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تاثیر یادگیری معکوس بر انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان
در دوران کووید19
فریبا زروکیان

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثیر یادگیری معکوس بر انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش اموزان پایه دوم
شهرستان آمل در دوران همه گیری کوید  ۱۹انجام شد .این پژوهش از نوع تحقیقات شبه تجربی با دو گروه
کنترل و آزمایش به همراه پیش آزمون و پس آزمون به منظور بررسی تغییرات حاصله پیش و پس از اعمال متغیر
آزمایشی در گروه آزمایش و مقایسه آن با گروه کنترل می باشد .جامعه این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر
پایه دوم دوره ابتدایی شهر آمل در سال تحصیلی  ۱400-۱40۱بود .روش نمونه گیری نیز به صورت خوشه ای
چندمرحله ای بود .الزم به ذکر است در میان مدارس 2مدرسه پسرانه به تصادف انتخاب شد و پس از آن یک
کالس دوم این مدارس به صورت تصادفی به گروه کنترل و یک کالس دیگر به گروه آزمایش اختصاص داده شد.
از پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور( )۱۹۹8و پیشرفت تحصیلی هرمنس ( )۱۹70استفاده شد .روایی این
پرسشنامه به وسیله روایی محتوایی و پایایی آن به وسیله آلفای کرانباخ بررسی و تائید شد. .داده ها به وسیله
تحلیل کوواریانس یکطرفه تحلیل گردید .نتایج بیانگر این بود که روش یادگیری معکوس بر پیشرفت تحصیلی و
عملکرد تحصیلی در درس ریاضی تأثیرگذار است.
واژگان کلیدی :یادگیری معکوس -کووید -۱۹پیشرفت تحصیلی – عملکرد تحصیلی

 .1آموزگار پایه دوم دبستان پسرانه غیر انتفاعی هاتف آمل .دانشجوی کارشناسی ارشد ،تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی
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مقدمه
شیوع ناگهانی کووید ،۱۹-سیستمهای آموزشی دنیا را با چالشهای متعددی روبرو کرد و حوزه تعلیم و تربیت را تحت تأثیر قرار
داد .در  ۱20کشور ،یادگیری حضوری متوقف و آموزش یک میلیارد دانشآموز یا دانشجو با دستور تعطیلی مدارس و آموزش عالی
به عنوان اقدامی اضطراری برای جلوگیری از شیوع عفونت ،صادر شد (ساهو )2020،۱در مواجه با اپیدمی کووید ۱۹-پروتکلهای
بهداشتی بر رعایت فاصلهگذاری اجتماعی تأکید کردند و در بسیاری از کشورها از جمله در کشور ما ،برای این که آموزش
دانشآموزان و دانشجویان در طول دوره فاصلهگذاری اجتماعی دچار وقفه نشود و برنامههای درسی طبق برنامه از قبل مشخص
شده ،تداوم داشته باشد ،راهکارهای مختلفی ارائه شد .در حقیقت ،با آغاز تعطیلی مدارس و دانشگاهها برای کمک به حذف این
ویروس ،دغدغه تدوین و اجرای برنامههای تحصیلی برای تداوم آموزشها در منزل و در شرایط قرنطینه خانگی به یکی از بزرگ-
ترین چالشهای نظامهای آموزشی از جمله آموزش عالی تبدیل شد .بهگونهای که نهادها و سازمانهای بینالمللی نظیر سازمان
صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف )2و سازمان جهانی بهداشت هم به تکاپو برای تدوین برنامههای درسی ،دستورالعمل-
ها و راهنماهای آموزشی و تربیتی برای این شرایط وادار شدند .به¬این-ترتیب ،آموزش الکترونیک یا آموزش از طریق فضای
مجازی به¬عنوان یکی از برنامههای مهم و جدی در آموزش عالی ،انتخاب شد (فتحی و همکاران .)۱3۹8 ،به عبارت دیگر ،با این
که کووید ۱۹-میتوانست تأثیرات منفی بر فعالیت¬های آموزشی داشته باشد ،اما ،رعایت فاصلهگذاری اجتماعی ،رشد فعالیتهای
آموزشی آنالین را تحریک کرد تا هیچگونه خللی در آموزش ایجاد نشود (چیوو و همکاران .)20۱3،3بیش از چند دهه است که
آموزش وپرورش در جهان و ایران ،سودای آن دارد که فناوری های نو را به آموزش وارد کند .با ظهور فناوری اطالعات و
ارتباطات ،آموزش وپرورش فعالیت های خود را به سمت استفاده از آموزش الکترونیکی سوق داد و این نوع از آموزش به یکی از
اجزای الینفک آموزش در نظام آموزش رسمی بسیاری از کشورها تبدیل شد (گلزاری و عطاران .)۱3۹5،چنین شرایطی صاحبنظران
تعلیم و تربیت را دچار این چالش نمود که با فناوری امروز و سرعت رشد و فراگیر شدن استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در
عرصه جهانی چگونه می توان فراگیران را به بهترین وجه تربیت نمود و برای زندگی در چنین جوامعی آماده ساخت(بنک و
گراهام.)20۱2 ،4
از آنجا که تغییرات سریع فناوری تمام زمینه ها را تحت الشعاع قرار داده است ،بسیاری معتقدند که عمال کالسهای درس تبدیل
به آخرین جبهه تقابل با سلطه فناوری شده است(مگید.)20۱8 ،5شیوع بیماری همه گیر کووید ۱۹-و تعطیلی کالس های درس
حضوری در مدارس ،دانشگاه ها و سایر محیط های آموزشی شاید نقطه عطفی در این تقابل باشد .زمان آن فرا رسیده است که
تجربیات گذشته کالس های حضوری را در کالس های مجازی به بوته آزمایش گذارد تا اثربخشی آن ها ارزیابی گردد .یکی از
این تجربیات جالب می تواند شیوه برگزاری یادگیری معکوس باشد(مالیی و فاخر عجب شیر.)۱400 ،
استفاده از روی کرد معکوس در آموزش پاسخی است به چالش سرعت رشد فناوری و فراگیرشدن استفاده از آن در آموزش .این
شیوه برترین ویژگی های آموزش حضوری و الکترونیکی را با یکدیگر ترکیب نموده است و با افزودن شیوه یادگیری دانش آموز
محور به آموزش حضوری و استفاده از ابزارهای توانمندی مانند محتوای آموزشی استاندارد ،به سادگی می تواند کیفیت آموزش
باالتری را نسبت به هر دو شیوه یادگیری به دست دهد؛ اما عالوه بر کیفیت یادگیری ،سیستم آموزش تلفیقی با هزینه مالی
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کمتری نسبت به روش های حضوری و با کیفیت باالتری نسبت به آموزش الکترونیکی پیاده سازی می گردد(ایزدی و همکاران،
)۱3۹۹
برگمن و سمز( )20۱7ضمن استثنایی قلمداد کردن قابلیت تلفیقی آموزش معکوس و تأکیدی که این شیوه بر کیفیت یادگیری
دارد؛ بر این باور هستند که آموزش معکوس بیش از اینکه به مهارت های فناورانه توجه داشته باشد ،اساس کار آن بر توانایی معلم
و انگیزه و اندیشه او استوار شده است ،در عین اینکه نتیجه آن بهره وری از فناوری در بهترین شکل ممکن بوده است .می توان
گفت که تعلیم و تربیت در جهان امروز درنهایت راهی برخاسته از درون خود برای استفاده ی بهینه از فناوری در آموزش و پرورش
یافته است.
دوره ابتدایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .معلمان این دوره الزم است از روش ها و راهبردهای نوینی برای آموزش دانش
آموزان استفاده کنند .در روش یادگیری معکوس معلم محتوای آموزشی را پیش تر در اختیار دانش آموزان قرار میدهد .دانش
آموزان باید در خانه یا فضایی به غیراز کالس درس ،به صورت انفرادی محتوای آموزشی موردنظر را با دیدن فیلم یا آزمایش ،فایل
متنی و یا هر آنچه معلم برای یادگیری بهتر محتوای آموزشی در اختیار آنها قرار داده  ،بیاموزند و سپس در کالس درس حاضر
شوند(ابوالقاسمی و محمدی.)۱3۹۹ ،
در این روش کالس درس مکانی برای گفتگو بر روی دانسته هاست .رفع اشکال،پرسش و پاسخ و حل تمرین ازجمله اتفاقاتی
هستند که در کالس درس رخ می دهند .فعالیت هایی که قرار است در خانه اتفاق بیفتد جایگزین تدریس در کالس درس می شود
و از این رو به این روش آموزشی ،روش آموزش معکوس می گویند(افالهرتی و فیلیپس.)20۱5 ،۱آموزش معکوس از دو بخش
اصلی تشکیل شده است :یادگیری تعاملی و ارتباطی داخل کالس و تعلیم با کمک رایانه در خارج از کالس درس .بنابراین آموزش
در کالس معکوس ،ترکیبی از الگوی سنتی و مدرن است که هر دو الگو نقش مهمی در تحقق هدف یادگیری دارند(تراویس،2
.)20۱4
زمان حضور در کالس درس ،برای معلم و فراگیران ارزشمندترین زمانی است که اگر دانش آموز در فرایند یاددهی و یادگیری
انفرادی با سؤالی مواجه شد ،بتواند آن را در کالس مطرح و برطرف کنند .درحالی که معموالً در کالس های سنتی و متداول دانش
آموزان در خانه و هنگام انجام تمرین و تکالیف است که با مشکل مواجه می شوند و نیاز به حضور بیش از پیش معلم دارند؛
بنابراین ایده کالس معکوس می تواند(برگمن و سمز)20۱7 ،بر این اساس ،سطوح پایینی حیطه شناختی (دانش و فهمیدن) در
خارج از کالس درس محقق می شود و س طوح باالتر (کاربست ،تحلیل ،ترکیب و ارزشیابی) در درون کالس درس و با راهنمایی
معلم صورت می پذیرد(سی و کانری .)20۱7 ،3برای تغییر در روش های آموزش سنتی ،امروزه برخی از مربیان تربیتی به شدت از
آموزش معکوس حمایت میکنند چون از ساعات کالس درس به صورت کامالً کاربردی و مفید در جهت انجام تمرین و تکلیف به
صورت گروهی در جهت تحکیم و تقویت مفاهیم اساسی که دانشآموز در خانه درک کرده است ،استفاده می شود(میور وگیجر،4
.)20۱5
در کالس های معکوس کمتر کمبود زمان دیده می شود و معلمان به راحتی می توانند راهبردهای یادگیری فعال را پیاده نمایند.
مشاهده پیوسته دانش آموزان برای ثبت بازخورد مناسب از فعالیت های شان به راحتی امکان پذیر خواهد شد .اگر معلم به هر دلیلی
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نتواند در کالس درس حاضر شود.یادگیری دانش آموزان متوقف نخواهد شد و آنها می توانند فرآیند یادگیری را تحت چنین
شرایطی ادامه دهند(کاکرام.)2020 ،۱
از سوی دیگر ،عدم حضور دانش آموزدر کالس درس نیز نمی تواند بر یادگیری تأثیر چندانی بگذارد ،زیرا دانش آموزان با استفاده از
کتاب درسی ،فیلم آموزشی ،اسالید و نظایر آن قادر خواهند بود خود را با شرایط موجود وفق دهند .ازجمله واگهان به دنبال این بود
که آیا تغییر شیوه کالس باعث افزایش مشارکت دانش آموزان در کالس درس و پیشرفت آنان می شود .وی به این نتیجه رسید
که تماشای ویدئوهای درسی قبل از کالس و بحث و تبادل نظر در طول کالس درس ،مشارکت فعال دانش آموزان را به همراه
دارد و باعث رضایت دانش آموزان از کالس درس و در نتیجه پیشرفت آنان می شود(واگهان .)20۱7 ،2همچنین دیویس ،دین و
بل )20۱6(3در پژوهشی مشابه به این نتیجه رسید که آمادگی دانش آموزان ،یادگیری و انگیزه آن ها را افزایش میدهد.جارویس و
همکاران )20۱8(4بر اساس نتایج تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که آموزش معکوس می تواند یک ابزار مهم برای یادگیری
عمیق تر دانش آموزان باشد و مشارکت آنان را در محیط یادگیری ارتقا می دهد .واگهان بر اساس تجزیه و تحلیل گزارش های
هفتگی ،نامه های الکترونیکی به همکاران و مشاهده غیررسمی کالس دانش آموزان ،گزارش داد که دانش آموزان به طور فعاالنه
تری در یادگیری ها مشارکت داشتند و نگرش آنها به یادگیری و مدرسه بهبود یافت.اسماعیلی فر ،تقوایی یزدی و آذری( )۱3۹5در
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که استفاده از روش یادگیری معکوس دارای تأثیر بر روی یادگیری علوم دوره ابتدایی است.
کاویانی و همکاران( )۱3۹6ان با تحلیل پژوهش های انجام شده به این نتیجه رسیدند که یادگیری معکوس دارای بیشترین بازده
های تحصیلی در بخش حیطه های زمانی ،تعامل ،مهارت فردی ،گروهی ،تحصیلی و تدریس هستند.
روش
این پژوهش از نوع تحقیقات شبه تجربی با دو گروه کنترل و آزمایش به همراه پیش آزمون و پس آزمون به منظور بررسی تغییرات
حاصله پیش و پس از اعمال متغیر آزمایشی در گروه آزمایش و مقایسه آن با گروه کنترل می باشد .جامعه آماری این پژوهش
شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه دوم دوره ابتدایی شهر آمل در سال تحصیلی ۱400-۱40۱بود .روش نمونه گیری نیز به صورت
خوشه ای چندمرحله ای بود .در میان مدارس 2 ،مدرسه پسرانه به تصادف انتخاب شد و پس از آن یک کالس دوم این مدارس به
صورت تصادفی به گروه کنترل و یک کالس دیگر به گروه آزمایش اختصاص داده شد.
برای انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از پرسشنامه پیشرفت تحصیلی هرمنس ( )۱۹70استفاده شده است .این مقیاس دارای
 2۹سوال پنج گزینه ای است .طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است که گزینه های آن از
کامال مخالفم= ۱تا کامال موافقم= 5رتبه بندی شده است .به طوری که نمره  ۱نشاندهنده کمترین میزان پیشرفت تحصیلی و
نمره  5بازگوکننده بیشترین میزان پیشرفت تحصیلی است .هرمنس ( )۱۹70برای محاسبه روایی از روایی محتوا که اساس آن را
پژوهش قبلی درباره انگیزه پیشرفت تشکیل می داد ،استفاده کرد و همچنین او ضریب همبستگی هر سوال را با رفتارهای پیشرفت
گرا محاسبه کرده است .ضرایب به ترتیب سواالت پرسشنامه در دامنه ای از  0/30تا  0/57می باشد.هرمنس برای محاسبه پایایی
آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی از روش آزمون آلفای کرونباخ استفاده کرد .ضریب پایایی محاسبه شده برای پرسشنامه به میزان
 0/84بدست آمد .با استفاده از روش بازآزمایی در مطالعه اصلی پرسشنامه بعد از گذشت سه هفته مجددا به کارآموزان داده شد.
ضریب پایایی بدست آمده  0/84بدست آمد.
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هم چنین برای ارزیابی عملکرد تحصیلی از پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور( )۱۹۹8که دارای  48سوال در  5مولفه بوده و
هدف آن ارزیابی عملکرد تحصیلی از حوزه های مختلف (خودکارآمدی ،تاثیرات هیجانی ،برنامه ریزی ،فقدان کنترل پیامد،
انگیزش) می باشد ،استفاده شده است .نمره گذاری این پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت(هیچ تا خیلی زیاد) نمره گذاری شده
است و آلفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست آمده 0/74باشد.
روش اجرا
در این پژوهش از فصل ششم ریاضی پایه دوم ابتدایی استفاده شده است؛ زیرا به نظر آموزگاران این پایه ،دانش آموزان در یادگیری
جمع و تفریق اعداد سه رقمی در قیاس با دیگر مباحث بیشترین مشکل را دارند .همچنین مبحث اعداد سه رقمی دارای تسلسل
زیادی در دوره ابتدایی است و دانش آموزان اگر در این پایه مباحث را به خوبی نیاموزند ،در پایه های سوم تا ششم با مشکالت
زیادی روبه رو خواهند شد.
آموزگار از دانش آموزان می خواهد پس از دیدن کلیپ ها و استفاده از نرم افزارهای آموزشی فعالیت های کتاب ریاضی ،کار در
کالس و تمرین های کتاب را در منزل انجام دهد و پس از آن اشکاالت خود را در جلسات کالسی با آموزگار در میان گذاشته و
رفع کند .نرم افزار آموزشی ،به همراه کلیپ ها و فیلم های آموزشی در فواصل زمانی مشخص در اختیار دانش آموزان قرار گرفت و
از آنها خواسته شد در منزل نخست فیلم آموزشی را به تعداد دفعات اختیاری دیده و پس از آن با استفاده از نرم افزار به تمرین
مباحث بپردازند و پس از آن فعالیت ،کار در کالس و تمرینات را حل کنند .سپس در کالس درس معلم فعالیت های کتاب ،بخش
کار در کالس و تمرینات را بررسی کرده و به دانش آموزان به صورت انفرادی بازخورد توصیفی می دهد و ایرادات و مشکالت آن
ها را یادداشت کرده که در کالس توضیح دهد .پس از ارائه توضیحات ،از دانش آموزان خواسته شد که اگر سؤالی دارند یا بخشی از
درس را درست متوجه نشده اند سؤال بپرسند .روند سؤال پرسیدن دانش آموزان تا جایی ادامه می یافت که دانش آموزان بیان می
کردند تمام مطالب را آموخته اند و معلم نیز با مشاهده عملکرد دانش آموزان در حل تمرینات و مسائل از یادگیری دانش آموزان
مطمئن می شد .این روند درمجموع دو جلسه  45دقیقه ای ریاضی را دربر می گرفت.
جلسات اجرا شده ،شامل  8جلسه بود .مطالب ارائه شده در هر جلسه به شرح زیر بودند .در جلسه اول و دوم صفحات  ۹2و  ۹5به
عنوان تکلیف تعیین شدند .در جلسه سوم و چهارم از دانش آموزان خواسته شد مطالب صفحه  ۹6و  ۹۹را در منزل کار کنند و
ایرادات و ابهامات خود را در کالس از معلم بپرسند .جلسه پنجم و ششم به بررسی صفحات  ۱00و  ۱03اختصاص یافته بود .در
جلسه هفتم از دانش آموزان خواسته شد تمرینات صفحات ۱04تا  ۱05را در منزل انجام دهند .درجلسه هشتم صفحه  ۱06تا ۱08
به عنوان تکلیف در منزل تعیین شد .در گروه کنترل که به روش مرسوم و عادی مورد آموزش قرار گرفتند ،دانش آموزان مطابق با
بودجه بندی باال ،در کالس آموزش داده شدند و سپس تکالیفی با توجه به کتاب توسط معلم برای حل در منزل به آنها داده شد.
فعالیت ها و کار در کالسها با توجه به شیوه مرسوم و شیوه نامه تدریس که توسط اداره آموزش و پرورش تنظیم شده است می
بایست در کالس درس و با نظارت معلم انجام شود و تمرینات برای خانه در نظر گرفته شود.
یافته ها
با توجه به جدول  ۱میانگین نمره درس ریاضی درمتغیر پیشرفت تحصیلی  ،در پیش آزمون گروه کنترل ،برابر با  ۹/63و در گروه
آزمایش برابر با  ۱5/03است .همچنین در مرحله پس آزمون ،میانگین نمره درس ریاضی در گروه کنترل برابر با  ۱3/07و در گروه
آزمایش برابر با  ۱6/74است .در درس ریاضی در متغیر عملکرد تحصیلی ،میانگین نمره دانش آموزان در پیش آزمون گروه کنترل
برابر با  ۹/56و در گروه آزمایش برابر با  ،۱0/۹0همچنین در مرحله پس آزمون ،در گروه کنترل میانگین نمره درس ریاضی برابر با
 ۱4/47و در گروه آزمایش برابر با  ۱8/۱6است.
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جدول .1آماره توصیفی متغیرها در درس ریاضی در پیش آزمون وپس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش
متغیر
پیش آزمون
پیشرفت تحصیلی
پس آزمون
پیش آزمون
عملکرد تحصیلی
پس آزمون

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش

30
30
30
30
30
30
30
30

۹/63
۱5/03
۱3/07
۱6/74
۹/56
۱0/۹0
۱4/47
۱8/۱6

4/83
3/80
3/6۹
۱/۹4
3/۱0
4/5۹
3/36
۱/57

مطابق با جدول ،۱میان نمرات دو گروه کنترل و آزمایش در پس آزمون تفاوت هایی وجود دارد .هم چنین نمرات پیش آزمون این
دو گروه نیز دارای تفاوت است؛ بنابراین برای از میان برداشتن تفاوت ها در پیش آزمون و مقایسه پس آزمون ها بر تحلیل
کوواریانس یک طرفه استفاده می شود.
جدول .2نتایج تحلیل کواریانس متغیر پیشرفت تحصیلی
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معناداری

مدل اصالحی

۱/2۱6

2

0/608

8/005

0/00۱

عرض

2/8۱8

۱

2/8۱8

37/۱۱4

0/000

پیش آزمون

0/۹78

۱

0/۹78

۱2/880

0/00۱

گروه

0/834

۱

0/834

۱0/۹85

0/002

خطا

4/328

57

0/076

کل

675/۱86

60

کل اصالح شده

5/543

5۹

با توجه به جدول  2و با تأکید بر مقدار  Fبه دست آمده در منبع تغییرات گروه ( ،)f= ۱0/۹85در سطح ()p > 0/05که در راستای
تأثیر رویکرد یادگیری معکوس بر نمرات پیشرفت تحصیلی می پردازد ،می توان مطرح نمود که رویکرد یادگیری معکوس مؤثر
بوده ،به طوریکه باعث افزایش میانگین های پس آزمون در گروه آزمایش شده است .بنابراین می توان گفت رویکرد یادگیری
معکوس تأثیر بیشتری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته است.
جدول .3نتایج تحلیل کواریانس متغیر عملکرد تحصیلی
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معناداری

مدل اصالحی
عرض
پیش آزمون
گروه
خطا
کل

۱/۱43
8/874
0/424
0/826
7/075
875/704

2
۱
۱
۱
57
60

0/572
8/874
0/424
0/826
0/۱24

4/606
7۱/4۹5
3/4۱3
6/653

0/0۱4
0/000
0/070
0/0۱3

کل اصالح شده

8/2۱8

5۹
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با توجه به جدول  3و با تأکید بر مقدار  Fبه دست آمده در منبع تغییرات گروه ( ،)f= 6/653در سطح ()p > 0/05که در راستای
تأثیر رویکرد یادگیری معکوس بر نمرات عملکرد تحصیلی می پردازد ،می توان مطرح نمود که رویکرد یادگیری معکوس مؤثر بوده،
به طوریکه باعث افزایش میانگین های پس آزمون در گروه آزمایش شده است .بنابراین می توان گفت رویکرد یادگیری معکوس
تأثیر بیشتری بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان داشته است.
بحث و نتیجه گیری
هدف از این پژوهش تاثیر یادگیری معکوس بر انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش اموزان پایه دوم شهر آمل در دوران همه
گیری کوید  ۱۹بود .نتایج تحقیق بیانگر این بود که در قیاس با گروه کنترل که از روش های عادی در تدریس استفاده می شد،
روش یادگیری معکوس دارای تأثیر بر افزایش عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی بود .نتایج این
پژوهش را می توان با نتایج پژوهش های واگهان()20۱7؛ دیویس ،دین و بل ()20۱6؛ جارویس()20۱8؛ پیرسون()20۱3؛ گلزاری و
عطاران ()۱3۹5؛ اسماعیلی فر ،تقوایی یزدی و آذری ( )۱3۹5و کاویانی و همکاران ( )۱3۹6همسو دانست .این پژوهشگران در
تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که یادگیری معکوس دارای تأثیر بر روی بازده های تحصیلی و ایجاد عالقه و نگرش مثبت در
درس های گوناگون می شود .در یادگیری معکوس دانش آموزان به وسیله منابع و مواد آموزشی مطالب آموزشی را فراگرفته و
محیط کالسی به رفع مشکالت ،ابهامات و بحث درباره مطالب آموخته شده اختصاص می یابد .یکی از مشکالت عمده آموزگاران
دوره ابتدایی وقت کم برای آموزش مفاهیم و مباحث ریاضی به دانش آموزان می باشد ،هنگامی که بخشی از آموزش در منزل ،به
وسیله تکنولوژی های جدید انجام شده باشد ،می توان انتظار داشت که یادگیری بیشتری انجام شده باشد .نگرش دانش آموزان هم
با توجه به بهبود وضعیت یادگیری نسبت به ریاضیات بهبود می یابد.بسیاری از دانش آموزان نگرش منفی نسبت به ریاضیات را به
دلیل سخت بودن یادگیری آن و دیرفهمی خود بیان می کنند(میور و گیجر.)20۱5 ،همانگونه که گفته شد درس ریاضی یکی از
مهمترین درس های دوره ابتدایی است .الزم است برای بهبود وضعیت تحصیلی و نگرشی دانش آموزان به این درس تدابیر ویژه
ای اندیشیده شود .یکی از روش هایی که بر اساس نتایج این تحقیق دارای تأثیر بر عملکرد تحصیلی و پیشرفت دانش آموزان دارد،
استفاده از روش یادگیری معکوس است .پس پیشنهاد اصلی این پژوهش استفاده آموزگاران دوره ابتدایی در آموزش ریاضیات از این
روش تدریس است .برای پیاده سازی مطلوب این روش در مدارس ابتدایی الزم است زیرساخت هایی برای آن فراهم
شود.زیرساخت های مورد نیاز استفاده از این روش وجود نرم افزارها  ،مواد آموزشی و فیلم های آموزشی مناسب و متناسب با رشد و
روانشناسی یادگیری دانش آموزان است .پس پیشنهاد می شود این امکانات برای آموزگاران فراهم شود .از سوی دیگر باید
آموزگاران و والدین درباره نحوه اجرای یادگیری معکوس آموزش الزم را ببیند؛ بنابراین پیشنهاد می شود دوره های ضمن خدمت
برای آموزگاران در این زمینه تدارک دیده شود .والدین باید بااهمیت و نقش این روش در یادگیری دانش آموزان آشنا شوند ،در غیر
این صورت با این نگاه به این روش نگاه می کنند که این روش به منظور محول کردن بار آموزش بر خانواده ها و شانه خالی
کردن از مسئولیت آموزش نزد سیستم آموزشی است؛ بنابراین پیشنهاد می شود مدارسی که درصدد اجرای این روش هستند
همایش ها و بروشورهای آموزشی علمی و مستند جهت آشنایی والدین با این روش و کارایی آن در اختیار والدین قرار دهند.
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