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 Background: Traditional teaching methods have faced many shortcomings that the technical 

advances and requirements of today's world, has necessitated the need for a new approach to 

education that the need for a mobile education approach is felt. 

Aims: The aim of this study was to determine the effect of education using reverse learning on the 

learning of sixth grade elementary students in the course of experimental sciences. 

Methods: In terms of purpose of this research as applied research and in terms of implementation 

and data collection method, the quasi-experimental method of pretest-posttest design with control 

group was used. The statistical population of the present study included all 3,000 elementary school 

students in Lamerd city. Sampling method in this study was available which included 60 students 

and were selected through available sampling. Thus, two classes of 30 people were selected from the 

sixth grade elementary schools of Lamerd city. In order to collect information, a researcher-made 

learning test of science course was used. Univariate analysis of covariance (ANCOVA) was used to 

infer the hypotheses. 

Results: The results of data analysis showed that reverse learning is effective on students 'learning 

(P <0.01). Therefore, it can be concluded that education using reverse learning is effective and has 

increased students' learning. 

Conclusion: Considering the many effects of using the reverse class method, which has been 

emphasized in most studies, it is necessary to move scientifically and with careful and codified 

planning towards the rational use of this method in education. 
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Extended Abstract 

Introduction 
Traditional teaching methods have faced many 

shortcomings the technical advances and 

requirements of today's world, have necessitated the 

need for a new approach to education that the need 

for a mobile education approach is felt. Students, as 

creators of knowledge, are active members in the 

teaching-learning process, not mere receivers of 

information and passive in this process (Freire et al., 

2018). In recent decades, we have seen the evolution 

of new approaches to knowledge transfer with the 

transition from a behaviorist perspective to a 

constructivist perspective. In constructivism, experts 

emphasize the use of new student-centered methods 

(Heidary et al., 2009). The constructivist perspective 

emphasizes that the learner actively constructs 

knowledge (Santrock, 2012). It is necessary to build 

knowledge for students to access different 

information sources. Nowadays, technologies and 

multimedia have given students easy and quick access 

to various information sources, creating interactive, 

dynamic, and enriched environments with images, 

moving clips, and sound, creating opportunities to 

engage in learning activities, and promoting 

independent learning. 

Flipped teaching is a hybrid educational strategy that 

transforms education into a student-centered model; 

in which, the class time is spent examining topics in 

more depth and creating learning situations of high 

cognitive and attractive levels. One of the effects of 

the flipped classroom is to strengthen multitasking 

behaviors in students. The reverse model leads to the 

creation of better relationships between students and 

teachers, more participation of students, and more 

encouragement for self-learning. In order to learn in 

a reverse way, factors such as teacher's complete 

mastery, student motivation, teacher's belief in the 

ability to do the work, school's incentive policies and 

management of resources and facilities, school's 

motivation, awareness of families, class dynamics 

should be considered. The lesson focused on the 

teacher's belief in the effectiveness of flipped 

learning, the teacher's belief about the student, 

breaking out of traditional frameworks and rules, the 

underlying cultural assumptions about the teacher's 

role, and the interest in being guided by the teacher. 

Li et al. (2017) believe that the virtual approach to 

teaching in corona conditions has provided the 

grounds for activating students as independent 

learners, and using the reverse approach under the 

guidance and guidance of a knowledgeable and 

experienced person leads to deeper learning for the 

learner. Due to the fact that today's teaching-learning 

approaches have been transformed in line with the 

changes in technology and the ever-increasing 

acceleration of knowledge, students are more inclined 

to play an active role in the classroom and get 

involved in the learning process. This seems logical 

because there are few students who prefer a passive 

role in the classroom. On the one hand, considering 

the importance of covering the needs of learners, their 

involvement and participation, and reflective thinking 

in the teaching-learning process, taking advantage of 

today's digital world and using technology in creative 

ways, and also considering a large amount of subject 

knowledge and little time for Classroom education 

should go beyond traditional methods, and seek to 

build and strengthen academic skills in students, 

including academic success. Therefore, the main 

question of the current research is that “Is the flipped 

classroom approach effective on sixth grade students' 

learning in science course performance?” 

Method 
In terms of purpose of this research as applied 

research and in terms of implementation and data 

collection method, the quasi-experimental method of 

pretest-posttest design with control group was used. 

The statistical population of the present study 

included all 3,000 elementary school students in 

Lamerd city. Sampling method in this study was 

available which included 60 students and were 

selected through available sampling. Thus, two 

classes of 30 people were selected from the sixth 

grade elementary schools of Lamerd city. In order to 

collect information, a researcher-made learning test 

of science course was used. Univariate analysis of 

covariance (ANCOVA) was used to infer the 

hypotheses. 
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Results 
The results of data analysis showed that reverse 

learning is effective on students 'learning (P <0.01). 

Therefore, it can be concluded that education using 

reverse learning is effective and has increased 

students' learning. 

In order to investigate the effectiveness of teaching 

using reverse learning on students' learning, one-way 

analysis of covariance was used. The results of the 

analysis of the sameness of the slope of the regression 

line as the main premise of covariance analysis 

showed that the interaction effect of group and pre-

test (p=0.063) is greater than 0.05 on the significance 

level. Therefore, the hypothesis of regression 

homogeneity is accepted; Also, the results of the 

Kolmogorov-Smirnov test showed that the 

significance level of the calculated statistic is greater 

than 0.05, so the assumption of the normality of the 

distribution of scores is accepted. 

The results of the analysis of covariance test to 

compare experimental science scores in experimental 

and control groups, in the learning phase, showed that 

the obtained F value is equal to 24.04 and its 

significance level is less than 0.01 (P < 0.01).. 

Therefore, the null hypothesis is rejected, and the 

research hypothesis is confirmed. Based on this and 

considering the higher average scores of the 

experimental group in the post-test stage, it can be 

concluded that teaching using reverse learning is 

effective and has increased the students' learning rate. 

The average post-test scores of the experimental 

group (17.447) after adjusting the scores were higher 

than the control group (15.751), which shows the 

effect of teaching using reverse learning on increasing 

the learning of experimental group students. 

Conclusion 
Considering the many effects of using the reverse 

class method, which has been emphasized in most 

studies, it is necessary to move scientifically and with 

careful and codified planning towards the rational use 

of this method in education. In many countries, the 

use of information and communication technology in 

the educational system has been given special 

attention in order to improve the quality of teaching 

and learning methods. The use of integrated approach 

in teaching has been particularly welcomed. At the 

same time, the use of new teaching methods such as 

the flipped classroom has also attracted the attention 

of activists in the field of education. The present 

research was also conducted in order to investigate 

the effect of using the flipped classroom method on 

the learning of the sixth grade elementary students of 

Lamard city in connection with the course of 

experimental science. The results of this research 

showed that using the flipped classroom method is 

effective in increasing students' learning. In 

reviewing the background of the research, there are 

many cases of research related to the effect of the 

flipped classroom in education, learning, motivation 

and academic progress and success, which are 

consistent with the results of the present research. The 

findings of this research can be explained that in the 

flipped class, students were more dynamic and spent 

more time focusing on basic concepts. Students could 

watch the educational videos at home many times and 

then do the exercises and watch the videos again if 

they did not understand, which would increase their 

learning. 

Therefore, considering the many effects of using the 

flipped classroom method, which has been 

emphasized in most researches, it is necessary to 

move towards the rational use of this method in 

education scientifically and with a detailed and 

systematic planning. Of course, it should be noted 

that excessive or incorrect use of this method may 

lead to negative educational effects and reduce 

educational productivity. It should be noted that using 

the flipped classroom method, in addition to its 

special advantages, also requires careful educational 

planning and design. The lack of planning and the use 

of inappropriate educational materials and videos 

may have negative effects on the class and the 

teaching process, and chaos replaces the order and 

tranquility of the class. Teachers should be very 

careful and careful in using this method. Holding in-

service classes and educational workshops in this 

field can be a great help for the correct use of this new 

method. 
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 چکیده  مشخصات مقاله

 نوع مقاله:

 پژوهشی

 

 تاریخچه مقاله:

 70/74/1471دریافت: 

 37/70/1471بازنگری: 

 87/72/1471پذیرش: 

 71/11/1471انتشار برخط: 
 

 :هادواژهیکل
 معکوس، یادگیری

 علوم،

 یادگیری،

 یادیاری،

 آموزاندانش

 رویکرد یجادا لزوم امروز، دنیای اقتضائات و فنی هایپیشرفت که ستا بوده روروبه زیادی هایکاستی با سنتی آموزش هایروشزمینه:  

 .شودمی احساس سیار آموزش رویکرد ضرورت که است کرده ایجاب را آموزش به جدید

 علوم درس رد ابتدایی ششم پایه آموزاندانش یادگیری بر معکوس یادگیری از استفاده با آموزش تأثیر تعیین حاضر پژوهش هدف هدف:

 .بود تجربی

 طرح از آزمایشینیمه روش از هاداده وریگردآ شیوه و اجرا لحاظ از و کاربردی هایپژوهش جزء هدف لحاظ از پژوهش این :روش

 هرستانش ابتدایی ششم پایه آموزاندانش تمامی شامل حاضر، پژوهش آماری یجامعه. شد استفاده کنترل گروه با آزمونپس آزمونپیش

 طریق از و بودند آموزاندانش از نفر 07 شامل که دسترس در صورتبه پژوهش این در گیرینمونه روش. بودند نفر 3777 تعداد به المرد

. شدند انتخاب نفر 37 تعداد به کالس دو المرد شهرستان ابتدایی ششم پایه مدارس از صورت بدین شدند، انتخاب دسترس در گیرینمونه

 تحلیل آزمون از هافرضیه استنباطی آزمون منظوربه. شد استفاده علوم درس ساخته محقق یادگیری آزمون از اطالعات آوریجمع منظوربه

 .شد استفاده( ANCOVA) متغیره تک کوواریانس

 توانمی اساس این بر( P< 71/7) است مؤثر آموزان دانش یادگیری بر معکوس یادگیری که داد نشان هاداده تحلیل و تجزیه نتایج :هایافته

 .است شده آموزاندانش یادگیری میزان افزایش موجب و بوده مؤثر معکوس یادگیری از استفاده با آموزش که گرفت نتیجه

 و علمی طوربه بایستمی شده، تأکید آن بر هاپژوهش اکثر در که معکوس کالس روش از استفاده فراوان تأثیرات به توجه با :یریگجهینت

 .کرد حرکت آموزش امر در روش این از منطقی استفاده سمت به مدون و دقیق ریزیبرنامه با

 دوره آموزاندانش تجربیعلوم درس یادگیری بر معکوس کالس رویکرد از استفاده تأثیر(. 1471) اصغرعلی، ماشینچی و؛ عباس، قلتاش؛ احمد سید، هاشمی؛ خلیل، فروتناستناد: 

 .8378-8822، 112 شماره ویکم،بیست دوره ،روانشناختی علوم مجله. ابتدایی

 .1471( بهمن) زمستان ،112 شماره ویکم،بیست ، دورهروانشناختی علوم مجله

 نویسندگان. © 
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 مقدمه
عنوان سازندگان دانش، عضو فعال در فرآیند آموزان بهامروزه دانش

یادگیری هستند نه پذیرنده صرف اطالعات و غیرفعال در این  - یاددهی

آموز محور (. منظور از آموزش دانش8712، و همکاران فرآیند )فریره

آموزشی است که در آن فراگیران به کمک معلم، خود مسئولیت درک و 

های اخیر، شاهد در دهه(. 1477گیرند )سیف، فهم مطالب را بر عهده می

تحول رویکردهای جدید انتقال دانش با گذار از دیدگاه رفتارگرایی به 

ن بر اگرایی تأکید متخصصایم. در سازندهگرایی بودهدیدگاه سازنده

، و همکاران آموز محور است )حیدریهای نوین دانشاستفاده از روش

شناختی و فلسفی است که طبق آن گرایی، دیدگاهی روانسازنده (.1322

ند. نظریه دهسازند و شکل میگیرند، خود میافراد بیشتر آنچه را که یاد می

انشی از دگرا مبتنی بر این فرض است که افراد با ساختن درک و سازنده

(. 1328گیرند )کریمی مونقی و آرمات، جهان، از راه تجربه و تعمق یاد می

گرایی، یادگیرنده نیاز دارد هر نوع مسئله را بر اساس رویکرد سازنده

رده های قبلی را مرور کوجو کند، سؤال طرح کند، دانستهموشکافانه جست

 ندگان، خالق دانش خودو راهبردی برای مداخله ارائه دهد؛ بنابراین یادگیر

؛ قربانخانی و صالحی، 1322به شکلی فعال هستند )محمدی عزیزآبادی، 

گویند ذهن، اساس و ابزار تعبیر و تفسیر گرایان می(. سازنده1322؛ 1471

ای جهان است و این بدان معناست که همه ما اندازهرخدادها، اشیا و چشم

ان از جهان و بر وفق باورها و هایمبر اساس مجموعه منحصر به فرد تجربه

تر های به دست آمده جهان بیرونی را متفاوتهایمان درباره تجربهنگرش

های اخیر، شاهد تحول (. در دهه1320کنیم )آقازاده، درک می

رویکردهای جدید انتقال دانش با گذار از دیدگاه رفتارگرایی به دیدگاه 

ز تأکید متخصصان بر استفاده اگرایی ایم. در سازندهگرایی بودهسازنده

(. منظور 1322 و همکاران، آموز محور است )حیدریهای نوین دانشروش

آموز محور، آموزشی است که در آن فراگیران به کمک از آموزش دانش

گیرند )سیف، عهده می هب معلم، خود مسئولیت درک و فهم مطالب را

را  یرنده، فعاالنه دانشکند یادگگرایی تأکید می(. دیدگاه سازنده1477

ها در ک، فهم و دانش (. بنا به این دیدگاه، انسان8718سازد )سانتراک، می

ها، دانند و باور دارند با اندیشهتازه خود را از راه تعامل بین آنچه از قبل می

سازند )سیف، شوند، میرو میها روبههایی که با آنرویدادها و فعالیت

رده گر را ایفا کگرا، معلمان نقش تسهیلیری سازنده(. در محیط یادگ1477

آموزان از دانش کند؛ دانشآموزان را به رشد فکری تشویق میو دانش

کنند و در ضمن رشد فهمشان نسبت به موضوعات شان استفاده میقبلی

اندیشند )برزگر آموزان دیگر میعلمی جدید، عمیقاً روی نظرات دانش

های یادگیری (. همچنین ارزشیابی فعالیت1328بفرویی و همکاران، 

( و 1320های یادگیری خواهد بود )آقازاده، گرایانه، بر اساس بازدهسازنده

تجربی یکی از دروس مهم دوران تحصیل فراگیران از آنجا که درس علوم

هایی است که در زندگی روزانه است و هدف از تدریس آن آموزش پدیده

کند، ای که فرد در آن زندگی میزندگی فرد و جامعه شوند و بهمشاهده می

بی خوتوان آن را با استفاده از نظریه سازنده گرا بهکند و میکمک می

 (.1321آموزش داد )احمدیان چاشمی و همکاران، 

 های شناختکند تا روشتجربی این کمک را به کودکان میدرس علوم

تجربی، همچون علوم دنیای اطراف خود را بهبود بخشند. آموختن

سوادآموزی و حساب، امری اساسی و ضروری است و با پیشرفت فناوری 

یشتر به تجربی باهمیت آن بیشتر شده است. به عبارت دیگر، آموزش علوم

پردازد و آگاهی از آن برای هر کودکی الزم آموزش شیوه یادگیری می

فظ و تکرار تجربی را با روش سخنرانی با حطور حتم، علوماست. به

توان آموزش داد؛ بنابراین ضروری است تا معلم روش مناسبی را برای نمی

ها (. یکی دیگر از دالیل پرورش مهارت1322 تدریس انتخاب کند )هارلن،

 های درسیدر آموزش علوم این است که بسیاری از مفاهیم که در کتاب

وند؛ به همین ششود، پس از مدتی فراموش میآموزان آموخته میبه دانش

نشان  آموزاندلیل باید سعی شود تا عالوه بر مفاهیم پایه، راهی را به دانش

دهیم که خودشان بتوانند به دنبال دانش الزم برای خود باشند، برای 

آموزند، پایدارتر و یادگیری وقت کمتری صرف کنند و آنچه را می

خانی و همکاران، ؛ قربان1321 ،تر باشد )احمدیان چاشمی و همکارانعمیق

1477.) 

آموزان به منابع اطالعاتی مختلف است. الزمه ساخت دانش دسترسی دانش

ها باعث دسترسی آسان و سریع دانش ایها و چندرسانهامروزه فناوری

شده ینهای تعاملی، پویا و غآموزان به منابع اطالعاتی مختلف، ایجاد محیط

های د فرصت درگیری در فعالیتهای متحرک، صدا، ایجابا تصاویر، کلیپ

ساز (، زمینه1320، و همکاران یادگیری و ارتقاء یادگیری مستقل )بیدگلی

ری یادگیری و تحقق یادگی - گرایی در فرآیند یاددهیرویکردهای سازنده

 آموزان را تغییر دادههای تفکر و یادگیری دانششاگرد محور بوده، روش
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 ای در دانشو فرآیندهای یادگیری تازه ها(، موجب قابلیت8712)اوکریه، 

اند یادگیری ایجاد کرده - های سنتی یاددهیآموزان شده و انقالبی در شیوه

های نوین آموزشی، (. بنابراین با ظهور فناوری8713)دیر و السمیت، 

 - توانند فرآیند یاددهیفضاهای جدید ارتباطی فراهم شده است که می

کالس درس نیز ممکن سازند. در این راستا یکی یادگیری را در خارج از 

دار را در های فعال و رویکرد پیشرفته یادگیری، که یادگیری معنیاز روش

دهد؛ و امروزه عالقه پژوهشگران و مربیان را فراگیرندگان شکل می

(. 8712برانگیخته است، یادگیری معکوس است )اوسوا و سولوژینکف، 

یار گرایی ارتباط بسرا که با رویکرد سازنده هاییتوان روشبنابراین می

حل معضالت عصر حاضر در نظر گرفت؛ تحقیقاتی نزدیکی دارند، راه

زیادی نیز در این زمینه در حال انجام است. در این پژوهش به یادگیری 

آموزان پایه ششم ابتدایی در درس علوم پرداخته معکوس بر یادگیری دانش

 شده است.

یراً مورد هایی که اخگرایی، یکی از مؤثرترین مدلگاه سازندهبا توجه به دید

رایی دارد، گتوجه بسیار قرار گرفته و ارتباط بسیار نزدیکی با فلسفه سازنده

حلی برای معضالت عنوان راهتوان بهاست که می« کالس معکوس»مدل 

 ممطرح شده، به آن پرداخت که تحقیقات متعددی نیز در این زمینه به انجا

توسط مائورین لیج و  8777بار در سال رسیده است. این واژه نخستین

ها معتقدند که با ظهور تربیتی شد. آنهمکارانش وارد ادبیات علوم

ور طهای تدریس که قبالً بهها، فعالیتایهای نوین و چندرسانهفناوری

داد، اکنون باید خارج از کالس درس سنتی در کالس درس روی می

در این مدل، محتوای درسی خارج (. 8777، و همکاران ذیرد )لیجصورت پ

آموزان قرار اختیار دانش های مختلف دراز کالس درس و به وسیله فناوری

انجام تکالیف، شود تا زمان درون کالس صرف بحث و بررسی، داده می

. شود. بر این اساس، سطوح پایینی حیطه شناختی یعنی کاربست محتوا و..

شود و سطوح باالتر در خارج از کالس درس محقق می« فهمیدن»و  «دانش»

رس و در درون کالس د« ارزشیابی»و « ترکیب»، «تحلیل»، «کاربست»یعنی 

با این روش، (. 8714پذیرد )سی و کنری، با راهنمایی معلم صورت می

رد، کتواند آنچه را که معلم قبالً در کالس به او منتقل میآموز میدانش

ا ذهنی آید، بکه به کالس میاز کالس ببینید و بشنود و هنگامی پیش

های یادگیری را بر عهده شود. معلم در کالس فعالیتگر وارد میپرسش

های های گروهی، طرح سؤال، امتحانصورت بحثهایی که بهدارد، فعالیت

ر د. دشونها انجام میمدت، ارائه فراگیران، آزمایش و دیگر فعالیتکوتاه

به (. 1323های کالس است )عطاران، این روش، معلم طراح و مدیر فعالیت

تر، در کالس معکوس نقش اصلی معلم طراحی آموزشی است؛ بیان ساده

های آموزان را به هدفپله دانشیعنی طراحی سناریوهای یادگیری که پله

 یادگیری مشخص نزدیک کنند.

ربست کالس معکوس در ( نشان دادند کا1320کاویانی و همکاران )

شود. که با توجه به نوع بازده آموزشی می 112آموزش منجر به وقوع 

بعد در  0ها شامل ها در محورهای کلی این بازدهبندی کردن بازدهدسته

های زمانی، تعامل، مهارت، فردی، گروهی، تحصیلی و تدریس حیطه

قان نژاد ری و جوششد که بیشترین بازده آموزشی آن متوجه فرد بود. باقمی

ها در متغیر آمادگی یادگیری ( در پژوهشی نشان دادند که میانگین1322)

 های گروهیهای آموزش معکوس مبتنی بر فعالیتخود راهبری در گروه

و انفرادی نسبت به گروه گواه افزایش داشته است. با این حال اختالف 

و تنها در زیر مقیاس های خود راهبری مشاهده نشد معناداری در زیر مقیاس

رغم خود مدیریتی اختالف معنادار بود. در رابطه با متغیر یادگیری نیز علی

های آزمایش تفاوت معناداری مشاهده نشد؛ تنها کسب میانگین باالتر گروه

های آموزش ها معنادار بود و گروهدر زیر مقیاس یادگیری عملی، تفاوت

( در پژوهشی 1322) و همکاران فرمعکوس بهتر عمل کردند. اسماعیلی

نشان دادند که روش یادگیری به شکل معکوس توسط معلمان موجب 

او  شود.آموزان دوره ابتدایی میافزایش سطح یادگیری درس علوم دانش

شان دادند که یادگیری در کالس ن( نیز 8712) و همکاران سابوریدو-ترو

کار آموزشی را در به شیوه معکوس، یک ابزار قابل اعتماد است که 

 .کندها تسهیل میدانشگاه

آموزش معکوس یک استراتژی آموزشی و از نوع ترکیبی است که 

کند؛ که در آن، زمان آموزش را به یک مدل شاگرد محور تبدیل می

 هایکالس صرف بررسی موضوعات در عمق بیشتر و ساخت موقعیت

ی داخل کالس هاشود. درسیادگیری سطوح باالی شناختی و جذاب می

در یک کالس درس معکوس ممکن است شامل یادگیری بر اساس 

د عنوان تکلیف خانگی بودنهایی باشد که در آموزش سنتی بهفعالیت

توان، (؛ از سویی دیگر در این نوع از کالس می8712)اوفالهرتی و فلیپس، 

های تفکر گذاشت، همچنین زمان بیشتری را در کالس برای مهارت

صورت فعال، در یادگیری و ایجاد دانش بیشتر فعال هستند و ن بهفراگیرا
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(. 8718کنند )تامس و فیلپات، همزمان دانش خود را آزمایش و ارزیابی می

این مدل آموزشی، یک رویکرد پداگوژیکی بر اساس آموزش مستقیم 

ری را توجه نبوده بلکه محیط یادگیتنها به یادگیری گروهی بیاست که نه

طی پویا و فعال تبدیل و به یادگیری فراگیر محور هم توجه خاصی به محی

ل گر عنوان تسهیدارد. محیط یادگیری معکوس محیطی است که معلمان به

صورت خالقانه موضوعات درسی را مطرح و به یادگیری فراگیران، به

 آموزان آگاه به موضوع باهای متنوع را در یک محیط غنی با دانشفعالیت

های متنوع یادگیری انجام داده و به یری ابزارهای مناسب و روشبه کارگ

یادگیری معکوس بر سه اصل   (.8712پردازند )چن هیسه، یادگیری می

نظری مبتنی است. یکی از این اصول نظری، یادگیری ترکیبی است. 

های مقدماتی کالسی و مفاهیم اولیه را (. آموزش8712)آبیسکرا و داوسن، 

برد و کالس رو در رو هم به دنبال ین و یادگیری فردی میبه فضای آنال

آموزی است )کالرک، افتد. دومین اصل، رویکرد دانشآن اتفاق می

( که فراگیر را از محیط یادگیری معلم محور دور و به یادگیرنده 8712

 (.8718دهد )جانسون، محوری سوق می

دگیری معکوس را چنین ( مزایای یا1320( به نقل از عشرتی )8711آلوارز )

صورت آنالین به منابع آموز در منزل به. در این روش، دانش1کنند: بیان می

گیرد، طور خصوصی تحت آموزش قرار میدرسی دسترسی دارد و به

تواند بارها ویدئو را نگاه کند و یادداشت بردارد. حتی در صورت عدم می

. دانش 8د. هوشمند استفاده کننتواند از تبلت یا گوشی دسترسی به رایانه می

گیرند که چگونه یاد آموزند و یاد میآموزان در منزل خودشان درس را می

شود که درس عمق بیشتری پیدا کند و به . در کالس فرصت می3بگیرند. 

 .را ندارد . معلم نگرانی کمبود وقت تدریس4سطوح باالتر شناختی برسد. 

 کند.اند درس را در منزل مرور میدآموز هرچند بار که الزم میدانش

. درصد زیادی از تکالیف در کالس درس در حضور معلم و با کیفیت 0

توانند از آموزان می. وقتی معلم غایب است دانش0شود. باال حل می

آموز در منزل به . دانش2ویدئوی درس مخصوص آن روز استفاده کنند. 

های شت برداری از نکته. یاددا1 محتوای درس دسترسی خواهد داشت.

کند. دقیقه به مدت وقت کالس درس اضافه می 37درس در منزل حدود 

ا طور مستقیم بدهد تا در کالس درس بهاین زمان اضافی به معلم اجازه می

های آزمایشگاهی کار ها، تکالیف و فعالیتآموزان بر روی پروژهدانش
                                                           

1. Flipped learning 

مدل اصلی آموزش (، چهار 8710های هورن و استاکر )کند. پژوهش

 ی شدهغنپذیر، خودترکیبی و آموزش مجازی ترکیبی: چرخشی، انعطاف

ی مدل آموزش را معرفی کردند. مدل کالس معکوس زیرمجموعه

 های اخیر، کالسچرخشی در آموزش ترکیبی جای گرفته است. در سال

های در حال ظهور در آموزش و پرورش درس معکوس، یکی از فناوری

 منظوریادگیری به -تواند استانداردی از شیوه آموزش یشده است و م

آموزان در آموزش عالی باشد )همدان و تقویت یادگیری مؤثر دانش

(. آموزش معکوس از دو بخش اصلی تشکیل شده است: 8713همکاران، 

یادگیری تعاملی و ارتباطی داخل کالس و تعلیم با کمک رایانه خارج از 

در این روش محتوای درسی، خارج از کالس  (.8714 کالس درس )رواچ،

آموزان قرار داده های مختلف در اختیار دانشدرس و به وسیله فناوری

(. کالس درس مکانی برای گفتگو 1322فر و همکاران، )اسماعیلی شودمی

ها، رفع اشکال، پرسش و پاسخ و حل تمرین است. درباره دانسته

س در کالس ن تدریتفاق بیفتد، جایگزیهایی که قرار است در خانه افعالیت

رو به این روش آموزشی، روش آموزش معکوس اینشود و ازدرس می

(. در واقع 8710؛ لی و هوانگ، 1324گویند )مبصر ملکی و همکاران، می

بدین  1توان یادگیری معکوس را بر اساس شبکه یادگیری معکوسمی

ر شی است که دیادگیری معکوس رویکردی آموز»صورت تعریف کرد: 

آن آموزش مستقیم از فضای آموزش گروهی به فضای آموزش شخصی 

شود و در نتیجه، فضای گروهی تبدیل به محیط آموزشی پویا و منتقل می

آموزان را برای به کار بردن مفاهیم شود؛ فضایی که معلم دانشتعاملی می

، و سمز )برگمن« کندو تعامل خالقانه با موضوع آموزشی، راهنمایی می

آموزان زمان بیشتری برای (. با معکوس کردن کالس درس، دانش1322

طور جداگانه با مشارکتی با همساالن از طریق آموزش از حل مشکالت به

 هایها و بحثراه دور خواهند داشت. همچنین زمان بیشتری برای تمرین

 مکند به فهآموزان کمک میطوالنی کالس درس وجود دارد که به دانش

 (.8714تری از مفاهیم برسند )آرنولدگارزا، عمیق

به کار بردن شیوه کالس درس معکوس همچنین به فهم بهتر استفاده از  

 کهحالیکند. درآموزش و یادگیری کمک می هایفناوری در فعالیت

ده شان استفاهای آموزشیهای فناوری مختلف در شیوهآموزگاران از رسانه

های فناوری مختلف در طور مستقل از رسانهن بهآموزاکنند، دانشمی
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(. 8710الدین و عطاران، های یادگیری استفاده خواهند کرد )زینفعالیت

های معکوس، کمتر شاهد کمبود زمان خواهیم بود. همچنین در کالس

هایشان آموزان برای ثبت بازخورد مناسب از فعالیتمشاهده پیوسته دانش

واهد شد. اگر معلم به هر دلیلی نتواند در کالس درس پذیر خراحتی امکانبه

توانند ها مینخواهد شد و آن آموزان متوقفحاضر شود، یادگیری دانش

یند یادگیری را تحت چنین شرایطی ادامه دهند. از سوی دیگر، غیبت آفر

تواند بر یادگیری تأثیر چندانی بگذارد؛ آموز در کالس درس نیز نمیدانش

موزان با استفاده از کتاب درسی، فیلم آموزشی، اسالید، آزیرا دانش

پادکست و نظایر آن قادر خواهند بود خود را با شرایط موجود وفق دهند 

(. از تأثیرات کالس درس معکوس تقویت 1322فر و همکاران، )اسماعیلی

آموزان است. مدل معکوس به ایجاد ای در دانشرفتارهای چند وظیفه

و  آموزانآموزان و معلمان، مشارکت بیشتر دانشدانشروابط بهتر بین 

(. اسماعیلی 1322انجامد )فرشیدی، تشویق بیشتر آنان به خود یادگیری می

تأثیر استفاده از رویکرد کالس »ای با عنوان ( در مقاله1322فر و همکاران )

سیدند به این نتیجه ر« آموزان ابتداییمعکوس بر یادگیری درس علوم دانش

آموزان در استفاده از روش کالس درس معکوس بر یادگیری دانش که

( در مقاله 1322درس علوم مؤثر بوده است. همچنین گلزاری و عطاران )

های یک مدرس تدریس به روش معکوس در آموزش عالی روایت»

لی الدین و سیتی هاجر هلیبه نتیجه مشابهی رسیدند. زمزمی زین« دانشگاه

های مختلف مطالعه کالس حقیق و گرایش از حوزه( در مقاله ت8710)

با هدف بررسی تحقیق و روند کالس درس معکوس بر « درس معکوس

اند، بدین گزارش شده 8712تا  8713های مقاله که در بین سال 87اساس 

های های درس معکوس تأثیرات مثبتی بر فعالیتنتیجه رسیدند کالس

انگیزه، تعامل و پویا بودن داشته  آموزان مانند موفقیت،یادگیری دانش

 است.

آموزان درباره این رویکرد اظهار ناامیدی که تعدادی از دانشدرحالی

اند و نگران مدیریت زمان در توازن و تعادل با منابع یادگیری مختلف کرده

هستند، با این حال کاربردی و مفید بودن روش معکوس در شرایط کرونایی 

های یادگیری زیادی بین معلمان و دانش فرصتنیز باعث شده است که 

( معتقدند رویکرد مجازی به 8787آموزان ایجاد شود. الی و همکاران )

وان عنآموزان بههای فعال کردن دانشتدریس در شرایط کرونایی، زمینه

یادگیرنده مستقل را فراهم کرده است و استفاده از رویکرد معکوس تحت 

شود تا یادگیری گاه و با تجربه سبب میهدایت و راهنمایی فردی آ

(، 1322آبادی )گیرنده حاصل شود. عبدالهی و احمدتری برای یادعمیق

( 8714( و فایندلی تامپسون و مومورکویته )8712) و همکاران پست

معتقدند برای یادگیری به شیوه معکوس باید به عواملی از جمله تسلط کامل 

باور معلم نسبت به توانایی انجام کار،  آموز،دهی به دانشمعلم، انگیزه

های تشویقی مدرسه و اداره منابع و امکانات مورد نیاز، مشوق بودن سیاست

ها، پویایی کالس درس، باور معلم به بخشی به خانوادهمدرسه، آگاهی

موز، به روز آاثربخشی یادگیری به شیوه معکوس، باور معلم نسبت به دانش

ها و قوانین سنتی، ارج شدن از چهارچوببودن اطالعات معلم، خ

های فرهنگی نهفته در مورد نقش معلم، و عالقه به هدایت شدن فرضپیش

 توسط معلم توجه کرد.

ات یادگیری با توجه تغییر - با توجه به این که امروزه رویکردهای یاددهی

ن آموزاتکنولوژی و شتاب روزافزون دانش، دچار تحول شده است، دانش

تمایل دارند که در کالس درس و یادگیری نقش فعالی داشته باشند،  بیشتر

ا ها تبدیل و تحلیل کنند و درگیر فرآیند یادگیری بمسائل را به زیر مسئله

آموزی تکیه بر حمایت و پشتیبانی معلم باشند؛ چرا که امروزه کمتر دانش

 شود که نقش منفعل در کالس درس را ترجیح دهد، از سویییافت می

های یادگیری نیز دچار تحول شده است، فراگیران دیگر ابزارها و موقعیت

دهند که با ابزارهای الکترونیکی از جمله: تلفن همراه، بیشتر ترجیح می

تاپ و سایر ابزارهای مرتبط و محیطی متفاوت از کالس مانند تبلت، لپ

با توجه  یهای مبتنی بر وب، فرآیند یادگیری را دنبال کنند. از سویمحیط

به اهمیت پوشش نیازهای مربوط به یادگیرندگان، درگیری و مشارکت و 

دیجیتال  گیری از دنیاییادگیری، بهره - تفکر تأملی آنان در فرآیند یاددهی

های خالقانه و همچنین با توجه به امروز و استفاده از تکنولوژی به روش

کالس باید فراتر  حجم زیاد دانش موضوعی و زمان اندک برای آموزش در

 های تحصیلیهای سنتی رفت، و به دنبال ایجاد و تقویت مهارتاز روش

آموزان از جمله موفقیت تحصیلی بود. لذا مسئله پژوهش حاضر در دانش

عبارت است از این که آیا رویکرد کالس معکوس بر یادگیری دانش 

 آموزان پایه ششم در درس علوم مؤثر است؟
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 روش
 زءج هدف لحاظ از پژوهش این :کنندگانشرکت و پژوهش طرح( الف

 روش از هاداده وریگردآ شیوه و اجرا لحاظ از و کاربردی هایپژوهش

 که شد هاستفاد کنترل گروه با آزمونپس آزمونپیش طرح از آزمایشینیمه

 .است آمده زیر در آن دیاگرام
 

 دیاگرام طرح تحقیق .1جدول 

E 

C 
R 

R 

T1 X T2 
T2 _ T2 

 

 هک طریق این به گروه دو در که کنیدمی مشاهده جدول در که طورهمان

 اعمال جلسه 17 مدت به مستقل متغیر عنوانبه معکوس یادگیری آموزش

 این جامعه. شود بررسی یادگیری یعنی وابسته متغیر بر آن تأثیر تا شده

 نفر 3777 تعداد به المرد شهرستان ابتدایی دوره آموزاندانش کلیه پژوهش،

 هشپژو این در گیرینمونه روش. بود ابتدایی ششم پایه کالس 172 در

 گیرینمونه طریق از و بودند نفر 07 شامل پژوهش که دسترس در صورتبه

 شهرستان ششم پایه مدارس از صورت بدین شدند، انتخاب دسترس در

 و هاداده آوریجمع برای. شدند انتخاب نفر 37 تعداد به کالس دو المرد

 میدانی روش و ایکتابخانه روش از تحقیق انجام جهت الزم اطالعات

 مراکز و هاکتابخانه به مراجعه با ایکتابخانه روش در. است گردیده استفاده

 از بخشی تکمیل جهت التین و فارسی مقاالت و کتب از رسانیاطالع

 تحقیق این در پژوهش میدانی قسمت در و است شده استفاده تحقیق

 بدین. شودمی استفاده یادگیری آزمون از اطالعات آوریجمع منظوربه

 را ششم پایه نیرو و ورزش دروس به مربوط سؤال 87 پژوهشگر منظور

 وسطت نیز آزمون این. شودمی گرفته آزمونی آموزاندانش از و کرد طراحی

 آزمون روایی. بود دارا را 87 نیز نمره حداکثر و شودمی ساخته پژوهشگر

 تانشهرس ابتدایی پرورش و آموزش گروه و متخصصین توسط نظر مورد

 آلفای روش به 24/7 نظر مورد ابزار پایایی پژوهش این در. شد یدتأی المرد

 .شد محاسبه کرونباخ

 ب( ابزار

های الزم با آموزش و پرورش شهرستان المرد جهت بعد از هماهنگی

نامه و انتخاب مدرسه مورد نظر، محقق از میان مدارس دریافت معرفی

ای که محقق در آن به تدریس مشغول است، ابتدایی شهرستان المرد مدرسه

مون آزصورت در دسترس انتخاب کرد و از هر کالس پیشدو کالس را به

عنوان گروه آزمایش و کالس دیگر ورد و سپس یک کالس را بهبه عمل آ

عنوان گروه کنترل مشخص نمود. در گروه کنترل مفهوم ورزش و نیرو را به

به روش سنتی و متداول توسط تدریس شد و در گروه آزمایش به روش 

ای دقیقه 42جلسه  17یادگیری معکوس آموزش داده شد. هر دو گروه در 

 یرو را فرا گرفتند.مفهوم ورزش و ن

ها بندی شده و سرگروههای مختلف گروهآموزان در گروهجلسه اول: دانش

 ها در اختیارمشخص گردیدند. آدرس سایت مورد نظر برای دانلود فیلم

های آموزشی و مطالب مورد نظر، در دیآموزان قرار گرفت. سیدانش

 گرفت. کارهای مورد آموزان قرارصورت نتوانستن دانلود در اختیار دانش

نظر برای تدریس قسمت نظری و عملی جداگانه در نظر گرفته شد. در 

آوری ها در هر دو کالس جمعآزمون برگزار شد و دادهانتهای جلسه پیش

 گردید.

تجربی پایه ششم جلسه دوم: شروع تدریس قسمت نظری کتاب علوم

مطالبی را که در  آموزان قبل از شروع جلسه،پودمان ورزش و نیرو. دانش

اختیارشان قرار گرفته بود را مطالعه کرده و با آمادگی در کالس حاضر 

آموز چندین سؤال از قسمت مورد نظر طراحی کرده شده بودند. هر دانش

هایی را که متوجه نشده بودند را در یک برگه نوشته بودند. بود و قسمت

کردند به مکاری میصورت گروهی با هم هآموزان بهدر این جلسه دانش

این صورت که قسمت تعیین شده را برای همدیگر توضیح دادند و قسمت 

های متوجه نشده را بررسی نمودند و سؤاالت اضافی و مفهومی را بیان 

کرده و در گروه بر روی سؤاالت بحث کردند. دبیر چندین سؤال پای تخته 

به بحث و گفتگو آموزان خواست تا در مورد آن با هم نوشته و از دانش

آموزان ارتقاء یابد. سپس بحث در کل بپردازند تا میزان یادگیری دانش

آموز به نمایندگی از گروه خود سعی کردند کالس آغاز شد و چند دانش

 مطالب فراگرفته شده را به کل کالس منتقل کند.

جلسه سوم: این جلسه نیز مطابق جلسه قبلی پیش رفت و قسمت های 

 رسی گردید.مشخص شده بر

های آزمون از قسمت نظری مبحث برگزار شد و دادهجلسه چهارم: پس

 آوری گردید.مورد نظر جمع

های مورد نظر برای قسمت عملی مبحث در اختیار جلسه پنجم: فرم

ها برای اطمینان بیشتر همکاری، ها قرار گرفت. اعضای گروهسرگروه
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زشی های آموبرای دانلود فیلمدوباره بررسی و مرور شدند. سایت مورد نظر 

های مورد نظر در رابطه با ورزش آموزان قرار گرفت. فیلمدر اختیار دانش

 آموزان قرار گرفت.و نیرو در اختیار دانش

های مورد نظر جلسه ششم و هفتم: در رابطه با ورزش و نیرو زمین فیلم

ن در آموزاآموزان در منزل مشاهده شد و در کالس، دانشتوسط دانش

ها متوجه شده بودند را برای هم بازگو کرده و گروه هر آنچه را که از فیلم

 آموزانبررسی نمودند. در انتها با توجه به مطالب داخل کتاب از دانش

های روزانه خود نظرات خود را بیان کنند. خواسته شد تا در مورد فعالیت

های محول شده آموزان خواسته شد تا فعالیتدر انتهای جلسه از دانش

وسایل مورد نظر برای نشان دادن یک میز تعادل برای جلسه بعدی را 

 مشخص کرده و تهیه نمایند.

ها های مشخص شده در جلسات قبل، گروهجلسه هشتم و نهم: طبق فعالیت

اقدام به ساخت یک میز تعادل نیرو مورد نظر از روی فعالیت نمودند و در 

ورد های مده مراحل کار اقدام به پر کردن فرمحین انجام کار دبیر با مشاه

 نظر نمود.

جلسه دهم: در جلسه آخر طبق میز تعادل ساخته شده، کارهای نهایی 

های مورد های طراحی شده بررسی شده و فرمآموزان مطابق با فرمدانش

 نظر پر گردید.
 

 (آزمایشی گروه) معکوس آموزش هایفعالیت یخالصه .8 جدول
 قبل از کالس هایفعالیت حین کالسی هایفعالیت بعد کالس هایفعالیت

 )مطالعه مواد چاپی و متنی )مانند کتاب درسی، جزوه آموزشی 

  هاکلیپمشاهده 

 نویسیبرداری و خالصهیادداشت 

 بحث و گفتگوی آنالین 

 هاها و یادداشتمرور خالصه 

 آزمون کوتاه 

 فعالیت فردی 

 های گروهی کوچکفعالیت 

 های کوتاهسخنرانی 

 آموزیهای دانشارائه 

 خودارزیابی 

 های تکمیلیانجام فعالیت 

 

تحقیق در ابتدا برای تعیین نرمال بودن توزیع دادها از با توجه به اهداف 

شود. در صورت نرمال ( استفاده میK_Sآزمون کلموگروف اسمیرنوف )

های آمار ها از شاخصوتحلیل دادهمنظور تجزیهبودن توزیع دادها به

توصیفی شامل جدول، نمودار، میانگین، انحراف استاندارد و غیره و 

راهه ها از آزمون تحلیل کوواریانس یکباطی فرضیهمنظور آزمون استنبه

(ANCOVA.استفاده شد ) 

 هاافتهی
 :است شده ارائه ادامه در استنباطی و توصیفی بخش نتایج

 

 کنترل و آزمایش گروه تفکیک به گیریاندازه مرحله دو در علوم نمرات استاندارد انحراف و میانگین. 3جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد مرحله گروه

 کنترل
 822/8 37/12 37 آزمونپیش

 322/8 02/12 37 آزمونپس

 آزمایش
 782/8 22/12 37 آزمونپیش

 200/1 22/10 37 آزمونپس

 

 لومع نمرات معیار انحراف و میانگین به مربوط توصیفی آمار 3 جدول در

 جشسن مرحله دو در کنترل و آزمایش هایگروه افراد برای تفکیک به

 مالحظه که طورهمان. است شده داده نشان( آزمونپس آزمون،پیش)

 لمراح به نسبت آزمونپس در کنترل گروه نمرات میانگین گرددمی

 آزمایش، گروه در کهدرحالی. دهدنمی نشان را زیادی تفاوت آزمونپس

 مونآزپیش به نسبت آزمونپس مراحل در نمرات بیشتر افزایش شاهد

 .هستیم
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 بر معکوس یادگیری از استفاده با آموزش اثربخشی بررسی منظوربه

 .دش استفاده راههیک کوواریانس تحلیل آزمون از آموزان،دانش یادگیری

 اصلی فرض پیش عنوانبه رگرسیونی خط شیب بودن یکسان تحلیل نتایج

 تقابلم اثر سطر معناداری سطح بر که داد نشان کوواریانس تحلیل انجام

 هفرضی بنابراین. باشدمی 72/7 از تربزرگ( p= 703/7) آزمونپیش و گروه

- روفکالموگ آزمون نتایج همچنین شود؛می پذیرفته رگرسیونی همگنی

 زا تربزرگ شده محاسبه آماره معناداری سطح که داد نشان اسمیرنوف

 .شودیم پذیرفته نمرات توزیع بودن نرمال فرض بنابراین باشدمی 72/7
 

 هانتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس .4جدول 

 متغیر F 1آزادی درجه 8آزادی درجه داریمعنیسطح 

 یادگیری 288/7 1 22 302/7

 

 دارزمون لوین معنینشان داده شده است، نتایج آ 4که در جدول  طورهمان

همگنی واریانس متغیرها مورد  رو فرض صفر ما مبنی براینباشد. ازنمی

 شود که مفروضه همگنیبدین ترتیب نتیجه میگیرد. د قرار میأییت

 باشد.ها، برقرار میواریانس
 

 نتایج تحلیل کوواریانس جهت مقایسه یادگیری در گروه آزمایش و گروه کنترل .5جدول 

 اندازه اثر سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 201/7 771/7 227/08 121/137 1 121/137 آزمونپیش

 820/7 771/7 747/84 241/48 1 241/48 گروه

 - - - 020/1 20 212/171 خطا

 - - - - 22 008/822 کل

 

م علونتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه نمرات  2در جدول 

آزمایش و کنترل، در مرحله یادگیری، نشان داده شده های در گروه تجربی

داری آن نیز است و سطح معنی 74/84به دست آمده برابر با  Fاست. مقدار 

فرض صفر رد و فرض  رواین(. ازP< 71/7باشد )می 71/7تر از کوچک

گیرد. بر این اساس و با توجه به باالتر بودن ید قرار میأیپژوهش مورد ت

ت توان نتیجه گرف، میآزمونپسمیانگین نمرات گروه آزمایش در مرحله 

مؤثر بوده و موجب افزایش  یادگیری معکوسکه آموزش با استفاده از 

 آموزان شده است.میزان یادگیری دانش
 

 نمرات میانگین تعدیل شده یادگیری .6جدول 

 خطای استاندارد میانگین روهگ

 844/7 021/12 کنترل

 844/7 440/10 آزمایش

 

گروه  آزمونپسشود میانگین نمرات مالحظه می 0چنان چه در جدول 

( 021/12( پس از تعدیل نمرات، بیشتر از گروه کنترل )440/10آزمایش )

یری یادگبوده است که این خود نشان دهنده تأثیر آموزش با استفاده از 

 آموزان گروه آزمایش است.بر افزایش یادگیری دانش معکوس

 یریگجهینت و بحث
در بسیاری از کشورها، به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در نظام 

های یاددهی و یادگیری مورد توجه کیفیت روش ءمنظور ارتقاآموزشی به

خاص قرار گرفته است. به همین دلیل استفاده از رویکرد تلفیقی در تدریس 

رو شده است. در عین حال همزمان با فراگیر شدن ای روبهبا استقبال ویژه

های تدریس نوین مانند کالس گرایی استفاده از روشرویکرد سازنده

فعاالن حوزه تعلیم و تربیت را به خود جلب نموده است. معکوس نیز توجه 

منظور بررسی تأثیر استفاده از روش کالس معکوس بر پژوهش حاضر نیز به

آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان المرد در ارتباط با درس یادگیری دانش

ش های کنترل و آزمایتجربی انجام پذیرفت. برای این منظور از گروهعلوم

آزمون استفاده گردید. نتایج حاصل از این آزمون و پسزاری پیشو برگ

پژوهش نشان داد که استفاده از روش کالس معکوس در افزایش یادگیری 

باشد. در بررسی پیشینه پژوهش، موارد متعددی از آموزان مؤثر میدانش

ها در ارتباط با تأثیر کالس معکوس در آموزش، یادگیری، انگیزه پژوهش

رفت و موفقیت تحصیلی وجود دارد که با نتایج پژوهش حاضر و پیش

 هاییهمخوانی دارند. در دهه اخیر درباره رویکرد کالس معکوس، پژوهش
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ها، نقش مثبت رویکرد کالس معکوس را بر انجام گرفته که نتایج آن

مسو کند و با نتایج پژوهش حاضر هپیشرفت تحصیلی شاگردان تأیید می

روتلر و  ؛8712؛ گراس و همکاران، 8710همکاران،  باشد )مکلین ومی

و همکاران، ؛ احمدآبادی 8712؛ فاچ، 8712؛ هلگسون، 8710کاین، 

(. همچنین نتایج پژوهش حاضر با 1322آبادی، ؛ عبدالهی و احمد1322

 و ( بچ ناک8717استون ) ؛(8714های مطالعات کارولین درولی )یافته

که هر یک به نوعی در مطالعات خود بیان  (8718تاکر ) ؛(8714مالدونادو )

های دیگر ها بهتر از روشآموز آن در آزموناند که عملکرد دانشکرده

اند. زیرا یکی از مزایای این روش درک بیشتر مخصوصاً روش سنتی دانسته

جای حفظ کردن، باال رفتن انگیزه، عملکرد بهتر در انجام تکالیف مطالب به

(، به دلیل مورد توجه قرار گرفتن تمام 8714) همکاران وباشد. گیل بوی می

بندی بلوم های یادگیری در طول دوره و دستیابی به تمام سطوح طبقهسبک

 اند.این روش را برتر دانسته

مطالعات فراوانی پیرامون استفاده از این روش در امر یاددهی و یادگیری به 

ارا و برند )آبیسکخود به سر میاند که هنوز در مراحل ابتدایی انجام رسیده

؛ گراس، 8712، و همکاران ؛ گیلبوی8714؛ برگمن و سامز، 8712داوسن، 

؛ قربانخانی و همکاران، 8714؛ اورمیر، 8714؛ کانگ، 8714؛ کنا، 8714

( نیز نشان داد که روش تدریس 8710(. پژوهش روتلر و کاین )1322

ادگیری تری بر یر مثبتمعکوس، در مقایسه با روش تدریس سنتی، تأثی

مفاهیم اساسی در دانشجویان سال اول رشته مهندسی فیزیک دانشگاه 

(، در پژوهشی کاربردی 1324پورتوریکو داشته است. کاویانی و همکاران )

به بررسی تأثیر کالس معکوس بر متغیرهای پیشرفت تحصیلی، خودتنظیمی 

د. نتایج ن پرداختنآموزاتحصیلی، تعامل گروهی و انگیزش تحصیلی دانش

این پژوهش حاکی از آن بود که رویکرد کالس معکوس بر تمامی 

متغیرهای وابسته باال تأثیر مثبت دارد. نتایج به دست آمده در پژوهش نیمه 

( نیز حاکی از تأثیر روش کالس 1324فر و همکاران )تجربی اسماعیلی

که  طورهمانآموزان نسبت به مدرسه بود. معکوس بر احساس تعلق دانش

شود گزارش تحقیقات فوق با نتیجه تحقیق حاضر در ارتباط با مالحظه می

های همیاری، کاوشگری و تفاوت معنادار روش معکوس نسبت به روش

 سخنرانی، هماهنگی دارد.

( با اجرای کالس معکوس در دبیرستان بایرون ایاالت متحده 8718فولتن )

ر طرح تحقیقاتی خود به این نتیجه ( د8712آمریکا و نیز دیویس و دین )

رسیدند که استفاده از کالس معکوس بر روی یادگیری فراگیران تأثیر 

نامه خود در دانشگاه بریتیش کلمبیا، ( در پایان8713مثبت دارد. جانسون )

به این نکته اشاره کرده است که فراگیران در محیط کالس معکوس از 

ئوهای آموزشی در امر یادگیری به برند و تماشای ویدیادگیری لذت می

نامه تحقیقاتی خود به این نتیجه ( در پایان8718کند. مارلو )ها کمک میآن

تر از هایی سطح استرس فراگیران پاییندست یافت که در چنین کالس

های معمولی است. مانند بسیاری از تحقیقات در این زمینه، پژوهش کالس

اگیران به کالس معکوس است. جمال وی نیز حاکی از احساس مثبت فر

( در مقاله شان با اشاره به اهمیت و نقش کالس 8714الدین و عثمان )

معکوس در ترویج یادگیری فعال به این نکته دست یافتند که این نوع 

 مکارانو ه آموزش بر بهبود انگیزش در فراگیران مؤثر است. میسیلداین

وس بر ارتقای سطح عملکرد ( نیز در پژوهشی بر نقش کالس معک8713)

 اند.و رضایت تحصیلی فراگیران تأکید کرده

توان چنین تبیین کرد که در کالس معکوس های این پژوهش را مییافته

کردند.  زتمرکآموزان پویاتر بودند زمان بیشتری روی مفاهیم اساسی دانش

نند و ک های آموزشی را در منزل تماشاتوانستند بارها فیلمآموزان میدانش

ها ها را انجام دهند و در صورت متوجه نشدن دوباره فیلمبعد از آن تمرین

 داد. همچنین عملکردها را افزایش میرا ببینند که این مورد یادگیری آن

تواند متأثر از رشد مهارت در یادگیری و بهتر گروه آموزش معکوس می

آموز و دانش همچنین با افزایش توسعه همکاری و تعامل بین معلم و

آموز و یادگیری خود تنظیمی، به حداکثر آموز با دانشهمچنین دانش

تر شدن مفاهیم درسی و همچنین رساندن زمان آموزش کالسی، عمیق

تر اساتید به موضوع درسی دانست همچنین بیشترین تأثیر را پرداخت عمیق

رس توان به آزاد شدن زمان کالسی و پرداختن به مفاهیم اصلی دمی

 دانست.

بنابراین، با توجه به تأثیرات فراوان استفاده از روش کالس معکوس که در 

ریزی طور علمی و با برنامهبایست بهها بر آن تأکید شده، میاکثر پژوهش

دقیق و مدون به سمت استفاده منطقی از این روش در امر آموزش حرکت 

ش نادرست از این رو کرد. البته باید توجه داشت که افراط و یا استفاده

وری ممکن است خود منجر به تأثیرات منفی آموزشی و کاهش بهره

آموزشی گردد. الزم به ذکر است که استفاده از روش کالس معکوس در 

ریزی و طراحی آموزشی دقیق ای که دارد نیازمند برنامهعین مزایای ویژه
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 های آموزشیلمریزی و نیز استفاده از مطالب و فینیز هست. عدم برنامه

نامناسب ممکن است اثرات منفی بر کالس و روند تدریس بگذارند و هرج 

و مرج جای نظم و آرامش کالس را بگیرد. پس معلمان باید در استفاده از 

من های ضاین روش بسیار هوشیارانه و دقیق عمل کنند. برگزاری کالس

شایانی برای تواند کمک های آموزشی در این زمینه میخدمت و کارگاه

 برداری صحیح از این روش نوین باشد.بهره

 یاخالق اتظمالح
مسئول  ندهسیمقاله برگرفته از رساله دکتری نو نیا :پژوهش اخالق اصول از یرویپ

 است. المرددانشگاه آزاد  تربیتیعلومدر رشته 

 باشد.یم یمال تیپژوهش در قالب رساله دکتری و بدون حما نیا :یمال یحام

دوم  ندهسیپژوهش است، نو یاول محقق اصل سندهینو :سندگانینو از کی هر نقش

 سوم استاد مشاور رساله است. سندهیاستاد راهنمای رساله و نو

 در منافعی ادتض گونههیچ که نمایندمی تصریح نویسندگان بدینوسیله تضاد منافع:

 .ندارد وجود حاضر پژوهش خصوص

 و کرتش اندداشته همکاری پژوهش این انجام که افرادی تمامی زا تشکر و قدردانی:

 .شودمی قدردانی
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