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 چکیده

 دوم یهن پاش اموزادان یلیو عملکرد تحص یشرفتپ یزهمعکوس بر انگ یادگیری یراث یبررس حاضر با هدفپژوهش 

با دو گروه  یجربشبه ت یقاتپژوهش از نوع تحق ینا  انجام شد. ۱۹ یدکو یریآمل در دوران همه گ شهرستان

 یرغز اعمال متپس ا و یشپ صلهحا ییراتتغ یآزمون و پس آزمون به منظور بررس یشبه همراه پ یشکنترل و آزما

پسر  انش آموزاند یهلکوهش شامل پژ ینباشد. جامعه ا یآن با گروه کنترل م یسهو مقا یشدر گروه آزما یشیآزما

 یه صورت خوشه اب یزن یریبود. روش نمونه گ ۱400-۱40۱ یلیشهر آمل در سال تحص ییدوم دوره ابتدا یهپا

 یکد و پس از آن مدرسه پسرانه به تصادف انتخاب ش2مدارس  یانم ربود. الزم به ذکر است د یچندمرحله ا

اده شد. دختصاص ا یشبه گروه آزما یگرکالس د یکروه کنترل و به گ یمدارس به صورت تصادف ینکالس دوم ا

 ینا ییده شد. روا( استفا۱۹70هرمنس ) یلیتحص یشرفت( و پ۱۹۹8)یلورفام و ت یلیاز پرسشنامه عملکرد تحص

 یلهسو .داده ها به شد. دیو تائ یکرانباخ بررس یآلفا یلهآن به وس یاییو پا ییمحتوا ییروا یلهبه وس هپرسشنام

 و یلیتحص تیشرفر پمعکوس ب یادگیریبود که روش  ینا یانگرب یج. نتایدگرد یلتحل یکطرفه یانسکووار یللتح

 است. یرگذارتأث یاضیدر درس ر یلیعملکرد تحص

 تحصیلی عملکرد – یلیتحص یشرفتپ -۱۹یدکوو -معکوس یادگیری واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

 قرار تأثیر تحت را تربیت و تعلیم حوزه و کرد روبرو متعددی هایچالش با را دنیا آموزشی ایهسیستم ،۱۹-کووید ناگهانی شیوع

 عالی آموزش و مدارس تعطیلی دستور با دانشجو یا آموزدانش میلیارد یک آموزش و متوقف حضوری یادگیری کشور، ۱20 در. داد

 هایپروتکل ۱۹-کووید اپیدمی با مواجه در (۱،2020)ساهو شد صادر عفونت، شیوع از جلوگیری برای اضطراری اقدامی عنوان به

 آموزش که این برای ما، کشور در جمله از کشورها از بسیاری در و کردند تأکید اجتماعی گذاریفاصله رعایت بر بهداشتی

 مشخص قبل از برنامه قطب درسی هایبرنامه و نشود وقفه دچار اجتماعی گذاریفاصله دوره طول در دانشجویان و آموزاندانش

 این حذف به کمک برای هادانشگاه و مدارس تعطیلی آغاز با حقیقت، در. شد ارائه مختلفی کارهایراه باشد، داشته تداوم شده،

-بزرگ از یکی به خانگی قرنطینه شرایط در و منزل در هاآموزش تداوم برای تحصیلی هایبرنامه اجرای و تدوین دغدغه ویروس،

 سازمان نظیر المللیبین هایسازمان و نهادها که ایگونهبه. شد تبدیل عالی آموزش جمله از آموزشی هاینظام هایلشچا ترین

-دستورالعمل درسی، هایبرنامه تدوین برای تکاپو به هم بهداشت جهانی سازمان و( 2یونیسف) متحد ملل سازمان کودکان صندوق

 فضای طریق از آموزش یا الکترونیک آموزش ترتیب،-این¬به. شدند وادار شرایط این برای تربیتی و آموزشی راهنماهای و ها

 این با دیگر، عبارت به (.۱3۹8)فتحی و همکاران،  شد انتخاب عالی، آموزش در جدی و مهم هایبرنامه از یکی عنوان¬به مجازی

 هایفعالیت رشد اجتماعی، گذاریفاصله رعایت اما، باشد، داشته آموزشی های¬فعالیت بر منفی تأثیرات توانستمی ۱۹-کووید که

(. بیش از چند دهه است که 3،20۱3)چیوو و همکاران نشود ایجاد آموزش در خللی گونههیچ تا کرد تحریک را آنالین آموزشی

اطالعات و با ظهور فناوری  .آموزش وپرورش در جهان و ایران، سودای آن دارد که فناوری های نو را به آموزش وارد کند

ارتباطات، آموزش وپرورش فعالیت های خود را به سمت استفاده از آموزش الکترونیکی سوق داد و این نوع از آموزش به یکی از 

چنین شرایطی صاحبنظران  .(۱3۹5اجزای الینفک آموزش در نظام آموزش رسمی بسیاری از کشورها تبدیل شد )گلزاری و عطاران،

ین چالش نمود که با فناوری امروز و سرعت رشد و فراگیر شدن استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در تعلیم و تربیت را دچار ا

عرصه جهانی چگونه می توان فراگیران را به بهترین وجه تربیت نمود و برای زندگی در چنین جوامعی آماده ساخت)بنک و 

 (.20۱2، 4گراهام

الشعاع قرار داده است، بسیاری معتقدند که عمال کالسهای درس تبدیل  ها را تحت ام زمینهاز آنجا که تغییرات سریع فناوری تم    

های درس  و تعطیلی کالس ۱۹-گیر کووید شیوع بیماری همه(.20۱8، 5مگید)تاس شده فناوری هلطس با تقابل هبه آخرین جبه

آن فرا رسیده است که  زمان. باشد تقابل این در عطفی ههای آموزشی شاید نقط ها و سایر محیط حضوری در مدارس، دانشگاه

ها ارزیابی گردد. یکی از  گذارد تا اثربخشی آن آزمایش ههای مجازی به بوت های حضوری را در کالس تجربیات گذشته کالس

 (.۱400یادگیری معکوس باشد)مالیی و فاخر عجب شیر،  برگزاری هتواند شیو این تجربیات جالب می

کرد معکوس در آموزش پاسخی است به چالش سرعت رشد فناوری و فراگیرشدن استفاده از آن در آموزش. این استفاده از روی    

شیوه برترین ویژگی های آموزش حضوری و الکترونیکی را با یکدیگر ترکیب نموده است و با افزودن شیوه یادگیری دانش آموز 

انند محتوای آموزشی استاندارد، به سادگی می تواند کیفیت آموزش محور به آموزش حضوری و استفاده از ابزارهای توانمندی م

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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گردد)ایزدی و همکاران،  کمتری نسبت به روش های حضوری و با کیفیت باالتری نسبت به آموزش الکترونیکی پیاده سازی می

۱3۹۹) 

ری فیت یادگین شیوه بر کی( ضمن استثنایی قلمداد کردن قابلیت تلفیقی آموزش معکوس و تأکیدی که ای20۱7برگمن و سمز)    

لم ن بر توانایی معساس کار آشد، ادارد؛ بر این باور هستند که آموزش معکوس بیش از اینکه به مهارت های فناورانه توجه داشته با

ست. می توان امکن بوده مشکل  و انگیزه و اندیشه او استوار شده است، در عین اینکه نتیجه آن بهره وری از فناوری در بهترین

موزش و پرورش آناوری در فه از گفت که تعلیم و تربیت در جهان امروز درنهایت راهی برخاسته از درون خود برای استفاده ی بهین

 یافته است.

آموزش دانش  وینی برایهبردهای نتدایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. معلمان این دوره الزم است از روش ها و رادوره اب    

دانش  .ددهار میموزان قرر در اختیار دانش آمعلم محتوای آموزشی را پیش تیادگیری معکوس  روشکنند. در  آموزان استفاده

ا آزمایش، فایل ییدن فیلم ا با دالس درس، به صورت انفرادی محتوای آموزشی موردنظر رغیراز ک آموزان باید در خانه یا فضایی به

س درس حاضر پس در کالسزند و آنها قرار داده ، بیامو متنی و یا هر آنچه معلم برای یادگیری بهتر محتوای آموزشی در اختیار

 (.۱3۹۹)ابوالقاسمی و محمدی، شوند

اشکال،پرسش و پاسخ و حل تمرین ازجمله اتفاقاتی  رای گفتگو بر روی دانسته هاست. رفعدر این روش کالس درس مکانی ب    

شود  هایی که قرار است در خانه اتفاق بیفتد جایگزین تدریس در کالس درس می دهند. فعالیت هستند که در کالس درس رخ می

آموزش معکوس از دو بخش (.20۱5، ۱فیلیپس)افالهرتی و گویند و از این رو به این روش آموزشی، روش آموزش معکوس می

اصلی تشکیل شده است: یادگیری تعاملی و ارتباطی داخل کالس و تعلیم با کمک رایانه در خارج از کالس درس. بنابراین آموزش 

، 2)تراویسدر کالس معکوس، ترکیبی از الگوی سنتی و مدرن است که هر دو الگو نقش مهمی در تحقق هدف یادگیری دارند

20۱4.) 

است که اگر دانش آموز در فرایند یاددهی و یادگیری  زمان حضور در کالس درس، برای معلم و فراگیران ارزشمندترین زمانی    

معموالً در کالس های سنتی و متداول دانش  مواجه شد، بتواند آن را در کالس مطرح و برطرف کنند. درحالی که انفرادی با سؤالی

بیش از پیش معلم دارند؛  انجام تمرین و تکالیف است که با مشکل مواجه می شوند و نیاز به حضور امآموزان در خانه و هنگ

در  (دانش و فهمیدن)این اساس، سطوح پایینی حیطه شناختی  بر(20۱7)برگمن و سمز، بنابراین ایده کالس معکوس می تواند

در درون کالس درس و با راهنمایی  (و ارزشیابی ل، ترکیبکاربست، تحلی)شود و س طوح باالتر  از کالس درس محقق می خارج

شدت از  برای تغییر در روش های آموزش سنتی، امروزه برخی از مربیان تربیتی به(. 20۱7، 3)سی و کانریمعلم صورت می پذیرد

 رین و تکلیف بهصورت کامالً کاربردی و مفید در جهت انجام تم آموزش معکوس حمایت میکنند چون از ساعات کالس درس به

، 4)میور وگیجرشود صورت گروهی در جهت تحکیم و تقویت مفاهیم اساسی که دانشآموز در خانه درک کرده است، استفاده می

20۱5.) 

توانند راهبردهای یادگیری فعال را پیاده نمایند.  راحتی می های معکوس کمتر کمبود زمان دیده می شود و معلمان به در کالس    

پذیر خواهد شد. اگر معلم به هر دلیلی  راحتی امکان شان به های وسته دانش آموزان برای ثبت بازخورد مناسب از فعالیتمشاهده پی
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توانند فرآیند یادگیری را تحت چنین  نتواند در کالس درس حاضر شود.یادگیری دانش آموزان متوقف نخواهد شد و آنها می

 (.2020، ۱)کاکرامشرایطی ادامه دهند

آموزان با استفاده از  تواند بر یادگیری تأثیر چندانی بگذارد، زیرا دانش آموزدر کالس درس نیز نمی ی دیگر، عدم حضور دانشاز سو

ازجمله واگهان به دنبال این بود  .کتاب درسی، فیلم آموزشی، اسالید و نظایر آن قادر خواهند بود خود را با شرایط موجود وفق دهند

وی به این نتیجه رسید .شود  آموزان در کالس درس و پیشرفت آنان می س باعث افزایش مشارکت دانشکه آیا تغییر شیوه کال

آموزان را به همراه  که تماشای ویدئوهای درسی قبل از کالس و بحث و تبادل نظر در طول کالس درس، مشارکت فعال دانش

. همچنین دیویس، دین و (20۱7، 2)واگهانشود آنان میآموزان از کالس درس و در نتیجه پیشرفت  دارد و باعث رضایت دانش

جارویس و .در پژوهشی مشابه به این نتیجه رسید که آمادگی دانش آموزان، یادگیری و انگیزه آن ها را افزایش میدهد (20۱6)3بل

هم برای یادگیری تواند یک ابزار م بر اساس نتایج تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که آموزش معکوس می (20۱8)4همکاران

واگهان بر اساس تجزیه و تحلیل گزارش های . دهد آموزان باشد و مشارکت آنان را در محیط یادگیری ارتقا می تر دانش عمیق

 طور فعاالنه آموزان به دانش آموزان، گزارش داد که های الکترونیکی به همکاران و مشاهده غیررسمی کالس دانش هفتگی، نامه

در  (۱3۹5)اسماعیلی فر، تقوایی یزدی و آذری.ا مشارکت داشتند و نگرش آنها به یادگیری و مدرسه بهبود یافته تری در یادگیری

 .دارای تأثیر بر روی یادگیری علوم دوره ابتدایی است پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که استفاده از روش یادگیری معکوس

انجام شده به این نتیجه رسیدند که یادگیری معکوس دارای بیشترین بازده  ان با تحلیل پژوهش های (۱3۹6ان)کاویانی و همکار

 .های تحصیلی در بخش حیطه های زمانی، تعامل، مهارت فردی، گروهی، تحصیلی و تدریس هستند

 روش 

ی تغییرات ظور بررسنم مون بهاز نوع تحقیقات شبه تجربی با دو گروه کنترل و آزمایش به همراه پیش آزمون و پس آزپژوهش این 

ژوهش پاین  ماریآ امعهج. باشد حاصله پیش و پس از اعمال متغیر آزمایشی در گروه آزمایش و مقایسه آن با گروه کنترل می

مونه گیری نیز به صورت نبود. روش ۱400-۱40۱در سال تحصیلی  آملدوره ابتدایی شهر  دومشامل کلیه دانش آموزان پسر پایه 

ه این مدارس ب دومکالس  تصادف انتخاب شد و پس از آن یک مدرسه پسرانه به 2 ،ای بود. در میان مدارسخوشه ای چندمرحله 

 .صورت تصادفی به گروه کنترل و یک کالس دیگر به گروه آزمایش اختصاص داده شد

 دارای مقیاس این. تاس استفاده شده( ۱۹70) هرمنس تحصیلی پیشرفت پرسشنامه برای انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از

 از آن های گزینه که تاس ای درجه پنج لیکرت طیف اساس بر پرسشنامه این گذاری نمره طریقه. است ای گزینه پنج سوال 2۹

 و تحصیلی پیشرفت یزانم کمترین دهندهنشان ۱ نمره که طوری به. است شده بندی رتبه 5=موافقم کامال تا ۱=مخالفم کامال

 را آن اساس که محتوا ییروا از روایی محاسبه برای( ۱۹70) است .هرمنس تحصیلی پیشرفت میزان بیشترین هبازگوکنند 5 نمره

یشرفت پ رفتارهای با را السو هر همبستگی ضریب او همچنین و کرد استفاده می داد، تشکیل پیشرفت انگیزه درباره قبلی پژوهش

 پایایی حاسبهم برای  هرمنس.می باشد 57/0 تا 30/0 از ای دامنه در امهپرسشن سواالت ترتیب به ضرایب. است کرده محاسبه گرا

 میزان به پرسشنامه برای هشد محاسبه پایایی ضریب. کرد استفاده کرونباخ آلفای آزمون روش از تحصیلی پیشرفت انگیزش آزمون

. شد داده کارآموزان به جددام هفته سه تگذش از بعد پرسشنامه اصلی مطالعه در بازآزمایی روش از استفاده با. آمد بدست 84/0

 .آمد بدست 84/0 آمده بدست پایایی ضریب

                                                      
1 - Cockrum 
2 - Vaughan 
3 - Davies& Dean & Ball 
4 - Jarvis et al 



 

 81/… یلیو عملکرد تحص یشرفتپ یزهمعکوس بر انگ یادگیری یرتاث

 
 و بوده مولفه 5 در سوال 48 دارای ( که۱۹۹8تیلور) و فام تحصیلی هم چنین برای ارزیابی عملکرد تحصیلی از پرسشنامه عملکرد

 یامد،پ کنترل فقدان ریزی، برنامه هیجانی، تاثیرات خودکارآمدی،) مختلف های حوزه از تحصیلی عملکرد ارزیابی آن هدف

 دهش گذاری مرهن( زیاد خیلی تا هیچ)لیکرت طیف از استفاده نمره گذاری این پرسشنامه با. باشد، استفاده شده است می( انگیزش

 باشد. 74/0آمده دست به پرسشنامه کل کرونباخ آلفای و است

 روش اجرا

وزان در یادگیری آم ، دانشین پایهابتدایی استفاده شده است؛ زیرا به نظر آموزگاران ا مدوریاضی پایه  ششمدر این پژوهش از فصل 

سلسل تدارای می سه رق اعداددر قیاس با دیگر مباحث بیشترین مشکل را دارند. همچنین مبحث جمع و تفریق اعداد سه رقمی 

ا مشکالت بششم وم تا سهای  ایهخوبی نیاموزند، در پ بهآموزان اگر در این پایه مباحث را  زیادی در دوره ابتدایی است و دانش

 .رو خواهند شد زیادی روبه

، کار در تاب ریاضیکلیت های ها و استفاده از نرم افزارهای آموزشی فعا پس از دیدن کلیپ می خواهدز دانش آموزان اآموزگار 

ذاشته و گدر میان  موزگارآهای کتاب را در منزل انجام دهد و پس از آن اشکاالت خود را در جلسات کالسی با  کالس و تمرین

رار گرفت و قش آموزان تیار دانهای آموزشی در فواصل زمانی مشخص در اخ ها و فیلم به همراه کلیپ رفع کند. نرم افزار آموزشی،

م افزار به تمرین اده از نراستف ی را به تعداد دفعات اختیاری دیده و پس از آن بااز آنها خواسته شد در منزل نخست فیلم آموزش

تاب، بخش لیت های کم فعامباحث بپردازند و پس از آن فعالیت، کار در کالس و تمرینات را حل کنند. سپس در کالس درس معل

شکالت آن رادات و مهد و اید بازخورد توصیفی میصورت انفرادی  کار در کالس و تمرینات را بررسی کرده و به دانش آموزان به

رند یا بخشی از سؤالی دا ه اگرکها را یادداشت کرده که در کالس توضیح دهد. پس از ارائه توضیحات، از دانش آموزان خواسته شد 

 زان بیان میانش آمود فت کهیا درس را درست متوجه نشده اند سؤال بپرسند. روند سؤال پرسیدن دانش آموزان تا جایی ادامه می

دانش آموزان  ز یادگیریسائل امآموزان در حل تمرینات و  کردند تمام مطالب را آموخته اند و معلم نیز با مشاهده عملکرد دانش

 .گرفت ای ریاضی را دربر می دقیقه 45مطمئن می شد. این روند درمجموع دو جلسه 

 به ۹5 و ۹2ل و دوم صفحات در جلسه او .در هر جلسه به شرح زیر بودند جلسه بود. مطالب ارائه شده 8جلسات اجرا شده، شامل 

ا در منزل کار کنند و ر ۹۹و  ۹6عنوان تکلیف تعیین شدند. در جلسه سوم و چهارم از دانش آموزان خواسته شد مطالب صفحه 

اختصاص یافته بود. در  ۱03و  ۱00ایرادات و ابهامات خود را در کالس از معلم بپرسند. جلسه پنجم و ششم به بررسی صفحات 

 ۱08تا  ۱06صفحه  هشتم جلسهدررا در منزل انجام دهند.  ۱05تا ۱04صفحات  جلسه هفتم از دانش آموزان خواسته شد تمرینات

طابق با م دانش آموزان رفتند،عنوان تکلیف در منزل تعیین شد. در گروه کنترل که به روش مرسوم و عادی مورد آموزش قرار گ به

ها داده شد. نزل به آنل در متکالیفی با توجه به کتاب توسط معلم برای ح ودجه بندی باال، در کالس آموزش داده شدند و سپسب

ده است می ش تنظیم شپرور فعالیت ها و کار در کالسها با توجه به شیوه مرسوم و شیوه نامه تدریس که توسط اداره آموزش و

 .م انجام شود و تمرینات برای خانه در نظر گرفته شودبایست در کالس درس و با نظارت معل

 هاافته ی

و در گروه  63/۹ل، برابر با میانگین نمره درس ریاضی درمتغیر پیشرفت تحصیلی ، در پیش آزمون گروه کنتر ۱با توجه به جدول 

و در گروه  07/۱3ل برابر با روه کنتراست. همچنین در مرحله پس آزمون، میانگین نمره درس ریاضی در گ 03/۱5آزمایش برابر با 

رل ن گروه کنتن در پیش آزمواست. در درس ریاضی در متغیر عملکرد تحصیلی، میانگین نمره دانش آموزا 74/۱6آزمایش برابر با 

ر با ی برابیانگین نمره درس ریاضمهمچنین در مرحله پس آزمون، در گروه کنترل  ،۹0/۱0و در گروه آزمایش برابر با  56/۹برابر با 

 است. ۱6/۱8گروه آزمایش برابر با  و در 47/۱4
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 . آماره توصیفی متغیرها در درس ریاضی در پیش آزمون وپس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش1جدول

 انحراف معیار میانگین تعداد گروه  متغیر

 
 

 پیشرفت تحصیلی

 
 پیش آزمون

 83/4 63/۹ 30 کنترل
 80/3 03/۱5 30 آزمایش

 
 س آزمونپ

 6۹/3 07/۱3 30 کنترل
 ۹4/۱ 74/۱6 30 آزمایش

 
 

 عملکرد تحصیلی

 
 پیش آزمون

 ۱0/3 56/۹ 30 کنترل
 5۹/4 ۹0/۱0 30 آزمایش

 
 پس آزمون

 36/3 47/۱4 30 کنترل
 57/۱ ۱6/۱8 30 آزمایش

 
ین ایش آزمون پنین نمرات چود دارد. هم ، میان نمرات دو گروه کنترل و آزمایش در پس آزمون تفاوت هایی وج۱مطابق با جدول

بر تحلیل  آزمون ها سه پسدو گروه نیز دارای تفاوت است؛ بنابراین برای از میان برداشتن تفاوت ها در پیش آزمون و مقای

 کوواریانس یک طرفه استفاده می شود.

 
 .  نتایج تحلیل کواریانس متغیر پیشرفت تحصیلی2جدول

 معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی اتمجموع مجذور منبع تغییرات

 00۱/0 005/8 608/0 2 2۱6/۱ مدل اصالحی

 000/0 ۱۱4/37 8۱8/2 ۱ 8۱8/2 عرض

 00۱/0 880/۱2 ۹78/0 ۱ ۹78/0 پیش آزمون

 002/0 ۹85/۱0 834/0 ۱ 834/0 گروه

   076/0 57 328/4 خطا

    60 ۱86/675 کل

    5۹ 543/5 کل اصالح شده

 

(که در راستای  p< 05/0ر سطح )(، د=f ۹85/۱0به دست آمده در منبع تغییرات گروه )  Fو با تأکید بر مقدار  2ه به جدول با توج

مؤثر  یری معکوسد یادگمی پردازد، می توان مطرح نمود که رویکر پیشرفت تحصیلیتأثیر رویکرد یادگیری معکوس بر نمرات 

ادگیری یت رویکرد ان گفای پس آزمون در گروه آزمایش شده است. بنابراین می توبوده، به طوریکه باعث افزایش میانگین ه

 معکوس تأثیر بیشتری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته است.

 . نتایج تحلیل کواریانس متغیر عملکرد تحصیلی3جدول

 معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 0۱4/0 606/4 572/0 2 ۱43/۱ مدل اصالحی
 000/0 4۹5/7۱ 874/8 ۱ 874/8 عرض

 070/0 4۱3/3 424/0 ۱ 424/0 پیش آزمون
 0۱3/0 653/6 826/0 ۱ 826/0 گروه
   ۱24/0 57 075/7 خطا
    60 704/875 کل

    5۹ 2۱8/8 کل اصالح شده

 



 

 83/… یلیو عملکرد تحص یشرفتپ یزهمعکوس بر انگ یادگیری یرتاث

 
(که در راستای  p< 05/0سطح ) (، در=f 653/6تغییرات گروه )به دست آمده در منبع   Fو با تأکید بر مقدار  3با توجه به جدول 

ؤثر بوده، مری معکوس د یادگیمی پردازد، می توان مطرح نمود که رویکرعملکرد تحصیلی تأثیر رویکرد یادگیری معکوس بر نمرات 

ی معکوس رد یادگیررویک به طوریکه باعث افزایش میانگین های پس آزمون در گروه آزمایش شده است. بنابراین می توان گفت

 تأثیر بیشتری بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان داشته است.

 نتیجه گیریبحث و 

 همه اندور در آمل شهر ومد پایه اموزان دانش تحصیلی عملکرد و پیشرفت انگیزه بر معکوس یادگیری تاثیرهدف از این پژوهش 

ی شد، ماستفاده  در تدریس های عادی یاس با گروه کنترل که از روشبود. نتایج تحقیق بیانگر این بود که در ق ۱۹ کوید گیری

این  ود. نتایجبتدایی باآموزان دوره  دانشپیشرفت تحصیلی روش یادگیری معکوس دارای تأثیر بر افزایش عملکرد تحصیلی و 

؛ گلزاری و (20۱3)یرسونپ؛ (20۱8)؛ جارویس(20۱6)؛ دیویس، دین و بل (20۱7)پژوهش را می توان با نتایج پژوهش های واگهان

نست. این پژوهشگران در همسو دا (۱3۹6)و کاویانی و همکاران  (۱3۹5)؛ اسماعیلی فر، تقوایی یزدی و آذری (۱3۹5)عطاران 

رش مثبت در القه و نگعیجاد اتحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که یادگیری معکوس دارای تأثیر بر روی بازده های تحصیلی و 

گرفته و شی را فراآموز ی گوناگون می شود. در یادگیری معکوس دانش آموزان به وسیله منابع و مواد آموزشی مطالبدرس ها

شکالت عمده آموزگاران یکی از م .یابد محیط کالسی به رفع مشکالت، ابهامات و بحث درباره مطالب آموخته شده اختصاص می

منزل، به  آموزش در خشی ازآموزان می باشد، هنگامی که ب ث ریاضی به دانشدوره ابتدایی وقت کم برای آموزش مفاهیم و مباح

آموزان هم  نش. نگرش داباشد می توان انتظار داشت که یادگیری بیشتری انجام شده ،وسیله تکنولوژی های جدید انجام شده باشد

منفی نسبت به ریاضیات را به  ش آموزان نگرشبسیاری از دان.با توجه به بهبود وضعیت یادگیری نسبت به ریاضیات بهبود می یابد

شد درس ریاضی یکی از  همانگونه که گفته(.20۱5)میور و گیجر، دلیل سخت بودن یادگیری آن و دیرفهمی خود بیان می کنند

ژه وی رس تدابیرده این بهای دوره ابتدایی است. الزم است برای بهبود وضعیت تحصیلی و نگرشی دانش آموزان  مهمترین درس

 دارد،موزان آدانش  شرفتپیی و روش هایی که بر اساس نتایج این تحقیق دارای تأثیر بر عملکرد تحصیل ای اندیشیده شود. یکی از

یاضیات از این ر آموزش رایی داستفاده از روش یادگیری معکوس است. پس پیشنهاد اصلی این پژوهش استفاده آموزگاران دوره ابتد

راهم ی آن فدر مدارس ابتدایی الزم است زیرساخت هایی برا اده سازی مطلوب این روشروش تدریس است. برای پی

تناسب با رشد و ممناسب و  موزشیهای آ زیرساخت های مورد نیاز استفاده از این روش وجود نرم افزارها ، مواد آموزشی و فیلم.شود

ر باید ز سوی دیگود. اات برای آموزگاران فراهم شروانشناسی یادگیری دانش آموزان است. پس پیشنهاد می شود این امکان

ای ضمن خدمت ود دوره هشد می آموزگاران و والدین درباره نحوه اجرای یادگیری معکوس آموزش الزم را ببیند؛ بنابراین پیشنها

شنا شوند، در غیر آوزان ش آمی دانوالدین باید بااهمیت و نقش این روش در یادگیر .برای آموزگاران در این زمینه تدارک دیده شود

انه خالی شاده ها و خانو این صورت با این نگاه به این روش نگاه می کنند که این روش به منظور محول کردن بار آموزش بر

د روش هستن ای اینشود مدارسی که درصدد اجر کردن از مسئولیت آموزش نزد سیستم آموزشی است؛ بنابراین پیشنهاد می

 .ر دهندالدین قراتیار وعلمی و مستند جهت آشنایی والدین با این روش و کارایی آن در اخ ای آموزشیهمایش ها و بروشوره
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 منابع:
 دوره ریاضی درس در دعملکر و نگرش روی بر معکوس یادگیری روش تأثیر بررسی(. ۱3۹۹.)حسینعلی محمدی، مهدی؛ ابوالقاسمی،

  .2-8(: ۱)۱5 آموزش، فناوری علمی نشریع ابتدایی،

 یادگیری بر معکوس کالس ویکردر از استفاده تاثیر(. ۱3۹5. )کیومرث نیازآذری، و مریم؛ یزدی، تقوایی و صادق؛ محمد فر، اسماعیلی

  .2۱-26((: انسانی علوم مطالعات ۱ جلد( )۱4 پیاپی) 7)2, شباک. ابتدایی دوره آموزان دانش علوم درس

 انگیزه تحصیلی، یشرفتپ بر معکوس کالس رویکرد اجرای تأثیر(. ۱3۹۹.)فاطمه ژاد،ن نجف مصطفی؛ شمامی، عزیزی صمد؛ ایزدی،

: (3)8 پژوهش، تدریس علمی فصلنامه سنتی، رویکرد با مقایسه در خودتنظیمی و پیشرفت انگیزه تعلق، احساس یادگیـری،

282-253. 

 آموزشی افزارنرم با آموزش و نتیس روش با آموزش مقایسه. (۱3۹8. )خسرو, رشید, ابوالقاسم, یعقوبی, رسول, کردنوقابی, فتانه, فتحی

. آباد خرم شهر بتداییا ششم پایه دختر آموزاندانش در علوم و ریاضی درس در کاربرد و فهمیدن دانش، یادگیری سطوح در

 .65-76،(2)7مجازی، و آموزشگاهی یادگیری در پژوهش علمی فصلنامه

 بازنمایی: معکوس کالس در گیرییاد فرآیند(. ۱3۹6. )یاسمین عابدینی، عشرت؛ بی بی زمانی، اد؛جو محمد دار، لیاقت حسن؛ کاویانی،

 .۱7۹-2۱4(: ۱5)8 عالی، آموزش درسی برنامه مطالعات دوفصلنامه. عالی آموزش در شده تجربه درسی برنامه از

 در عمل و نظریه. هدانشگا مدرس یک های روایت: عالی آموزش در معکوس روش به تدریس(. ۱3۹5)محمد عطاران زینب، گلزاری

 .8۱-۱36( :7) 4درسی، برنامه
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