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درس   یلیتحص اقیبر اشت یآموزش معکوس و آموزش سنت ریتأث یسهیمقا

 ییابتدا آموزاندانشی  اضیر 

 

 1زادهپدرام قربان

 رانیا -، اردبیلیلیدانشگاه محقق اردب  یآموزش قاتیارشد تحق یکارشناس

 

 : دهیچک

تحصنیلی درس  اقیبنر اشنت یآموزش معکوس و آموزش سننت یر یادگی ریثأت یسهیمقا  هدف با حاضر پژوهش

 آزمنونپن  آزمون وپیش طرح با آزمایشینیمه  نوع از پژوهش روش .گرفت یی انجامآموزان ابتدادانش ریاضی

 در شهرسنتان تنا ش ابتدایی پنجم و دختر پایه پسر آموزانرا دانش پژوهش آماری یجامعه .بود کنترل گروه با

 پسر و دختر پاینه آموزاندانش نفر 39شامل  پژوهش این یدادند؛ نمونهتشکیل می  1398 -99تحصیلی  سال

 دسنترس در گینرینموننه روش بنا کنه گنروه کنتنرل اسنت نفنر  17 و آزمنایش گروه نفر  22پنجم ابتدایی، شامل 

 اندتا ش که در دسترس بوده شهرستان ابتدایی مدارس بین از ابتدا دو مدرسه که صورت اند. بدینشده انتخاب

 آمنوزان پسنر و دختنر بودنند و حجنم تقریبنای پنجم کنه شنامل داننشهر مدرسه کالس پایه از سپ  و انتخاب

منورد بررسنی   و گنروه کنتنرل آموزان هر کالس در دو گروه آزمایش معکنوسبرابری داشتند انتخاب شدند. دانش

ی رفتنار،،  کنه دارای سنه جنبنه (Wang et al, 2011)ی  اشنتیاق ها از پرسشنامهآوری دادهقرار گرفتند. برای جمع

اند تمام جنبه هنای اشنتیاق تحصنیلی مربنو  توهيجاني و شناختي اشتياق به مدرسه بود، استفاده شد که می

-برآورد شد. داده 7/0ی باالی به درس ریاضی را بسنجد. ضريب آ فا، كرونباخ محاسبه شده برا، این پرسشنامه

 کنه داد نشنان هاها از طریق آزمون آماری آنا یز کواریان  چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته

 تأییند منورد آمنوزانداننش تحصنیلی اشنتیاق اثربخشنی آمنوزش معکنوس بنر بنر مبننی پنژوهش هنایفرضیه

-معننی به طور پ  آزمون، در کنترل گروه آموزاندانش به نسبت آزمایش گروه آموزاندانش و است قرارگرفته

اشنتیاق  آمنوزش معکنوس بنر روش که گرفت نتیجه توانمی بنابراین، داشتند؛ تحصیلی بیشتری اشتیاق داری

 است. اثربخش آموزان،دانش تحصیلی درس ریاضی

 

 ی.لیتحص اقیاشت ،یآموزش معکوس، آموزش سنتواژگان کلیدی: 

  

                                                                 

 pedramqorbanzadeh@gmail.comنویسنده مسئول:   1

 04/10/1399دریافت: 

 11/02/1400پذیرش: 



 ییآموزان ابتدادانش  یاضیدرس ر   یلیتحص اقیبر اشت یآموزش معکوس و آموزش سنت ریتأث یسهیمقا

 

70 |    

 

 

Pedram Ghorbanzadeh1 

Master of Educational Research, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil - Iran 

 

 

Abstract: 

The aim of this study was to compare the effect of reverse education learning and traditional education on 

the academic motivation of elementary school students. The research method was quasi-experimental with 

pretest and posttest design with control group. The statistical population of the study consisted of male and 

female students of the fifth grade of elementary school in Talesh city in the academic year 1398-99. The 

sample of this study includes 39 male and female students in the fifth grade of elementary school, including 

22 in the experimental group and 17 in the control group, who were selected by available sampling method. In 

this way, first two schools were selected from the primary schools of Talesh city that were available and then 

from each school of the fifth grade which included male and female students and had an almost equal 

volume. Students in each class were divided into two groups: reverse experiment and control group. To 

collect the data, the Passion Questionnaire (Wang et al, 2011) was used, which had three behavioral, 

emotional and cognitive aspects of school desire, which can measure all aspects of academic motivation 

related to mathematics. Cronbach's alpha coefficient calculated for this questionnaire was estimated to be 

above 0.7. Data were analyzed by multivariate analysis of covariance. The results showed that the research 

hypotheses about the effectiveness of reverse education on students' academic achievement were confirmed 

and the students in the experimental group had significantly more academic desire than the students in the 

post-test control group. . Therefore, it can be concluded that the reverse education method is effective on the 

academic motivation of students in mathematics. 
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 مقدمه

از  مهمی بخش دانش و علم تحصیل امروزه

 و کیفیت کمیت و دهدمی تشکیل را افراد زندگی

از  کند.می ایفا افراد آینده در مهمی نقش تحصیل،

-او ویت از همیشه آموزانموفقیت دانش رواین

 کلیدی عوامل از یکی تربیتی است. هایهای نظام

 اشتیاق تحصیلی آموزان،دانش موفقیت مؤثردر

 تحلیل و است که نیازمند ارزشیابی به درس ریاضی

 اشتیاق برای است. تدری  هایروش با آن پیوند

 این از است: یکی شده مدل مطرح چهار تحصیلی

-است. بر  (Paris & Blumenfeld, 2004) مدل هامدل

 استفاده از آن پژوهش در این که اساس این مدل

مؤ فه  سه تحصیلی دارای اشتیاق است، شده

)اشتیاق شناختی، اشتیاق عاطفی و اشتیاق 

 پذیریانعطاف به شناختی است: اشتیاق  رفتاری

 سخت، مقابله کار برای ترجیح مسئله، حل در

 رویکرد (Burrows, 2010)در برابر شکست  مثبت

از راهبردهای   استفاده و یادگیری خودتنظیمی

 که  (Wang et al, 2011)فراشناخت دال ت دارد 

با راهبردهایی مانند خالصه کردن   فراگیران

مطا ب،  مرور و سازماندهی پیشخوانی،مطا ب، 

 دهندمی ارتقا را خود موفقیت تحصیلی و یادگیری

 از اشتیاق هاآن که شودمی باعث همین و

 Alavi & Yousef)برخوردار شوند  بیشتری تحصیلی

Vand, 2018).   گیرند،  می یاد مطا بی که آموزاندانش

 تا دهندمی بسط خالصه برداری و و کنندتکرار می

 خوب و سازماندهی کنند خوب ذهن در را آنها

 اشتیاق .(Linnenbrink & Pintrich, 2003)یادبگیرند 

-مشاهده دانش قابل رفتارهای شامل رفتاری

 حین درس در که است تکا یف با برخورد در آموزان

 شامل ببیندکه را هاآن تواندمی راحتی به معلم

 مثبت و برخوردهای توجه، و دقت پایداری، تالش،

 هنگام طلبیکمک و تحصیل محل در حضور

 انجام تکا یف حین در مشکلی با شدن مواجه

-به یا همساالن معلم از کمک و تقاضای درسی

است  درسی مطا ب درک یادگیری و منظور

(Sohrabi & Abedi, 2012). به اشتیاق، عاطفی بعد 

 در آموزدانش هیجانی و عاطفی هایواکنش

 جهت در های اثربخشنگرشمدرسه،   و کالس

 اشاره تحصیل محل به تعلق احساس تشخیص

 حیطة انگیزش، به عالقمند پژوهشگران دارد.

 قابل عاطفی حاالت عنوان تحت را عاطفی اشتیاق

 خاص ایجاد علمی هایفعا یت توسط که مشاهده

 مفهوم، این در اند.کرده سازیمفهوم شوند،می

 و شور نظیر عاطفه کیفیت به عاطفی اشتیاق

 هایفعا یت طی در  ذت احساس و شوق، عالقه

-به عاطفی اشتیاق دارد؛ همچنین اشاره علمی

 با عاطفی ارتبا  از آموزاحساس دانش صورت

 شده است. تعریف نیز مدرسه کارکنان و مدرسه

 به مدرسه، عدم عالقه یا عالقه به عاطفی اشتیاق

 منفی و مثبت عواطف مدرسه تکا یف و معلمان

 یا و اضطراب، خشم کنجکاوی،  ذت، قبیل از

 .(Soufi & Peri, 2018)کند اشاره می نیز خستگی

 دانشجویانی که است آن نشانگر مطا عات برخی

اشتیاق  یادگیری در عاطفی و  حاظ شناختی از که

 تکا یف در تالش بیشتری رغبت و دهند،می نشان

 اصرار و کارآمدی داده و نشان خود از مطا عات و

 نسبت مسائل و مشکالت با مواجهه در بیشتری

 از تریسطوح پایین که دارند دانشجویانی به

 & Abbasi)را دارند  عاطفی و اشتیاق شناختی

Dagahi, 2014). ،رابطه بسیاری پیامدهای با اشتیاق 

 و مثبت عواطف بهزیستی، ازجمله: افزایش دارد

 ریاضیات اینکه به توجه با انگیزش و عملکرد.  ذا

 نظام و دارد ریزی درسیبرنامه در ارزشمندی جایگاه

 گنجاندن با تا کوشندمی همواره آموزشی های

 پرورش به تحصیلی هایبرنامه در ریاضی مباحث

 آموزاندانش استدالل قدرت و ذهنی هایتوانایی

 تحوالت با همگامی برای را آنان کنند و کمک خود
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 مهیا آینده زندگی در فناوری هایپیشرفت و علمی

 در آموزاندانش اشتیاق  تحصیلی رو این سازند. از

دست  برای ایویژه اهمیت از ریاضی، درس

 عوامل .است برخوردار تربیت و تعلیم اندرکاران

 خودنمایی تحصیلی، اشتیاق ایجاد در متعددی

 تدری  روش و معلم هاآن مؤثرترین از که کندمی

 نقش آموزشي ها،نظام اوست. معلمان در

 دارند. خود به اهداف دستيابي آن در مهمي را

 ها،موضوع دروس، محتوا، رفتار،، ا گوها،

به   معلمان یوسيلهبه های يادگير،انگيزه علمي،

 روش ميان اين گردد درمي منتقل آموزاندانش

 را مهمي تواند نقشمي و مهم بوده تدري  خیلی 

 آموزاندانش به ترمطلوب گير،ياد دهیشكل در

تدری ،  هایشیوه از بحث هنگام  .نمايد ايفا

 عنوانبه سخنرانی ویژهبه سنتی هایروش عموما  

-به ذهن می در مدارس تدری  روش ترینمعمول

 و که اطالعات است آن بر سعی روش این رسد. در

 از سویه یک ارتباطی قا ب در آموزشی محتوای

 تنها شاگردان  .شود منتقل آموزاندانش به معلم

 یاد معلم، به دادنگوش و نشستن سرکالس با

-فرا می که چیزی آن یدرباره باید بلکه گیرند.نمی

 یپیشینه تجربیات به را آن شود، صحبت گیرند

 ببندند. کار به خود روزمره زندگی در و داده ربط خود

 آموز موجودیدانش سنتی هایدر روش متأسفانه

 جسمی یا فکری و ذهنی فعا یت که منفعل بوده

است. در این  معلم تابع کمی داشته و بیشتر

 کاهش و میلیبی دچار تدریج به روش، شاگرد

-می با مشکالت مقابله و تحصیل برای انگیزه

 .(Bonwell, 2008)شود

 در نظر موارد گفته شده، ملزوم تجدید بنابه

 توجه نمودن به بیشتر و سنتی تدری  ها،روش

 مدارس و طرف از تدری  فعال ها،روش

 کند تا کارآمدیمی پیدا ضرورت مرکزهای آموزشی

 پیامدهای و تحصیلی اشتیاق در تأثیر برای الزم

 ا گوها، ازاین یکی باشد. داشته را آن متعاقب

آموزش معکوس  روش ی تدری ،پیشرفته و نوین

-بدین محور آموزدانش آموزش است. مفهوم

 معلم، به کمک فراگیران آن در که صورت است

-آموزش می مطا ب فهم و درك مسئول بر خود

 آموزان. آموزش معکوس، دانش(Seyf, 2012)باشند

-دانش  ذا نمایند؛می درگیر یادگیر، در مباحث را

ترند که  موفق دانش ذهنی ساخت در زمانی آموزان

 طور آن به ارزشیابی و خود یادگیر، مراحل در

 .(Kena, 2014)شوند  داده مشارکت معنادار

آموزش معکوس یک آموزش جدید و نو در 

. (Philips & Aflahrti, 2015)آید شمار میجهان به

 در که است آموزشی نوین مدل آموزش معکوس

تکا یف   انجام و گیردمی صورت منزل در آموزش آن

 آموزانگیرد. دانشانجام می کالس در درسی

 در حضور از قبل منزل در را آموزشی ویدئوهای

 به را در کالس حضور زمان و کنندتماشا می کالس

 نظرتبادل و بحث و پروژه انجام تمرین، حل

 دهند.می اختصاص های خودآموخته پیرامون

 کلیدی و اصلی ساختار جزو که آموزشی ویدئوهای

 تهیه معلم توسط است، معموال   معکوس تدری 

-می انتخاب آنالین آموزشی منابع از یا و شوندمی

 گردند.

 آموزدانش و آموزمحور بودهدانش این روش

آموزش   .باشد داشته تر،فعال و تالشی زیاد باید

 در   سامز آرون و برگمن جاناتان معکوس توسط

مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس این   2007 سال

 سه نوع بر آموزش نظریه، این دو معتقدند که

 کنجکاو،، -3و  ارتبا  -2 محتوا  -1استوار است: 

این بین بیشتر از بقیه است.  در کنجکاو، اثر که

 را کنجکاوی ح  بتواند باید معلم که معنی اینبه

آموز دانش صورت این در برانگیزد، آموزاندانش در

 از یکی شود.می آماده محتوا یادگیری برای

 در کنجکاوی ح  برانگیختن هایراه مهمترین

 روشی به سخنرانی تغییر روش آموزان،دانش 

 خود، سؤال به پاسخ برای فراگیران آن در که است

 معکوس کالس در بپردازند. وجوگریبه جست

 غنا و عمق و وجوگریجست به کالس و مکان زمان
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 & Sama)یابد اختصاص می یادگیری بخشیدن به

Bergman, 2014). 

 و تکنو وژی روزافزون گسترش به توجه با

 و جوان قشر خصوصا   مردم عموم دسترسی

 ارتباطی و اطالعاتی جدید هایفناوری به دانشجو

 از و داد قرار هافناوری این برپایه را آموزش توانمی

 امروزه برد. بهره آموزش امر در هاآن هایقابلیت

و  هاتبلت چون ابزارهای ارتباطی شاهدگسترش ما

-آن طریق از که هستیم هوشمند همراه هایتلفن

 به محدود اطالعات به دسترسی و مطا عه ها

 هر در و  حظه هر در و نیست خاصی و مکان زمان

 داشت دسترسی موردنیاز اطالعاتبه توانمی کجا

 و یادگیری عرصه در توانمی این امکانات از و

 کالس تدری  روش در نمود. استفاده آموزش

 در مختلف هایفناوری از با استفاده نیز معکوس

 در یا و بیماری شیوع جنگ، مانند بحرانی شرایط

 که مواردی سایر و درسی تداخل واحدهای شرایط

 هادانشگاه و مدارس در درسی هایکالس تشکیل

 وتربیتتعلیم کمک به توانمی پذیر نیست،امکان

 توانمی رو این از داد؛ نجات تعطیلی از را آن و آمده

 کمک به تدری  روش و نوین هایگفت فناوری

 راستای گیرند؛ درمی قرار آموزش خدمت در هم

 تحقیقات معکوس کالس بررسی اثربخشی

 Muir)ازجمله مطا عة  است شده انجام مختلفی

Geigor, 2015)  بر معکوس کالس تأثیر یزمینه در 

 و دهم در پایه آموزاندانش یادگیری ریاضی

 که داد نشان آموزاندانش و معلمان از نظرسنجی

 با رویارویی در خود مورد تجربیات در نظرشان

 آموزاندانش و است بوده مثبت معکوس کالس

 ایجاد آنالین منابع ریاضیات با که اندداشته تمایل

-باشند. عالوه  داشته تعامل معلم، توسط شده

 از پ  سال سه که داد نشان دیگر مطا عه براین

-همه کالس در معکوس کالس یشیوه به تدری 

 سوتا،مینه یمنطقه در دبیرستانی ریاضی های

از   یافت. افزایش درصد 50 ریاضی امتحان نمرات

 به کارگیری و کلراد نواحی از دیگر یکی در سویی

در  آزمون نمرات افزایش باعث معکوس کالس

 مطا عات خواندن، مهارت علوم، ریاضیات،

 ,Darke, Kayser)شد  نوشتن مهارت و اجتماعی

Jakcobowitz, 2016).   در پژوهشی دیگر(Moazami, 

 کالس آموزش روش یمقایسه هدف با (2017

 درس در یادگیری سنتی تدری  روش و معکوس

 این متوسطه به دهم دختر آموزاندانش فیزیک

کالس   یشیوه از استفاده که رسید نتیجه

 و سطحی یادگیری باالرفتن معکوس باعث

 و خالقیت و تفکر یو دامنه شودمی مفهومی

 به توجه با .کندمی زیاد را به دروس نگریعمقی

 معکوس کالس آموزش روش پژوهشی، یپیشینه

 است کارآمدی توانسته خود کوتاه عمر طول در

 .دهد را نشان آموزشی متغیرهای بر تأثیر در خود

ی تأثیر آموزش  پژوهش حاضر با هدف مقایسه

معکوس و سنتی بر اشتیاق تحصیلی درس 

 آموزان ابتدایی انجام گرفته است.ریاضی دانش

 اندعبارت تحقیق اصلی یفرضیه اساس این بر

 اشتیاق آموزش معکوس تا چه اندازه بر روش :از

 .دارد تأثیر آموزاندانش تحصیلی درس ریاضی

 

 روش تحقیق

 از و کاربردی هدف، منظر از حاضر پژوهش

 طرح با نیمه آزمایشی) نیمه تجربی( روش، نظر

 است. پ  آزمون با گروه کنترل -آزمونپیش 

 
 (:  شکل شماتیک روش نیمه آزمایشی1جدول )

تقسیم تصادفی  

 هاگروه

 مستقلمتغییر آزمونپیش

 معکوس()آموزش

 آزمونپ 

 + + + آزمایشی

 + _ + کنترل
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 آموزاندانش حاضر، پژوهش آماری یجامعه

 شهرستان تا ش ابتدایی پنجم یو دختر پایه پسر

 این یهستند. نمونه 1398 -99تحصیلی  سال در

پسر و دختر   آموزاندانش نفر 39شامل  پژوهش

 نفر  22ابتدایی، شامل  دوم یدوره پنجم یپایه

 با که کنترل است،   گروه نفر  17و  آزمایش گروه

اند؛ شده انتخاب دسترس در گیرینمونه روش

 مدارس بین از ابتدا دو مدرسه که صورت بدین

 تا ش که در دسترس بودند شهرستان ابتدایی

ی پنجم  هر مدرسه کالس پایه از سپ  و انتخاب

آموزان پسر و دختر بودند و حجم که شامل دانش

تقریبا برابری داشتند انتخاب و به روش تصادفی  

آموزان هر کالس در  ها قرار گرفتند. دانشدر گروه

 دو گروه آزمایش )آموزش معکوس( و گروه کنترل

 )آموزش سنتی( مورد بررسی قرار گرفتند.

 در آزمایش گروه هایآزمودنی پژوهش در این

 از سپ  گرفته و معکوس قرارآموزش معرض

 اشتیاق یعنی پژوهش یوابسته متغیر  حاظ

 با آمده به دست نتایج گیری واندازه تحصیلی

 آموزش سنتی روش به کنترل که  گروه نتیجه

 گیرد.می قرار مقایسه مورد اند،دیده

ی اشتیاق پرسشنامه از پژوهش این در

این  .شد استفاده هاداده گردآوری برای تحصیلی

ی مقياس اشتياق پرسشنامه، فرم توسعه يافته

است كه توسط  (Feredrikz et al, 2004)به مدرسه 

(Wang et al, 2011)  به منظور سنجش اشتیاق

ین  آموزان طراحي شده است. اتحصیلی در دانش

باشد و سه جنبه گویه می  23پرسشنامه دارای 

سوال، اشتیاق هيجاني    7شامل  اشتیاق رفتار،

سؤال   8سوال و اشتیاق شناختي شامل   8شامل 

درجه   5ی مقیاس گيرد که به وسیلهرا در بر مي

( 5هميشه ) تقريبا   تا (1هرگز ) تقريبا   از  یکرت،

 .شوندمي گرفته اندازه

كرونباخ محاسبه شده برا، این  ضريب آ فا،  

 ,Zahed et al)برآورد شده است 7/0پرسشنامه باالی 

 پایایی ضریب حاضر تحقیق . همچنین در(2013

 .آمد دستبه 66/0 آ فای کرونباخ شاخص براساس

 این سؤاالت که داد نشان آزمون این نتایج

 برخوردار درونی مطلوبی ثبات از پرسشنامه

درسه و انتخاب دو کالس با تعیین دو م .هستند

پنجم دبستان که از  حاظ تعداد و جنسیت دانش 

آموزان تقریبا  برابر بودند، یکی را به عنوان گروه  

کنترل و دیگری را به عنوان گروه آزمایش  انتخاب  

آزمون گرفته  کردیم. ابتدا از هر دو کالس یک پیش

شد سپ  سرفصل مربو  به کتاب ریاضی پنجم، 

سنتی و  کنترل به همان روشان گروهآموز به دانش

-آزمایش به روش آموزشآموزان گروهبه دانش

جلسه آموزش داده شد و   9معکوس، در طی 

 آزمون گرفته شد.ها پ سپ  از آن

هدف  از آموزاندانش کردن اول: آگاهی جلسه

پژوهش و تعیین زمان آزمون ریاضی از مبحث  

ی که در دوره  نظر از هر دو گروه. از آنجاییمورد 

صورت توصیفی آموزان بهابتدایی نمرات دانش

مکرر به طور    گیریاست، برای اینکه تحلیل اندازه

صورت نمره از  صحیح اجرا شود ما این آزمون را به

 آموزان گرفتیم.از دانش 20صفر تا 

آموزان دوم:  در این جلسه از دانشی جلسه

-مه بین آنریاضی گرفته شد و سپ  پرسشناآزمون 

آوری  ها جمعها توزیع شد و پ  از تکمیل آن، داده

 شد.

ی تدری  و توجیه  سوم: با بیان نحوهی جلسه

-های آموزشی و مطا ب مورد دیآموزان، سیدانش

 آموزان قرار داده شد.نظر، در اختیار دانش

آموزان مطا ب را مطا عه ی چهارم: دانشجلسه

طور کامل مشاهده و با های آموزشی را به  دیو سی

-آمادگی کامل وارد کالس شدند؛ همچنین دانش

آموزان سواالتی را که متوجه نشده باشند را در برگه  

-آورند. از دانشنوشته و همراه خود به کالس می

های شود با همکاری هم از گروهآموزان خواسته می

های آموزشی دیخود  مطا بی را که از طریق سی

را برای یکدیگر توضیح دهندو بر روی اند یادگرفته
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گو کردند؛ سپ  از ودانستند گفتسؤاالتی که نمی

اند آموز خواسته شد آنچه را آموختهچند دانش

 ها نیز توضیح دهد.برای سایر بچه

ی  ی پنجم: این جلسه نیز مانند جلسهجلسه

 قبلی اجرا شد.

ی درس ی ششم: در این جلسه به ادامهجلسه

های آموزشی مربو  به این دیشد و سی  پرداخته

آموزان قرار داده شد بخش دوباره در اختیار دانش

ها خواسته شد که مطا ب آن را در خانه و از آن

-فهمند، مانند جلسهبیاموزند و سؤاالتی را که نمی

 ی قبل در کاغذ بنویسند و به کالس بیاورند.

آموزان  هفتم: مانند جلسه دوم دانشی جلسه

های آموزشی را به طور کامل مشاهده و با دیسی

-آمادگی کامل وارد کالس شدند. دوباره از دانش

های آموزان خواسته شد با همکاری هم از گروه

های آموزشی دیخود  مطا بی را که از طریق سی

اند، برای یکدیگر توضیح بدهند و بر روی  یادگرفته

. سپ  از گو کردندودانستند گفتسؤاالتی که نمی

شود آنچه را آموخته چند دانش آموز خواسته می

 ها نیز توضیح دهد.است، برای سایر بچه

هشتم: این جلسه نیز مانند جلسه  ی جلسه

آموزان خواسته  قبلی اجرا شد؛ همچنین از دانش

شد مطا بی را که در این مدت از مبحث مورد نظر 

ها آن اند، برای جلسه بعد آماده کنند تا ازآموخته

 آزمون گرفته شود.

نهم: پ  از پایان تدری  از آموزان ی جلسه

آزمون ریاضی گرفته شد؛ سپ  پرسشنامه بین 

آوری  ها جمعها توزیع و پ  از تکمیل آن، دادهآن

 شد.

کنترل آموزش به همان صورت سنتی  در کالس

ها نیز صورت گرفت و در اول و آخر تدری  از آن

ها ی آنها به وسیلهامهآزمون گرفته و پرسشن

 آوری شد.تکمیل و سپ  جمع

های به دست آمده از  تجزیه و تحلیل داده

پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی شامل 

کو موگروف_اسمیرنوف و تحلیل آنا یز  آزمون  

 افزاری نرمکواریان  با اندازه گیری مکرر، به وسیله

SPSS  .انجام شد 

 

 های تحقیق یافته

کواریان  با از انجام تحلیل تحلیل آنا یزقبل 

مکرر، از آزمون کو موگروف_اسمیرنوف گیریاندازه

ها استفاده شده است  جهت بررسی نرمال بودن داده

 باشد:می  5که به شرح جدول 

 

 هادر مورد نرمال بودن دادهکو موگروف_اسمیرنوف  نتایج آزمون  (:  2جدول )

 آزمونپ  آزمونپیش 

 39 39 تعداد

 20/75 76/76 میانگین

 967/7 312/11 انحراف استاندارد

 115/0 123/0 حداکثر اختالف

 115/0 123/0 آمار آزمون

 200/0 139/0 داریسطح معنی

 

  دو  ، سطوح معنی داری 5جدول شماره مطابق 

(  < sig  05/0ت ) بیشتر اس 05/0مرحله آزمون، از 

نمرات دار نیست. به این معنی که،  پ  معنی

پ  آزمون ، نرمال  و زمونآها، در پیش آزمودنی

ها، برای بوده است. بنابراین شر  نرمال بودن داده

برای   .مکرر، برقرار استهایگیریانجام روش اندازه

-معکوس بر اشتیاقبررسی اثرگذاری آموزش

آموزان و تحصیلی درس ریاضی، از نمرات دانش

-گیریاندازه آموزان تحلیلتحصیلی دانشاشتیاق

 مکرر صورت گرفت. 
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 آزمونآموزان با کنترل اثر پیشها از  حاظ نمره ریاضی دانشهای چند متغیره برای مقایسه گروهنتایج آزمون(: 3جدول )

خطای درجه  فرضیه درجه آزادی F مقدار متغیرها 

 آزادی

sig مجذور اتا 

 

 آزمونپیش

 اثر پیالی

 المبدای ویکلز

 اثر هتلینگ

 ریشه روی

165/0 

835/0 

197/0 

197/0 

29/7 

29/7 

29/7 

29/7 

00/1 

00/1 

00/1 

00/1 

0/37 

0/37 

0/37 

0/37 

01/0 

01/0 

01/0 

01/0 

165/0 

165/0 

165/0 

165/0 

 

 گروه

 

 اثر پیالی

 المبدای ویکلز

 اثر هتلینگ

 ریشه روی

515/0 

485/0 

064/1 

064/1 

35/39 

35/39 

35/39 

35/39 

00/1 

00/1 

00/1 

00/1 

0/37 

0/37 

0/37 

0/37 

00/0 

00/0 

00/0 

00/0 

515/0 

515/0 

515/0 

515/0 

نتایج چهار آزمون چند    ،3ی جدول شماره

از:  نداها عبارتدهد. این آزمونمتغیره را نشان می

اثرپیالیی،  مبدا ویلک ، اثر هاتلینگ و آزمون 

ریشه ُری. با توجه به جدول باال، سطح  بزگترین 

کمتر   05/0، در هر چهار آزمون، از (sig)داریمعنی

به این معنی که براساس این (.  > 05/0sig)است

آزمون، با  آزمون و پ چهارآزمون، تفاوت پیش 

  یاین نتیجه نشان دهنده .دار استیکدیگر معنی

نمرات بر   آموزش معکوس تأثیر روش آزمایشی

  65/1میزان تأثیر و   است آموزاندانش ریاضی

 .باشددرصد، می

 

 آزمونآموزان با کنترل اثر پیشها از  حاظ اشتیاق تحصیلی دانشی گروههای چند متغیره کلی برای مقایسهنتایج آزمون(:  4جدول )

 مجذور اتا معنی داریسطوح  خطای درجه آزادی فرضیه درجه آزادی F مقدار متغیرها 

 

 

 آزمونپیش

 آزمون اثر پیالی

 آزمون المبدای ویکلز

 آزمون اثر هتلینگ

 بزرگترن ریشه روی

141/0 

859/0 

165/0 

165/0 

09/6 

09/6 

09/6 

09/6 

00/1 

00/1 

00/1 

00/1 

0/37 

0/37 

0/37 

0/37 

018/0 

018/0 

018/0 

018/0 

141/0 

141/0 

141/0 

141/0 

        

 

 گروه

 اثر پیالی آزمون

 آزمون المبدای ویکلز

 آزمون اثر هتلینگ

 بزرگترن ریشه روی

302/0 

698/0 

433/0 

433/0 

01/16 

01/16 

01/16 

01/16 

00/1 

00/1 

00/1 

00/1 

0/37 

0/37 

0/37 

0/37 

00/0 

00/0 

00/0 

00/0 

302/0 

302/0 

302/0 

302/0 

-سطح معنی  ،4شماره با توجه به جدول  

 کمتر است  05/0، در هر چهار آزمون، از (sig)داری

(05/0sig <  .) به این معنی که براساس این

آزمون، با  آزمون و پ چهارآزمون، تفاوت پیش 

دهنده این نتیجه نشان .دار استیکدیگر معنی

اشتیاق بر  آموزش معکوس تأثیر روش آزمایشی

  41/1میزان تأثیر و   است آموزاندانشتحصیلی  

 .باشددرصد، می
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 آزمون-آزمون و پیگیری با کنترل اثر پیشآموزان در پ تحصیلی دانشها از  حاظ اشتیاقهای تک متغیره کلی برای مقایسه گروهنتایج آزمون(: 5جدول )

 

 داری، سطح معنی5ی شمارهبراساس جدول  

(sig) کمتر است  05/0، از (05/0sig < ؛)   به این معنی

پ  آزمون،   و های پیش آزمونکه تفاوت میانگین

دهنده تأثیر این موضوع نشان که  دار استمعنی

اشتیاق تحصیلی  بر  آموزش معکوس روش آزمایشی

 است.درصد،   41/1میزان تأثیر و   است آموزاندانش

 

 بحث و نتیجه گیری

 فناوری کارگیریبه کشورها، از بسیاری در

 منظور به آموزشی نظام در ارتباطات و اطالعات

مورد  یادگیری و یاددهی هایروش کیفیت ارتقای

 د یل همین به است؛ گرفته قرار خاص توجه

 استقبال با تدری  در تلفیقی رویکرد از استفاده

با   همزمان حال عین در است. شده روروبه ایویژه

-روش از استفاده گراییسازنده رویکرد شدن فراگیر

 توجه نیز معکوس کالس مانند نوین تدری  های

 جلب نموده خود به را تربیت و ی تعلیمحوزه فعاالن

 این از استفاده پیرامون فراوانی مطا عات  .است

 که است، شده انجام و یادگیری یاددهی امر  در روش

 .برندمی سر به خود ابتدایی مراحل در هنوز

كه روش دهد  می  نشان  های این پژوهشیافته

اشتیاق تحصیلی  است  توانسته معکوسآموزش

. این  معنادار، افزايش دهد را به طور آموزاندانش

 دهد که آموزش معکوس توانستهنتایج نشان می

تحصیلی در  باعث افزایش نمرات ریاضی و اشتیاق

ها با شود. این یافتهآموزان میدرس ریاضی در دانش

 ,Attaran et al, 2015; Esmailifar et al)های یافته

2015; Jamaludin& Osman, 2014; Jonson, 2013; 

Moazami, 2017; chen,2018; Alvand, 2016; 

Bouwmeester, 2019)  های )یافته با و همسوCabi, 

 است. ( ناهمسو2018

 را تحصیلی اشتیاق میتوان یافته این تبیین در

و  انگیزش باعث که داندمی هاییفعا یت از عبارت

-فزاینده طوربه که افرادی و شودفعال می یادگیری

افزایش   را یادگیری اشتیاق کنندمی تلفیق را هاآن ای

 به د یل معکوس کالس دهند؛ همچنینمی

 کامال چارچوب درواقع دارد، که باالیی پذیریانعطاف

 میل و عالقه براساس فراگیر ندارد؛ درنتیجه ثابتی

پردازد و از می یادگیری به بخواهد که خود هر زمان

امکانات   و عالیق براساس برنامه نظرتنظیم این

 باعث امر همین و شودمی انجام آموزدانش

تبیین  شود. برایمی تحصیل به اشتیاق افزایش

مجموع  منابع تغییرات 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات

 مجذور اتا سطح معنی داری Fمقدار 

 

در    آموزانشتحصیلی داناشتیاق

 آزمونپ 

 فرض کرویت

 اثر گلخانه ای

 هوین فلدت

 کران پایین

78/74 

78/74 

78/74 

78/74 

1 

00/1 

00/1 

00/1 

78/74 

78/74 

78/74 

78/74 

09/6 

09/6 

09/6 

09/6 

018/0 

018/0 

018/0 

018/0 

141/0 

141/0 

141/0 

141/0 

        

 

در    آموزانتحصیلی  دانشاشتیاق

 پیگیری

 فرض کرویت

 اثر گلخانه ای

 هوین فلدت

 کران پایین

62/196 

62/196 

62/196 

62/196 

1 

00/1 

00/1 

00/1 

62/196 

62/196 

62/196 

62/196 

01/16 

01/16 

01/16 

01/16 

00/0 

00/0 

00/0 

00/0 

302/0 

302/0 

302/0 

302/0 
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دیدگاه  به توانمی حاضر پژوهشی یافته

Mcnally,Little استناد کرد که به باور او، کالس-

 کردن معکوس برای آموزش روشیک معکوس

 از تدری  رهایی منظور به سنتیآموزش روش

 به درس کالس سنتی،روش در. است آموزشی

 و در این کندمی پیدا اختصاص آموزشی محتوای

از   بیرون در آن گرفتن کار به جهت تکا یفی راستا

-گرفته می نظر در آموزان،برای دانش درس کالس

 که است راهبردی یک معکوسکالس اما شود؛

ضبط  برداریفیلم طریق از را های آموزشیسخنرانی

 ,Littleکند )می منتقل درس ازکالس بیرون به را آن و

 یرویکرد ارائه این در (؛ همچنینMcnally, 2016؛ 2015

 و شودمی گذاشته کنار درس کالس در محتوا

طریق  از را کالسی هایفعا یت توانندمی مدرسان

 مسائل علت به آموزاندانش چگونه اینکه آموزش

 به واقعی زندگی در را اطالعات و یابند دست

-کالس اجرای راهبردهای  کارگیرند، فراهم کنند.

 به نسبت آموزاندانش درک افزایش باعث معکوس

 آن تقویت و کالس درس از قبل هایاهمیت فعا یت

 & Rotellar 2016شود )می درس داخل کالس در

Cain,درس آموز محتوایمعکوس دانش(. در کالس 

 تواندمی و بارها و بارها کندمی مطا عه قبال   را

 به با توجه آموزدانش هر تماشا کند. را معلم تدری 

-می و یادگیری مطلب درک به ودخ فردی هایتفاوت

 آموزدانش دست به یادگیری کنترل واقعپردازد و در

-توانند پرسشمی نیز درس کالس در گیرد؛انجام می

 موضوعات به تربپرسند و عمیق بهتری های

 تریمؤثرتر و عمیق یادگیری نتیجه در بپردازند،

 در محتوا همچنین در این رویکرد ارائه  .آیدبوجود می

-می مدرسان و شودمی گذاشته کنار درس کالس

 اینکه طریق آموزش از را کالسی هایفعا یت توانند

 و یابند دست مسائل علت به آموزاندانش چگونه

 کارگیرند، فراهم کنند به واقعی زندگی در را اطالعات

 افزایش باعث معکوس کالس راهبردهای اجرای.

 هایاهمیت فعا یت به نسبت آموزاندانش درک

 کالس داخل در آن تقویت و درس کالس از قبل

 (. ,Rotellar & Cain 2016شود ) می درس

موجود   هاینظریه تمام اصلی هسته درمجموع

 آموزاندانش فعاالنه درگیری حول معکوس درکالس

 زند؛دور می یادگیری تکا یف و آموزشی با مطا ب

باتکا یف  آموزاندانش فعاالنه بنابراین با درگیرشدن

 خود را طوری توانند افکار و اعمالها میآن یادگیری،

و   تحصیلیاشتیاق و انگیزه بر کنندکه هدایت

باشد.   داشته تأثیرمثبت هاآن بر یادگیری درنهایت

بیشتر  آموز؛ تعاملهر دانش یادگیری فردی کردن

برای   بیشتر معلم فرصت معلم؛ و آموزدانش بین

تالش بیشتر نیازمندند؛   به که آموزانیدانش به کمک

 را مستعد آموزاندانش تا معلم برای بیشتر مجال

در امر یادگیری   وا دین مشارکت بکشد. چا ش به

 به آموزشی ویدئوهای کردن جانشین فرزندانشان،

-استفاده می هاازآن که هایینمایش صفحه جای

 است معکوسکالس روش مثبت از پیامدهای شود،

-تحصیلی دانشاشتیاق افزایش آن مهم ازنتایج که

 .است آموزن

جمله  از بود هاییمحدودیت حاضر دارای تحقیق

آموزان با این نوع آموزش؛ آشنا نبودن او یا و دانش

صورت چون بیشتر تدری  دروس در مدارس به

-گیرد، هنوز او یا و دانشآموزش سنتی صورت می

  آموزان با این نوع آموزش آشنایی کامل ندارند.

 تواندمی نیز این پژوهش هایعملی یافته کاربردهای

داشته   وتربیتمتصّدیان تعلیم برای اطالعات مهمی

بر   تأثیر با بتواند معکوس کالس روش چنانچه باشد؛

 آموزانبر دانش ایاثر سازنده شناختیروان هایسازه

 با تأثیر در مقایسه اگر این ویژه به باشد و داشته

-می باشد، بیشتر سخنرانی )سنتی( روش معمول

 عملی و مؤثر شیوهای یافتن معلمان را به توان

 بنابراین نویدداد؛ تحصیلیبر اشتیاق تأثیرگذاری برای

 آموزشی مؤسسات مطا عه، این از حاصل دانش

-دانش وتربیتتعلیم کارآمد برایشیوهای رادریافتن

 روش این دیگر کاربرد  .کرد خواهد آموزان یاری

 تشکیل امکان است که در شرایطی آن از استفاده
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به   نباشد فراهم هر د یلی به درسی هایکالس

 شیوع جریان در اخیرا   را آن عملی ینمونه کهطوری

 درسی هایتعطیلی کالس باعث که بیماری کرونا

روش   رواین از هستیم. شاهد کشورمان در شده،

است.  بوده عمومی همراه اقبال با معکوسکالس

 کوتاه هایداستان از معلمان شودمی پیشنهاد

 هایمهارت در واژگانی تقویت دانش برای صوتی

 استفاده نوشتاری و شنیداری، گفتاری، خوانداری

 یادگیری در فقط که نظر برسدبه است ممكن کنند.

-کالس روش از توانمی های خاصیدرس در فعال

 را معكوس روش کهحا ی در کرد، استفاده معكوس

 در یادگیری جریان تقویت آموزش و کردن فردی برای

است   بهتر کرد. اجرا توانمی هادرس یهمه

 برابر دیجیتا ی در محتوای تو ید برای معلمان

 ضبط را خود تدری  مراحل و گیرند قرار دوربین

آموزشی  هایسایت در را های ویدیوییفایل و کنند

 در خوبی کیفی منابع آموزاندانش تا کنند بارگذاری

 .باشند داشته دسترس
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