وجود دارد)
یادگیری معکوس بر افزایش نمرات  روش داخلهم داری وجود دارد ودو گروه تفاوت معنی یادگیری

آزمون گروه آزمایش تأثیر داشته است. ضریب تعیین تعدیل کنندگان در پسراهبردهای یادگیری شرکت
درصد واریانس نمرات راهبردهای یادگیری به وسیله  0/21دهد که بوده که نشان می 210/1یافته 

باشد این ضریب می β=224/1برابر با است. ضریب بتا  آزمون قابل تبیینعضویت گروهی و نمرات پیش
ی متغیر مستقل مداخله به وسیله درصد از واریانس نمرات راهبردهای یادگیری 4/22دهد که نشان می

قابل توصیف و تبیین است. توان آماری یک و سطح معناداری نزدیک به صفر  یادگیری معکوس روش
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بینی متغیر راهبردهای یادگیری را توان معادله پیش. بنابراین میاست بودهکفایت حجم نمونه  نمایانگر
 زیر نوشت. صورتبه

1542/0ˆ XY  
 دارد. مثبت تأثیریادگیری  هایفعالیت یمؤلفهبر  یادگیری معکوس روش ج : 
 یادگیری هایفعالیتتأثیر عضویت گروهی بر میزان نمرات  کوواریانسنتایج تحلیل  .3جدول 

 رهایمتغ
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

 میانگین
 مجذورات

F یمعنادار 
میزان 
 تأثیر

توان 
 آماری

 7 172/1 111/1** 127/27 187/0 4 208/78 مدل

 7 027/1 111/1** 018/31 772/7 7 772/7 مبدأعرض از 

 7 112/1 072/1 421/1 147/1 7 147/1 آزمونشیپ

 7 034/1 111/1** 032/713 87/74 7 87/74 عضویت گروهی

     772/1 21 823/2 خطا

      27 347/73 کل

034/1=β118/1 =R4 172/1تعدیل یافته  =R4 
آزمون( بر روی متغیر وابسته و با توجه به پس از تعدیل تأثیر متغیر همراه)پیش ، 3جدول بر اساس

یادگیری  هایفعالیتشده نمرات های تعدیلشود که بین میانگینمشاهده می ،محاسبه شده Fضریب 
آزمون تفاوت کنندگان بر حسب عضویت گروهی)گروه آزمایش و یک گروه کنترل( در مرحله پسشرکت

 هایتفعالی(. لذا فرضیه پژوهش تأیید گردید. بنابراین بین میانگین نمرات >17/1Pمعناداری وجود دارد)
یادگیری معکوس بر افزایش نمرات فعالیت  روش مداخله داری وجود دارد ویادگیری دو گروه تفاوت معنی

بوده که  118/1آزمون گروه آزمایش تأثیر داشته است. ضریب تعیین تعدیل یافته کنندگان در پسشرکت
آزمون قابل ی و نمرات پیشدرصد واریانس نمرات فعالیت به وسیله عضویت گروه 8/11دهد که نشان می

درصد از واریانس  4/03دهد که باشد این ضریب نشان میمی β=034/1برابر با تبیین است. ضریب بتا 
یادگیری معکوس قابل توصیف و تبیین  روش متغیر مستقل مداخله یوسیلهبهیادگیری  هایفعالیتنمرات 

. بنابراین است بودهکفایت حجم نمونه  نمایانگراست. توان آماری یک و سطح معناداری نزدیک به صفر 
 زیر نوشت. صورتبهیادگیری را  هایفعالیتبینی متغیر توان معادله پیشمی

1682/0ˆ XY  
 دارد. مثبت تأثیر بین فردی هایمهارت یمؤلفهبر  یادگیری معکوس روش د :

 بین فردی هایمهارتتأثیر عضویت گروهی بر میزان نمرات  کوواریانسنتایج تحلیل  .7جدول
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 رهایمتغ
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

 میانگین
 مجذورات

F یمعنادار 
میزان 
 تأثیر

 توان آماری

 7 723/1 111/1** 223/247 721/41 4 772/27 مدل

 7 041/1 111/1** 787/13 324/8 7 324/8 مبدأعرض از 

 7 734/1 114/1** 282/71 217/1 7 217/1 آزمونشیپ

 7 322/1 111/1** 12/322 442/27 7 442/27 عضویت گروهی

     127/1 21 472/4 خطا

      27 413/22 کل

322/1=β720/1 =R4 723/1تعدیل یافته  =R4 
آزمون( بر روی متغیر وابسته و با توجه به پس از تعدیل تأثیر متغیر همراه)پیش ،7 جدول بر اساس

بین  هایمهارت شده نمراتهای تعدیلشود که بین میانگینمشاهده می ،محاسبه شده Fضریب 
-عضویت گروهی)گروه آزمایش و یک گروه کنترل( در مرحله پس بر حسبکنندگان فردی شرکت

(. لذا فرضیه پژوهش تأیید گردید. بنابراین بین میانگین >17/1Pآزمون تفاوت معناداری وجود دارد)
یادگیری معکوس  روش مداخلهداری وجود دارد و بین فردی دو گروه تفاوت معنی هایتمهارنمرات 

آزمون گروه آزمایش تأثیر داشته است. کنندگان در پسبین فردی شرکت هایمهارتبر افزایش نمرات 
 هایمهارتدرصد واریانس نمرات  0/72دهد که بوده که نشان می 720/1ضریب تعیین تعدیل یافته 

برابر با آزمون قابل تبیین است. ضریب بتا عضویت گروهی و نمرات پیش وسیلهبهفردی بین 

322/1=β بین  هایمهارتدرصد از واریانس نمرات  2/32دهد که باشد این ضریب نشان میمی
قابل توصیف و تبیین است. توان  یادگیری معکوس روش متغیر مستقل مداخله یوسیلهبهفردی 

توان . بنابراین میاست بودهکفایت حجم نمونه  نمایانگرآماری یک و سطح معناداری نزدیک به صفر 
 بین فردی را به صورت زیر نوشت. هایمهارتبینی متغیر معادله پیش

1854/0ˆ XY  
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 دارد. مثبت تأثیرارزشیابی  یمؤلفهبر  یادگیری معکوس روش :ه 
 تأثیر عضویت گروهی بر میزان نمرات ارزشیابی  کوواریانسنتایج تحلیل . 71جدول 

 رهایمتغ
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

 میانگین
 مجذورات

F یمعنادار 
میزان 
 تأثیر

توان 
 آماری

 7 302/1 111/1** 702/727 024/41 4 432/27 مدل

 7 043/1 111/1** 737/17 721/71 7 721/71 مبدأعرض از 

 7 141/1 421/1 872/7 734/1 7 734/1 آزمونشیپ

 7 382/1 111/1** 774/437 142/87 7 142/87 عضویت گروهی

     783/1 21 212/0 خطا

      27 133/21 کل

382/1=β323/1 =R4 302/1تعدیل یافته  =R4 
آزمون( بر روی متغیر وابسته و با توجه به تعدیل تأثیر متغیر همراه)پیشپس از  ،71جدول بر اساس

-شده نمرات ارزشیابی شرکتهای تعدیلشود که بین میانگینمشاهده می ،محاسبه شده Fضریب 

آزمون تفاوت کنندگان بر حسب عضویت گروهی)گروه آزمایش و یک گروه کنترل( در مرحله پس

(. لذا فرضیه پژوهش تأیید گردید. بنابراین بین میانگین نمرات ارزشیابی >17/1Pمعناداری وجود دارد)
یادگیری معکوس بر افزایش نمرات ارزشیابی  روش مداخله داری وجود دارد ودو گروه تفاوت معنی

بوده  323/1آزمون گروه آزمایش تأثیر داشته است. ضریب تعیین تعدیل یافته کنندگان در پسشرکت
-درصد واریانس نمرات ارزشیابی به وسیله عضویت گروهی و نمرات پیش 3/32هد که دکه نشان می

 2/38دهد که باشد این ضریب نشان میمی β=382/1برابر با آزمون قابل تبیین است. ضریب بتا 
یادگیری معکوس قابل  روش ی متغیر مستقل مداخلهدرصد از واریانس نمرات ارزشیابی به وسیله

کفایت حجم نمونه  نمایانگراست. توان آماری یک و سطح معناداری نزدیک به صفر توصیف و تبیین 
 زیر نوشت. صورتبهبینی متغیر ارزشیابی را توان معادله پیش. بنابراین میاست بوده

1834/0ˆ XY  
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 یریگجهینتبحث و 
. از طریق این درس کندیمدانشجویان نقش مهمی ایفا  ییزااشتغالدر آموزش کارآفرینی 

خود بیشتر تفکر کرده  وکارکسب یاندازراهآورند که برای  به دست ییهافرصت توانندیمدانشجویان 
این در حالی است که این آموزش درس کارآفرینی مانند سایر دروس از کارآیی  و تجربه کسب کنند.

به روش  کارآفرینی آموزش چندانی برخوردار نبوده و نیازمند بازنگری در شیوه تدریس آن است.
که  یاگونهبه کردهاست که دانشجویان را بیشتر درگیر موضوعات برنامه درسی  یاوهیشمعکوس 

نتایج تحقیق در خصوص  بر مطالب مورد نظر تسلط یابند. پرداخته و یادگیریبه  رخود راهب طوربه
نتایج  .مثبت دارد تأثیر راهبریادگیری معکوس بر یادگیری خود  روش ،فرضیه اصلی تحقیق نشان داد
؛ 7872، ؛ امانی طهرانی7872، باقری و جوشقان نزاد)نتایج تحقیق  است: تحقیق با این مطالعات همسو

بوده و اثرگذار  خود راهبرآموزش به روش معکوس بر یادگیری  ،نشان داد (7872، مبصر ملکی و همکاران
تا دانشجویان  شودیممنجر  در درس کارآفرینی استفاده از آموزش معکوس .کندیم یسازیغنیادگیری را 

ده و برای برطرف در جهت یادگیری بیشتر بر خود تأکید داشته و نیازهای یادگیری خود را مشخص کر
در چنین حالتی یادگیری خود را مدیریت کرده و بر آن مسلط  .کنندیمسازی نیازهای یادگیری خود تالش 

 یهانگرشو  یآموزمهارتموضوع درس کارآفرینی با ایجاد توانمندسازی و  متأسفانه گرچه .شودیم
برای دانشجویان تدریس  یسخنران صورتبهخالقانه در رابطه است اما این درس مانند سایر دروس 

پدیدار  ،گذرانندیمدر دانشجویانی که درس کارآفرینی را  یامشاهدهقابلو هیچ تغییر محسوس و  شودیم
 نیست.

 یمؤلفهمعکوس بر  آموزش روش ،اول تحقیق نشان دادفرعی نتایج تحقیق در خصوص فرضیه 
، لمر ؛4177، تحقیقات)نک و گرینیاست:  نتایج تحقیق با این مطالعات همسو دارد. آگاهی تأثیر مثبت

در بُعد آگاهی  خود راهبربر یادگیری  در درس کارآفرینی استفاده از آموزش معکوس ،( نشان داد 4178
بوده و این  رگذاریتأثیادگیرندگان  یبر آگاه در درس کارآفرینی استفاده از آموزش معکوس است. اثرگذار

 مادامی که .شودیمبرای یادگیری بیشتر  نفساعتمادبه خودباوری و منجر بهعالوه بر افزایش سطح دانش 
 طوربه ،از حس خودباوری برخوردار شوندتالش شود که دانشجویان پس از گذرانیدن درس کارآفرینی 

این در صورتی است که افزایش آگاهی .ندینمایمفردی برای افزایش سطح آگاهی خود تالش بیشتری 
تا حدی که دانشجویانی که تا حد خودشکوفایی  کندمیفردی موجبات خودشکوفایی را فراهم 

جدید  هایپدیدهخالقانه از امکاناتی که در دسترس دارند برای تولید محصول و  ایشیوهبه  ،رسندمی
ایجاد  هاییفرصتهمواره برای خود و دیگران کارآفرینانه  هاینگرشبا  صورتبدین. کنندمیاستفاده 

 .شودمی زاییاشتغالکه  کنندمی
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 یمؤلفهیادگیری معکوس بر  روش ،دوم تحقیق نشان داد فرعی نتایج تحقیق در خصوص فرضیه
تحقیقات مبصر ملکی و است:  نتایج تحقیق با این مطالعات همسودارد. مثبت تأثیرراهبردهای یادگیری 

( 4172، بالیمل ؛4174، فولتون ؛ 4174، گرستین؛4177، ایوانز ؛7872، گلزاری و عطاران ؛7872، همکاران
با استفاده از راهبردهایی متفاوت از  در درس کارآفرینی استفاده از کالس درس معکوس ،نشان داد

بر  تواندیمروش یادگیری مسئله محور و  یادگیریاز فرایندهای  کامل ریتصاونمایش سنتی مثل  یهاوهیش
از راهبردهایی در فرایند یادگیری استفاده در درس کارآفرینی  یادگیری معکوس .آموزش بیفزاید یکارآمد

یادگیرندگان ذهنیت یادگیری پیدا کرده و  صورتنیبد. کندیمکه دانشجویان را درگیر و فعال  کندیم
لذا در  در فرایندهای یادگیری را حل نمایند. شدهطرحتا مسائل  کنندیمدرگیر موضوعات شده و تالش 

یادگیری درس معکوس در درس کارآفرینی باعث ایجاد یادگیری مثبت در دانشجویان  از یریگبهرهنتیجه 
در مرحله عمل  توانندیم رندیگیم. یادگیری مثبت بدین معناست که دانشجویان از آنچه فرا شودیم

را به صورت عینی ارائه نمایند.  کندیمموضوعیت پیدا  هاآنمواردی که در ذهنیت  در واقع استفاده نمایند و
نوآوری نشان دهند و  صورتبه کنندیمخود را تالش  خالقیت ،چنین دانشجویانی در نتیجه یادگیری مثبت

 به مراتبی از کارآفرینی دست یابند. رونیازا
در درس  یادگیری معکوس روش ،سوم تحقیق نشان داد فرعی یج تحقیق در خصوص فرضیهنتا

 است: نتایج تحقیق با این مطالعات همسو دارد. یادگیری تأثیر مثبت هایفعالیت یمؤلفهبر  کارآفرینی
 ،افالهرتیفیلیپس و ؛7872، امانی طهرانی؛ 7872، وکیان ؛ رستگار پور7871، تحقیقات )داوودی و حجتی

و  شودیمتنوع بخشیدن به فعالیت یادگیری یادگیری معکوس موجب  روش استفاده از نشان داد که (4172
باعث  یادگیری متنوع یهاتیفعال .دینمایم ترجذابدانشجویان  یادگیری را برای-این امر فضای یاددهی

برای  .دهدیمیادگیری شده و این سطح یادگیری را تا مراتب باال افزایش  و تجارب هافرصتگسترش 
باید از شیوه یادگیری معکوس استفاده کرد زیرا این شیوه  انیدر دانشجونگرش کارآفرینی  جادیا

را درگیر  هاآنمتنوع و مختلف برای یادگیری استفاده کرده و  یهاروشتا از  کندیمدانشجویان را تشویق 
تشویق به انجام  ،درس کارآفرینی موضوعات مورد مطالعه کرد. در چنین حالتی دانشجویان در حوزه

. لذا این امر ابدییمگسترش  هاآنیادگیری برای  یهاتیفعالطیف  و شوندیمعملی و کاربردی  یهاپروژه
درونی  هاآنو یادگیری برای  شتهدا دانشجویان را از حفظ کردن مطالب مربوط به درس کارآفرینی باز

دانشجویان به یادگیری در حد تسلط  ،با درونی سازی یادگیری مطالب درس کارآفرینی .کندیمسازی 
ایجاد  ،. این در صورتی است که هدف درس کارآفرینیشودیممعنادار  هاآنو این یادگیری برای  رسندیم

 برای داشتن استقالل شغلی دست یابند. ییهاتمهارتا حدی است که به  تسلط در حدگیری یاد
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یادگیری معکوس بر  روش ،چهارم تحقیق نشان دادفرعی نتایج تحقیق در خصوص فرضیه 
نتایج  است: نتایج تحقیق با این مطالعات همسو دارد. بین فردی تأثیر مثبت هایمهارت یمؤلفه

 ،(نشان داد 4172، برگمان ؛7872، اسپروز؛ 7872، ؛ اسماعیلی فر و همکاران7878، تحقیقات)خیرآبادی
شیوه  ،بین فردی از قبیل مهارت برقراری ارتباط با یکدیگر یهامهارتیادگیری معکوس موجب تقویت 

از  یریگبهره .شودیمبه اشتراک گذاشتن موضوعات برای تبادل نظر و درک و فهم بیشتر  ،بحث کردن
. دهدیمبین فردی یادگیرندگان)دانشجویان( را گسترش  یهامهارت ،آموزش معکوس در درس کارآفرینی

بهبود ارتباط یادگیرندگان با یکدیگر برای مطالعات بیشتر و به اشتراک گذاشتن دانش  به این منجر موجب
 ،بین فردی یهامهارتبا تقویت و بهبود  .شودیمو اشتعال  ینیکارآفرمربوط به  یهانهیزمدر  و تجربیات

بین فردی جلوگیری  یهاتعارضاز  نه تنها بیشتر شده و ایندانشجویان  توانایی سازگاری و وفاق اجتماعی
 یادگیری همدلی و هماهنگی بیشتر بین اعضای گروه ،همفکری ،تقویت همکاری بلکه باعث ،کندیم

مورد نیاز برای  یهامهارتاز جمله  .شودیمبرای کارآفرینی  خالقانه یهادهیا یسازادهیپجهت 
ران در جامعه و محیط اجتماعی است زیرا کارآفرینی ماهیتاً با توانایی برقراری ارتباط با دیگ ،کارآفرینی

کارآفرینانه حتی  یهادهیا ،. مادامی که همکاری دیگران وجود نداشته باشددیآیم به وجودهمکاری دیگران 
عمل و اجرا پیش بروند.لذا تقویت  تا مرحله چنانکه باید و شاید در جامعه رشد نماید و تواندینمقوی هم 

از  دانش و تجربه و یگذاراشتراکبرقراری ارتباط و یا به  ،بین فردی مثل شیوه بحث کردن یهامهارت
ه در ذهن ک ییهادهیابا توان بیشتری  در کالس معکوس برای درس کارآفرینی ،هامهارتاین قبیل 

 .بردیم شیپبه یسازادهیپتا مرحله  را دیآیم به وجوددانشجویان 
یادگیری معکوس بر  روش ،پنجم تحقیق نشان داد فرعی نتایج تحقیق در خصوص فرضیه

ژائو و  )نتایج تحقیق است: نتایج تحقیق با این مطالعات همسو دارد. تأثیر مثبت ارزشیابی یمؤلفه
در کالس یادگیری معکوس شرکت  که فراگیرانی ،نشان داد(4178، گودوین و میلر ؛4178 ،برسلو

شیوه  . در واقعکنندیمکرده و قدرت قضاوت و داوری پیدا  یابیارزش میزان یادگیری خود را ،کنندیم
پرداخته و  مسئله و حل که به تفکر انتقادی دینمایمفرصتی برای دانشجویان فراهم  ،تدریس معکوس

ارزیابی نتایج یادگیری دانشجویان در درس کارآفرینی به  تا سطوح باالی یادگیری پیشرفت نمایند.
کاغذی اعتبار و سندیت نداشته و بیانگر تغییرات مورد انتظار نیست. در -سنتی و مداد یهاوهیش

ی دانشجویان ارزشیاب ،صورتی که از روش یادگیری معکوس برای درس کارآفرینی استفاده شود
 روش یادگیری معکوس مبتنی بر ارزشیابی مستمر و مداوم از دانشجویان است..شودیم نانهیبواقع

قابل مشاهده باشد. لذا  هاآنانتظار درس کارآفرینی این است که یادگیری دانشجویان در عملکرد 
مبتنی بر  دانشجویان یهاتیفعالیادگیری تأکید بر -شیوه یادگیری معکوس در فرایندهای یاددهی



04 8631پاييز  ،اول، شماره يازدهمسال پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي 

 

یادگیری دانشجویان را  یهاتیفعال ،مستمر طوربهاهداف درس دارد و در چنین حالتی استاد و مربی 
در درس  که نتایج ارزشیابی دانشجویان شودیمبه آن  امر منجر. این کنندیمارزیابی کرده و بازنگری 

یادگیری )استاد و دانشجو( از آنچه -اددهیمثبت پدیدار شود تا حدی که طرفین ی صورتبهکارآفرینی 
 رضایتمندی داشته باشند. ،در طی تدریس درس کارآفرینی صورت پذیرفته

 

که از شیوه آموزش معکوس برای درس کارآفرینی  شودیمتحقیق پیشنهاد  یهاافتهیبر اساس 
ه از شیوه آموزش برای استفاد استفاده شود تا دانشجویان بتوانند یادگیری خود را مدیریت کنند.

یادگیری دانشجویان  یهاتیفعالاساتید باید طرح درس خود را بر اساس  ،معکوس در درس کارآفرینی
 یادگیری صورت پذیرفته یهاتیفعال در خارج از کالس تدوین کنند و کالس را محلی برای بررسی

استاد محوری و انجام برای درس کارآفرینی با تکیه بر  قرار دهند نه اینکه طرح درس خود را
 مقطعی و پایانی قرار دهند. یهایابیارزش

فرصت یادگیری را برای دانشجویان را به  ،با استفاده از شیوه آموزش معکوس در درس کارآفرینی
ایجاد  تقویت شود. هاآنفراهم کنند تا نسبت به یادگیری موضوعات مورد مطالعه رغبت  یاگونه

بر اساس موظف داشتن دانشجویان برای انجام تحقیقات و مطالعات  تواندیم یادگیری یهافرصت
 و گزارش در خارج از کالس آمدهعملبه یدهایبازدو یا نتایج مشاهدات و  یاکتابخانه ،میدانی

 صورت پذیرفته به کالس فراهم شوند. یهاتیفعال
م شود تا دانشجویان بتوانند بستری فراه ،با استفاده از شیوه آموزش معکوس در درس کارآفرینی

نمایند و در مسیر اهداف یادگیری حرکت کرده و دچار انحراف از اهداف  را کنترل نحوه یادگیری خود
واقعی مثل درگیر  هایمحیطدر  هاآنبرای دانشجویان بر اساس قرار دادن  تواندمیاین بستر  نشوند.

صنعتی و خدماتی فراهم شود. در چنین حالتی -و کارخانجات تولید هاشرکتدر  هاآنکردن 
یاد شده به محک تجربه و  هایمحیطخالقانه خود را  هاینگرشو  هاایده توانندمیدانشجویان 

 را کنترل نمایند. هاآنآزمایش گذاشته و میزان قابلیت اجرایی 
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