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 چکیده 

از این پژوهش بررسی تأثیر اجرای رویکرد کالس معکوس بر پیشرفت تحصیلی، انگیزه یادگیـری، احساس  :هدف  

از لحاظ هدف از نوع کاربردی  و از  ر مقایسه با رویکرد سنتی است. روش پژوهشتعلق، انگیزه پیشرفت و خودتنظیمی د

شهر بابلسر  ابتدایی دوره آموزان پایه ششمدانش پژوهش، نظر ماهیت در زمره تحقیقات شبه آزمایشی قرار دارد. جامعه

 شرکت تخصصی تدریس حطر در که مدارسی میان از گیریاست. نمونه 79-79نفر در سال تحصیلی  0551 به تعداد

 نفر همتاسازی شدند. ابزارهای مورد 21نفر و در گروه آزمایش نیز  21که در گروه کنترل طوریانجام شد، به اندکرده

های استاندارد: آزمون پیشرفت تحصیلی علوم و ریاضی، انگیزه یادگیری علوم و ریاضی، استفاده در پژوهش پرسشنامه

زه پیشرفت، و پرسشنامه خودتنظیمی و برای سنجش تأثیر رویکرد کالس معکوس بر احساس تعلق به مدرسه، انگی

آزمون استفاده گردید. برای پس آزمون وعنوان پیشپیشرفت تحصیلی دروس علوم و ریاضی از آزمون محقق ساخته به

ها( تی مقایسه میانگین های آمار توصیفی و استنباطی )تحلیل کوواریانس و آزمونوتحلیل اطالعات نیز از روشتجزیه

( و  f=0.00)با مقدار   رویکرد کالس معکوس بر متغیر پیشرفت تحصیلی علوم داد کهها  نشان استفاده شده است. یافته

رغم تأثیر معنادار کالس معکوس ( تأثیر معناداری داشته است. در متغیر انگیزه یادگیری علیf=0.010با مقدار ) ریاضی

( در انگیزه یادگیری علوم و ریاضی مؤثر نبوده است، همچنین استفاده f=0.554)مقدار  طورکلیاما به ها ،در برخی مؤلفه

از رویکرد کالس معکوس در مقایسه با رویکرد سنتی بر متغیرهای احساس تعلق، انگیزه پیشرفت و خودتنظیمی تأثیر 

 مثبت داشته است.
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 و بیان مسئله مقدمه

نو را به  هایفناوریدر جهان و ایران، سودای آن دارد که  وپرورشآموزشبیش از چند دهه است که 

سته و مبالغ هنگفت نتوان هاهزینهو صرف  شدهتبدیل رؤیابه  تدریجبهسودایی که . آموزش وارد کند

 دهدمیهای گوناگون، نشان های پژوهشرا از رخوت و کندی خارج کند. داده وپرورشآموزشاست 

ناکام بوده است و اگر هزینه این  وپرورشآموزشعرصه فناوری اطالعات در  هاینوآوریکه اغلب 

 اکنون وضعیت بهتری داشت و به انبار وپرورشآموزششد، ها در مسیر دیگری خرج مینوآوری

 و اطالعات فناوری ظهور با .((Bergmann and Sams, 2017a شدکاالهای دیجیتالی تبدیل نمی

 این و داد سوق الکترونیکی آموزش از استفاده سمت به را خود هایفعالیت وپرورشآموزش ارتباطات،

 شد لتبدی کشورها از بسیاری رسمی آموزش نظام در آموزش الینفک اجزای از یکی به آموزش از نوع

(Attaran, 2013). 

 سرعت و امروز فناوری با که نمود چالش این دچار را تربیت و تعلیم نظرانصاحب شرایطی چنین    

 فراگیران توانمی چگونه جهانی عرصه در ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده شدن فراگیر و رشد

 ,Bonk and Graham) ساخت آماده یجوامع چنین در زندگی برای و نمود تربیت وجه بهترین به را

 و تدریس هایشیوه درسی، یبرنامه وضعیت در را نامطلوب نتیجه این هایریشه توانمی. (2012

 . (Kiyamanesh and Nouri, 2001) کرد جستجو آموزشی ریزیبرنامه

شدن پاسخی است به چالش سرعت رشد فناوری و فراگیراستفاده از رویکرد معکوس در آموزش     

 یکدیگر با را الکترونیکی و حضوری آموزش هایویژگی برتریناستفاده از آن در آموزش. این شیوه 

 از استفاده و حضوری آموزش به محور آموزدانش یادگیری شیوه افزودن با و است نموده ترکیب

 را االتریب آموزش کیفیت تواندمی سادگیبه استاندارد، آموزشی محتوای مانند توانمندی ابزارهای

 با تلفیقی آموزش سیستم یادگیری، کیفیت بر عالوه اما دهد؛ دست به یادگیری شیوه دو هر به نسبت

 الکترونیکی آموزش به نسبت باالتری کیفیت با و حضوری هایروش به نسبت کمتری مالی هزینه

 . (Zarei Zavaraki  and Tofani Nejhaad, 2011) گرددمی سازیپیاده

    (Bergmann and Sams, 2017b)  ضمن استثنایی قلمداد کردن قابلیت تلفیقی آموزش معکوس و

بیش از اینکه معکوس  آموزش؛ بر این باور هستند که که این شیوه بر کیفیت یادگیری دارد تأکیدی

 فناورانه توجه داشته باشد، اساس کار آن بر توانایی معلم و انگیزه و اندیشه او استوار هایمهارتبه 

 توانمی .ترین شکل ممکن بوده استاز فناوری در به وریبهرهشده است، در عین اینکه نتیجه آن 

بهینه  یاستفادهراهی برخاسته از درون خود برای  تیدرنهادر جهان امروز  تیو تربگفت که تعلیم 

 است. یافته وپرورشآموزشاز فناوری در 

از فناوری،  گیریبهرهو با  ش معکوس به شیوه علمیفرایند یاددهی یادگیری در آموز یزیرطرح    

، و شوندمی، با انضباط علمی نیز آشنا بینندمیان ضمن اینکه آموزش آموزدانشاست که  ایگونهبه

، آورکسالتمعلم نیز در رویکرد کالس معکوس ضمن خارج کردن محیط یادگیری از حالت رکود، 
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 نمایدمیان فراهم آموزدانشمطالعاتی مستقل در  یهامهارترخوت و انفعالی،موجبات پرورش 

(Devlin and Samarawickrema, 2010; Hosseini Nasab and Fallah, 2008; Zahiri, 2012; 

Khadivi and Malek Mohammadi, 2008; Schultz, Duffield, Rasmussen and Wageman, 

2014 ) . 

 (Bergmann and Sams, 2017a) آموزش در کنار پویایی و  سازیشخصید با اشاره به بع

رویکردی آموزشی است که در آن  ؛ معتقدند که آموزش معکوسیادگیری معکوستعاملی بودن در 

فضای  درنتیجهو  شودمیآموزش مستقیم از فضای آموزش گروهی به فضای آموزش شخصی منتقل 

 کاربهان را برای آموزدانشعلم ، فضایی که مگرددمیگروهی تبدیل به محیط آموزشی پویا و تعاملی 

. یادگیری معکوس، جنبشی کندمیبردن مفاهیم و تعامل خالقانه با موضوع آموزشی راهنمایی 

ماهیت مردمی این تغییر را  رسدمینظر  و بهمردمی است، نه یک روش از باال به پایین برای تغییر 

  .دهندمیمعلمان باز تاب 

کوس روشی ماندگار برای گریز از ظلم آموزش محور و نیل بـه قلمـرو یادگیری مع کنندمیعنوان     

ارزش آموزش مستقیم را نادیده انگارد. یادگیری معکوس فـن  آنکهبیکند، پروژه و تحقیق فراهم می

بـرد تـا از زمـان ارتبـاط چهـره بـه چهـره  کاربـهتوان در زمان مناسـب آن را منعطفی است که می

انـد، محتـوا هـم مهـم اسـت و مـا ان اولویت مهم آموزشآموزدانشنه شود. آموزان استفاده بهیدانش

 Bergmann) کنیم که برای تعمیق محتوا از یادگیری معکوس اسـتفاده کننـدمعلمان را تشویق می

and Sams, 2017a). 

 از یـادگیری(؛ Prince, 2004) فعـال از قبیل یـادگیری هاییادگیریمعکوس شامل انواع  آموزش    

 مسـئله (؛ یـادگیریFoot and Howe, 1998) همیارانـه یـادگیری (؛Kong, 2014) همتایـان قطریـ

 ;Dillenbourg, 1999; Shimamoto, 2012) مشـارکتی (؛ یـادگیریTorp and Sage, 1998محـور)

Findlay-Thompson and Mombourquette, 2014) هایدیـدگاهکه در  گونههمانبنابراین  .شودمی 

و  آمـوز محـور، مشـارکتی، رویکردهـای دانـش بـر تأکیـداست، آموزش معکـوس بـا مذکور مشهود 

بـه ایجـاد احسـاس  شودآموزان میرویکردهایی که باعث ایجاد محیطی دمکراتیک و آزاد برای دانش

 در همـین رابطـه تحقیقـات انجـام شـده .شـودمی منتهیتعلق به مدرسه و افزایش انگیزه یادگیری 

(You, S., Furlong, M. J., Felix, E., Sharkey, J. D., Tanigawa, D., and Green, 2008; 

Mcneely, C, Nonnemaker, J. and  Blum, 2002; Piri, Sahebyar and Saadallahi, 2018; 

Stewart, D., McWhirter, J., Rowe, F., Stewart, D. and Patterson, 2007) حکایت از آن دارد؛ 

متعهـد  و سـهیم مدرسـه هایفعالیت در را خود باشد داشته مدرسه به علقت احساس که آموزیدانش

 موردنظر اهداف به رسیدن جهت در آموزدانش در پیشرفت یانگیزه افزایش باعث امر همین و داندمی

 انآمـوزدانش تحصـیلی پیشـرفت بهبـود باعث احساس این از برخورداری شود. همچنینمی مدرسه
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 همچنـین و انآمـوزدانش یـادگیری بـر روی تـأثیر دارای مدرسـه هایلیتفعا در شود. مشارکتمی

 .است انآموزدانش یانگیزه

رویکرد  ازجمله گوناگون تدریس هایشیوههای آموزشی و پرورشی و نشستن تالش به ثمر    

ان است. نیاز به ثبات، افزایش آموزدانشروحی و روانی  نیازهایتوجه به  آموزش معکوس،مستلزم

قرار گرفتن و پذیرفته  موردحمایتهایی برای رقابت سالم، استقالل فردی، یافتن فرصت هایوقعیتم

ان در مقطع آموزدانش انکارغیرقابلنیازهای اساسی و  ازجملهشدن در اجتماع دوستان و مدرسه 

یابی و تچون هوی هاییدغدغهعالوه بر رفع  در مدرسه، نیازهاابتدایی است. برآورده شدن کلیه این 

جذب  هایروشتعلق به گروه همساالن، موجب افزایش احساس تعلق در مدرسه خواهد شد. یکی از 

ان به مدرسه و محیط آموزشی در این دوران حساس، افزایش احساس تعلق آموزدانشنوجوانان و 

 (.Beatty and Brew, 2005) ایشان به مدرسه است

. است مدرسه به انآموزدانش تعلق احساس موضوع پنهان، سیدر برنامه تأثیرگذاری موارد از یکی    

 سن این در و بوده کمتری جذابیت دارای همساالن محیط به نسبت نوجوانی سن در خانواده محیط

 خارج محیط سمت به و شده گردانروی خانواده محیط از نوجوانان است، نوجوان یابیهویت سن که

 محیط کندمی پیدا گرایش آن به نوجوان که هاییمحیط ترینممه ازجمله .شوندمی جذب خانواده از

 دخانیات، استعمال قبیل از) انحرافات و نیست سالمی محیط چندان همساالن محیط.است همساالن

 ازجمله بنابراین .(Karcher, 2009) شودمی یافت وفوربه آن در (مواد مصرف جنسی، انحرافات

 مدرسه محیط. است مدرسه محیط یافت توانمی سن این در نهمساال محیط برای که هاییجایگزین

 احساس یا خاطرتعلق ایجاد باعث نماید برآورده سن این در را نوجوان اصلی نیازهای کهدرصورتی

 . (Rowe, F., Stewart, D. and Patterson, 2007) شودمی نوجوانان مدرسه در به تعلق

 تحصیلی پیشرفت تغییرات بینیپیش در معنادار نقش دیخودکارآم ادراکات و ایمدرسه تعلق    

 و شودمی توصیف وارونه آموزش الگوی یک عنوانبه بیشتر معکوس کالس دارند. نیز انآموزدانش

 هاهمکالسی و مدرس کمک با آن در فراگیران که است مشارکتی محیط یادگیری ایجاد آن هدف

 Shimamoto, 2012; Findlay-Thompson, S. and) کنندمی مشارکت مسائل روی

Mombourquette, 2014.)  

 جریان در ایعمده نقش عالقه و انگیزه کند، درس مشارکت کالس در آموزدانش اینکه برای    

 است، وابسته معلم تدریس سبک ای بهتا اندازه انآموزدانش انگیزشی کند.کیفیتمی بازی یادگیری

 داشتن به را هاآن و کند فعال را انآموزدانش تواندمنعطف می و محور آموزدانش معلم یک حقیقت در

ای که روانشناسان برای تعیین این جنبه از های اولیهیکی از سازه .کند هدایت درونی علیت یهسته

به  جانبههمهانگیزش پیشرفت عبارت است از گرایش اند انگیزش پیشرفت است. پیشرفت ارائه کرده

مندی از ترین معیارها، تالش برای موفقیت در عملکرد و بهرهود، با توجه به عالیارزیابی عملکرد خ

به  تنهانهپیشرفت کودکان در مدرسه و بزرگسالی  ،لذتی که با موفقیت در عملکرد همراه است
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های عاطفی آنان به مدرسه و سایر عواملی که و واکنش هانگرشهای آنان، بلکه به انگیزش، توانایی

 .Yaseminejad, P., Taheri, M., Gol Mohammadian, M) فقیت دخالت دارند بستگی داردر مود

and Ahadi, 2011 .) 

    ((Overmyer, 2013  طرح کالسی وارونه برای جبر "در پژوهشی شبه آزمایشی تحت عنوان

سازی را های تدریس شده با روش وارونهبخش"آن بر پیشرفت و موفقیت دانشجویان تأثیردانشگاه: 

هر دو روش بر یادگیری و دستاوردهای علمی در  تأثیرهای تدریس شده به روش سنتی و با بخش

در این تحقیق مشخص شد در روش جدید تدریس قرار داد. مقایسه مورد درس جبر دانشجویان را 

ر کنند و برای حل تکالیف و مروکه دانشجویان زمان را صرف تماشای سخنرانی ضبط شده معلم می

کنند در مقایسه با اند را مطالعه میتوسط معلم که در اینترنت قرار گرفته شدهارائه هایحلراه هاآن

دانشجویانی که به روش سنتی تدریس زمان کالس را به دریافت سخنرانی معلم، مرور تکالیف و 

 نسبتاًنمرات پردازند کنند و در بیرون از کالس به بررسی و انجام تکالیف میامتحان سپری می

های گروهی آموزشی پرسش محور و بحث هایروشبهتری داشتند. از طرفی اساتیدی هم که تجربه 

 بهتری بودند. نسبتاًرا داشتند دانشجویانشان دارای نمرات 

در پژوهشی دیگر تاثیر روش آموزش معکوس بر یـادگیری دانـش آمـوزان پایـه هشـتم شهرسـتان  

 یپـژوهش، بـه لحـاظ آمـار یهـا افتـههران مورد بررسی قرار گرفت. یبهارستان، ناحیه یک استان ت

تـدریس سـنتی  آموزان نسبت به روشدانش یریادگیمعکوس در  سیتدر وهیش نشانگر آن است که

 .Mobaser Maleki and Kian,2018) )موثرتر بوده است 

    ( (Willis, 2014 نیبه ا "یه کارشناسبر دورجاثرات معکوس کردن کالس "با عنوان  یدر پژوهش 

وجود ندارد و  یتفاوت ینمرات گروه کالس معکوس و گروه کالس سنت نیکه ب افتیدست  جهینت

 یس سنتکالس معکوس نسبت به کال ، اما از خود نشان دادند یخوب یلیخ ییهردو کالس کارا

ه کالس نسبت ب یاحساس مثبت انیدانشجو نیهمچن ان دارد.آموزدانش زهیگبر ان یشتریب تأثیر

 معکوس دارند.

    ((Mazur A., Brown B. and Jacobsen, 2015 تحقیق خود با هدف طراحی یادگیری با  در

مدل  کی درس معکوسکالس استفاده از مفهوم آموزشی کالس درس معکوس، بیان داشتند 

داکثر ح به منظوربهرا در خارج از زمان کالس  یکیتکنولوژ شرفتهیپ هایآموزشاست که  یآموزش

دهد یها نشان مافته. یکندیم تیتقو در طول زمان کالس یریادگیآموزان و رساندن تعامل دانش

 تأکید یدسترس تیو قابل یکار گروه ،یمشارکت یریادگیکه بر کالس درس معکوس  یهاکه مدل

 کنند.  یبانیرا پشت وجوپرسبر  یمبتن یریادگیتوانند ی، مکنندمی

    ( (Kia Hosseini, Z. and Aslani, 2015  آموزش به روش کالس  تأثیرپژوهشی با هدف بررسی

آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان اندیمشک در معکوس بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش
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نشان داد که این پژوهش نیز انجام دادند. نتایج  75-75درس مطالعات اجتماعی در سال تحصیلی 

آموزان پایه پیشرفت تحصیلی دانش یهالس معکوس باعث افزایش انگیزاستفاده از روش تدریس ک

 پنجم در درس مطالعات شده است.

 ،یسیانگل زبان آموزانزبان یلیتحص عملکرد بر کالس معکوس یاحتمال اثرات در پژوهشی دیگر     

. در این فتمورد مطالعه قرار گری در دانشگاه وانیتا رانیفراگ مشارکت سطح و یریادگی هاینگرش

را  معکوس آموزش مختلف فرمت سهانجام شد  یشیآزما شبه طرح کی مطالعه که در قالب

 81در کالس معکوس تا نشان داد که فراگیران  نتایجمرسوم مورد مقایسه قرار گرفت.  هایباکالس

 وقت اختصاص یسیانگل زبان مطالعه درس یمرسوم برا یهاخود در کالس انیاز همتا شتریدرصد ب

 درنتیجهشده و  یسیانگل زبان یهابا داده رانیفراگ شتریالگو باعث مواجهه ب نیا یو اجرا دهندیم

 (.Hung, 2015) شودیمنجر م هاآنعالقة  زانیو م زهیانگ تیبه تقو

عنوان پژوهش ی به شیوه کیفی در آموزش زبان خارج درس معکوسکالس  کی اجرای رویکرد    

. ه شددر مطالعه پرداخت کنندهشرکتمعلمان  هایپاسختحلیل محتوای به دیگری است که در آن 

-از دوره ریناپذییجدا یبخش عنوانبه معکوسکه استفاده از کالس  دادمطالعه نشان  نیا یهاافتهی

-دانش یآمادگ شبردی، پفرد سرعت خود وسیلهبه یریادگی: ، از چهار جنبه از قبیلرودررو یها

 ، سودمند استمشارکت در کالس درس شیافزاو زمان کالس،  یهاتیدآموزان، غلبه بر محدو

(Basal, 2015) 

در پژوهشی با عنوان طراحی دوره آموزش رفتار مصرف آب مبتنی بر یادگیری معکوس، الگوی     

شهر اصفهان مورد مطالعه  2آموزان دختر پایه سوم ابتدایی ناحیه صحیح مصرف آب در بین دانش

صورت تصاویر متحرک موزیکال یا نمایش  طرح درس، به 9دست آمده در قالب  یج بهنتاقرار گرفت. 

های شناسایی با استفاده از مؤلفه بود که پیشنهاد شد. نتایج بیانگر آن )لوح فشرده)در یک نرمافزار

آموزان را به سمت الگوی صحیح شده و با استفاده از روش نوین معکوس در آموزش، میتوان دانش

 .Rajaiean et al., 2019)) ب هدایت کردمصرف آ

انواع  در پژوهشی دیگر با عنوان کالس درس معکوس: پیچیدگی در آموزش ، ضمن استفاده از  

کار  معکوس، به این نتایج دست یافتند کهدر کالس درس  ی الزمو ابزارها یسازادهیپ هایروش

ها و تیاست. تنوع در محتوا، فعال معکوس کالس درس شدن ترموفق باعثدر خانه  ی زیادتعامل

 شتریو ب شتریبمعکوس که در کالس  طورهمانخواهد کرد.  ریآموزان را درگها دانشلمیف

  .(Schmidt and Ralph, 2016) شود لیتکم دیو منابع با شتریب قاتیتحق ردیگیقرار م مورداستفاده

درس معکوس  هایکالسدر  آموزاندانشو مشارکت  یریادگی"تحت عنوان دیگر در پژوهشی 

 یهاکالس یو اجرا ینحوه طراح یبررسبه  "ییدر مدرسه راهنما یقاتیمطالعه تحق کی: اتیاضیر

 و آزمون آزمونپس، آزمونپیش جینتاان پایه هشتم پرداختند. آموزدانشنفر از  021معکوس بر روی 
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 توجهیقابل یریادگی شیافزا معکوس منجر به هایکالسکه استفاده از رویکرد د انشان د پیگیری

 .(Lo and Hew, 2017) شده است هاآزمودنیدر 

دهم  هیآموزان دختر پادانش یریادگیدر  یکالس معکوس بر مهارت خودراهبر تأثیر یبررس    

عنوان پژوهش دیگری است  یسیدر درس زبان انگل 0279-0275یلیدر سال تحص بریشهرستان کل

نشان دادند که کالس معکوس توانسته است با کمک  کوواریانس لیحاصل از تحل یهاافتهی که 

( در یتیریخود مد ةمؤلف جزبه) یخودراهبر متغیربر  داریمعنی( اثر آزمونپیش) تیکوور متغیر

آزمون در آزمون و پسشیپ ان درآموزدانشنمرات  نیانگیم نیهمچن (.p>1015) بگذارد  یریادگی

 ینمرات خود راهبر نیانگیکه مبه این معنی داشتند؛  گریکدیبا  یریگتفاوت چشم شیگروه آزما

 (.Piri and et al., 2018)کالس معکوس باالتر بود قیاز طر دیدهآموزشآموزان دانش یریادگی

است  خودتنظیمییکی از عواملی که ممکن است در پیشرفت تحصیلی اثرگذار باشد، عامل     

(Mard Ali, L. and Goshki (2008.) کنترل، ارزشیابی  گیریدستبه معنی فرایند به  خودتنظیمی

 شده معمول ،0781سال از خودتنظیمی اصطالح. (Ormrod, 2009) استیادگیری و رفتار شخصی 

 در و رفتاری انگیزشی فراشناختی، طوربه افراد که فعاالنه تالشی میزان را زیمرمن  آن و است

 Chamorro-Premuzic, T. andکند )، تعریف میهنددمی نشان خود از یادگیری هایفعالیت

Furnham, 2003.) 

یادگیری خودتنظیمی یک موضوع مهم برای یادگیری انسان است و روان شناسان تربیتی بر     

-Man) کنندمی تأکیدتجربه یادگیری انفعالی  جایبهشرکت فعاالنه یادگیرنده در فرایند یادگیری 

Chih, 2006فرایندی فعال و ساختاری پردازشی است که با آن  عنوانبهتنظیمی (. یادگیری خود

 Nikos and) کنندمییادگیری، شناخت، انگیزه و رفتار خود را تنظیم  هایفعالیتیادگیرنده اهداف 

George, 2005). 

کسانی هستند که از وجود چنین  برندمیانی که از راهبردهای خودتنظیمی، نفع آموزدانش    

 شدهمشخصایی آگاهند، توانایی خود را برای رسیدن به اهداف مطلوب یا بخشی از اهداف راهبرده

، سطح فعلی کنندمی، در انجام یک تکلیف بر خودشان نظارت ردیگیم کاربهدر فعالیت یادگیری، 

 ی موفق ازکه به آنان در گرفتن نتیجه کنندمیرا تفسیر کرده و راهبردهایی را انتخاب  پیشرفتشان

و  گیرندمی کاربهان دیگر آموزدانشاز  تربیشراهبردهای خودتنظیمی را  هاآنتکلیف کمک کند. 

 تریطوالنیو پشتکار  گیرندمیو بیشتر مورد رجوع همساالن خود قرار  انددهندهسازمان  طورکلیبه

ر یادگیری د خودتنظیمیاهمیت راهبردهای اخیر نقش و  هایدههدر نسبت به سایر افراد دارند. 

است که  ایپیچیدهفرایند  خودتنظیمیرویکرد  .قرار گرفته است موردتوجه ایفزاینده طوربه

و انگیزش یادگیرندگان ایجاد  هاتوانایی، خود نظم دهی، دانش راهبردی، هامهارتتغییراتی را در 

 .(Graham and Harris, 2005) کندمی
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یادگیری باز  هایمحیطایی ما برای درک و کنترل به توان خودتنظیمیبنابراین یادگیری     

بدین منظور، ما باید اهدافی را مشخص کنیم، راهبردهایی را انتخاب کنیم که بتواند به ما . گرددمی

در رسیدن به این اهداف کمک کند، راهبردها را انجام دهیم، و از این راهبردها جهت رسیدن به 

 (.Schunk, 1996)اهدافمان استفاده کنیم 

اصلی در  آفریناننقشهای پژوهشی نشانگر آن است که در صورت توجیه دقیق نتایج یافتهفلذا     

ان، معلمان، والدین و مدیران مدارس، در کنار تمهید آموزدانش ازجملهفرایند معکوس کردن کالس 

ر سطح اجرا برای متعدد د هایمزیتی منطقی و دارای ، این راهبرد، گزینهموردنیازمقدمات و ابزار 

 هر یادگیری کردن توان به: فردیمی هاآن ازجملهکه   ، معلم، و نظام آموزشی استآموزدانش

آموزش با  سازیمتناسبمعلم؛ فراگیرمحور  بودن و  و آموزدانش بین بیشتر آموز؛ تعاملدانش

 تالش بیشتر به که آموزانیدانش به کمک برای معلم بیشتر نیازهای فردی فراگیران؛ فرصت

با عنایت چالش بکشد و... اشاره کرد.  به را مستعد انآموزدانش تا معلم برای بیشتر نیازمندند؛ مجال

 هایروشو حذف  آموزدانشکالس معکوس موجب بهبود روابط معلم و  ازآنجاکهبه مطالب فوق و 

موزشی و زمان به حجم اطالعات آ با توجه و از طرفی شودمیسنتی و سخنرانی در کالس درس 

تحصیلی  هایمهارتتقویت  دنبال ایجاد وسنتی رفت، و به هایروشاندک برای آموزش باید فراتر از 

 هایروش و باجدیدی در دنیاست  نسبتاً ان بود .آموزش به روش معکوس، رویکرد آموزدانشدر 

 هایفناوری از گیریبهرهآموزشی و  هایبازیآزمایش و  گروهی، هایفعالیتگوناگونی چون 

ایجاد و  ،محوری آموزدانش هایآرماند در تحقق توانمیفراگیران و ...  ارائه ،نوین،بحث گروهی

، انگیزه یادگیری و همچنین افزایش و بهبود عملکرد ان به مدرسهآموزدانشافزایش احساس تعلق 

 .باشد کارسازتحصیلی 

رد کالس معکوس را بر یادگیری، احساس اجرای رویک تأثیراساسی تحقیق حاضر بررسی  مسئله    

آموزان پایه ششم ابتدایی در مقایسه با رویکرد سنتی در بین دانش خودتنظیمیانگیزش و  تعلق،

و  آزمایش گروهی، هایفعالیت چون گوناگونی هایروش با معکوس کالس ازآنجاکه .استشهر بابلسر 

 تحقق در سعی غیره و فراگیران ارائه گروهی بحث نوین، هایفناوری از گیریبهره و آموزشی هایبازی

 هایروش حذف و آموزدانش و معلم روابط بهبود موجب و دارد محورینقش آموز های دانشآرمان

ی و زمان اندک برا یبه حجم اطالعات آموزش با توجه نیبنابرا شود،می کالس در سخنرانی و سنتی

در  یلیتحص هایمهارت تیتقو و جادیبه دنبال ارفت، و  یسنت هایروشفراتر از  دیبا آموزش

یک  عنوانبهجدیدی در دنیاست و حداقل  نسبتاً. آموزش به روش معکوس، رویکرد آموزان بوددانش

اجرای  تأثیرتحقیق حاضر در نظر دارد تا ، لذا در این پژوهش ارزش و اهمیت بررسی دارد حلراه

در مقایسه با رویکرد  خودتنظیمیانگیزش و  تعلق،رویکرد کالس معکوس را بر یادگیری، احساس 

 آموزان پایه ششم ابتدایی شهر بابلسر بررسی نماید. سنتی در بین دانش
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 های پژوهشفرضیه

ان پایه آموزدانش پیشرفت تحصیلیاجرای رویکرد کالس معکوس در مقایسه با رویکرد سنتی بر  -

 بیشتری دارد. تأثیرششم دوره ابتدایی 

ان پایه آموزدانشویکرد کالس معکوس در مقایسه با رویکرد سنتی بر انگیزه یادگیری اجرای ر -

 بیشتری دارد. تأثیرششم دوره ابتدایی 

آموزان پایه اجرای رویکرد کالس معکوس در مقایسه با رویکرد سنتی بر احساس تعلق دانش -

 بیشتری دارد. تأثیرششم دوره ابتدایی 

آموزان پایه دانش ه پیشرفتمقایسه با رویکرد سنتی بر انگیزاجرای رویکرد کالس معکوس در  -

 بیشتری دارد. تأثیرششم دوره ابتدایی 

آموزان پایه ششم خودتنظیمی دانش اجرای رویکرد کالس معکوس در مقایسه با رویکرد سنتی بر -

 بیشتری دارد. تأثیردوره ابتدایی 

 

 پژوهش شناسیروش

مره تحقیقات شبه آزمایشی قرار دارد زیرا رابطه علت و روش پژوهش حاضر از نظر ماهیت در ز

و  آزمونپیش به همراهگروه کنترل و آزمایش  صورتبه. طرح تحقیق سنجدمیمعلولی متغیر را 

ان پایه ششم ابتدایی آموزدانش نیدر بدر دو گروه آزمایش و کنترل  کهطوریبه. است آزمونپس

 کلیه پژوهش، این جامعه قرار گرفتند. موردسنجشتحقیق  متغیر آزمونپسو  آزمونپیش صورتبه

 روش به توجه با گیرینمونه .است نفر0551شهر بابلسر به تعداد ابتدایی دوره ان پایه ششمآموزدانش

ابتدا دو  کهطوریبه. شد انجام اندکرده شرکت تخصصی تدریس طرح در که مدارسی میان از پژوهش

 نیز آزمایش گروه در و نفر 21 کنترل گروه ایه ششم هر مدرسه درسپس از پ مدرسه انتخاب شدند

که به  غیرانتفاعیان دو مدرسه آموزدانشکه طوریهب .شدند سازی همتا انآموزدانش از نفر 21

نمونه در تحقیق  عنوانبهدر یک سطح بودند  هاخانوادهاقتصادی  -لحاظ معدل و وضعیت اجتماعی

آزمون پیشرفت تحصیلی برای سنجش دروس علوم  هاگروهخص شدن پس از مش مشارکت داشتند. 

 استفاده گردید. آزمونپسو  آزمونپیشو ریاضی، از طرح 

 آزمونپسو  آزمونپیشبرای سنجش دروس علوم و ریاضی، از طرح آزمون پیشرفت تحصیلی: 

علوم  مونآزپیشتشریحی و  سؤال 5تستی و  سؤال 9ریاضی شامل آزمونپیشاستفاده گردید. 

 استجور کردنی، تستی و تشریحی  سؤال 02ریاضی شامل  آزمونپس. استتستی  سؤال 01شامل 

که برای هر دو گروه کنترل و  استجور کردنی، تستی و تشریحی  سؤال 8علوم نیز  آزمونپسو 
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 رشوپروآموزشاستاندارد  هایآزموننمونه  براساسهر دو آزمون علوم و ریاضی آزمایش اجرا شد. 

 بوده است.

ر متغی براجرای رویکرد کالس معکوس  تأثیرهمچنین برای تعیین  پرسشنامه انگیزه یادگیری:

 است، شده طراحی 2115 سال در  شی که و پرسشنامه توان، چین از انگیزه یادگیریوابسته 

 و ستا شده طراحی ایدرجه 5 لیکرت مقیاس در دارد و عبارت 25 پرسشنامه این استفاده گردید. 

 ، هدفعملکرد یادگیری، هدف فعال، ارزشمندی یادگیری کارامدی، راهبردهایخود هایمؤلفهشامل 

این پرسشنامه استاندارد بوده و روایی و پایایی آن در  .استیادگیری  محیط انگیزانندگیبر موفقیت و

پرسشنامه  هایمؤلفهآلفای قرار گرفته است.  تأییدمورد   2115شی در سال  و تحقیق توان، چین

پرسشنامه انگیزه یادگیری  قرار داشت. 87/1 تا 91/1ی بین دامنهو همکاران در  تحقیق توان در

اختصاصی برای هر کدام از دروس علوم و ریاضی بکار رفته است. و در واقع دو پرسشنامه  طوربه

 نیا ییایپا شت.مجزا انگیزه یادگیری علوم و انگیزه یادگیری ریاضی در تحقیق حاضر وجود دا

و برای درس ریاضی  92/1 برای درس علوم در تحقیق حاضر کرونباخ یآلفا ةمحاسب باپرسشنامه  

 .شد محاسبه 92/1نیز 

پرسشنامه احساس تعلق به " سنجش احساس تعلق از پرسشنامه برای :پرسشنامه احساس تعلق

 5ای در طیف لیکرت گویه 29این پرسشنامه . استفاده گردید( 2115) بتی و وات بری،"مدرسه 

احساس رعایت احترام و عدالت  حمایت معلم، همساالن، بهاحساس تعلق  مؤلفه 9ای و دارای درجه

روایی و پایایی . است و مشارکت علمی فرد با مدرسه ارتباط اجتماع،در در مدرسه، مشارکت 

در تحقیق  ار گرفته است.قر تأییدمورد ( 2115) بتی و وات بری،پرسشنامه احساس تعلق در تحقیق 

 .شد محاسبه 95/1 کرونباخ یآلفا یمحاسبه باپرسشنامه   ییایپانیز  حاضر

ان از پرسشنامه انگیزه آموزدانشجهت سنجش انگیزه پیشرفت  :پیشرفت هپرسشنامه انگیز

 در آزمودنی ماده، هر در که است ایدوگزینه سؤال 21 شامل تست پیشرفت واینر استفاده گردید. این

 سازنده و کللند مک نظریه براساس هاموقعیت نیاز ا . یکیردیگیم قرار متفاوت موقعیت دو برابر

چنانچه آزمودنی در . سنجدمیرا  پایین پیشرفت انگیزه دیگر، موقعیت و باال پیشرفت انگیزه آزمون،

ای را ک و اگر گزینهای را انتخاب کند که به انگیزه پیشرفت باال مربوط است، نمره یگزینه سؤالهر 

 حداقلکه به انگیزه پیشرفت پایین مربوط باشد انتخاب کند، نمره صفر خواهد گرفت. بدین ترتیب 

تواند در این تست به دست آورد صفر تا بیست خواهد بود. اگر که آزمودنی می اینمره حداکثرو 

نتخاب کرده باشد یک نمره گزینه الف را ا 2،9،8،02،05،09،09،08،21شماره  سؤاالتآزمودنی در 

گزینه به را انتخاب کرده باشد  0،2،5،5،9،7،01،00،02،05،07شماره  سؤاالتگیرد. و اگر در می

. برخوردار است درونی ثبات و محتوایی روایی از سازنده، آزمون گزارش براساسگیرد. یک نمره می

 . محاسبه شد 90/1 تحقیق حاضربرای کرونباخ  یتست با استفاده از روش آلفا یناعتبار ا یبضر
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 یشدهاز پرسشنامه استاندارد  خودتنظیمی متغیر گیریاندازهجهت : خودتنظیمیپرسشنامه 

بوده و توسط بوفارد و ای درجه 5در طیف لیکرت  سؤال 05که حاوی  "بوفارد خودتنظیمی"

ا در ایران آن ر 0281طراحی شده است، استفاده شد که کدیور در سال 0775در سالهمکاران 

 90/1 ضریب پایایی کلی پرسشنامه براساس آلفای کرانباخ توسط کدیور کرد. یابیهنجار

 98/1، و خرده مقیاس فراشناختی 91/1مقیاس راهبردهای شناختیاست. پایایی خرده آمدهدستبه

که  گزارش شده است. برای روایی سازه پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد نتایج تحلیل عاملی نشان داد

برای تحقیق  آزمون ینکرونباخ ا یآلفا یبضراست. مناسب بوده  هاسؤالضریب همبستگی بین 

 . محاسبه شد 99/1 حاضر

در  گرمداخله متغیر عنوانبهروش معکوس روند اجرای پژوهش به این شکل بود که : خالصه جلسات

 بازی، بسته آموزشی، )فیلم،که محتوای آموزشی در قالب  ترتیباینبه . گروه آزمایش اجرا گردید

ان در قالب آموزدانشو در کالس  گرفتمیان قرار آموزدانشقبل از تدریس در اختیار  انیمیشن و...(

و تجربیات خود را به  پرداختندمیی کوچک به بحث، پرسش و پاسخ و انجام آزمایش هاگروه

پرسشنامه احساس تعلق در هر دو  مجدداً، آزمونپس عنوانبهسپس در پایان  .گذاشتندمیاشتراک 

خالصه جلسات اجرای روش معکوس در تدریس دروس علوم و ریاضی طبق گروه توزیع شد.  

 :استمراحل و ضوابط رویکرد معکوس به شرح جدول ذیل 

 
 مراحل اجرای روش معکوس درس علوم (:1)جدول 

 

 

 

درس 

 علوم

 )محتوا( نوع فعالیت  مباحث هر فصل  خالصه جلسات 

 
 زنگاول:  جلسه

 علوم
 

 آن حل و روزانه زندگی مسائل

 طرح)مشاهده، علمی روش مراحل

 آزمایش، سازی،فرضیه سؤال،

 (گیرینتیجه

 کاربرگ، آزمایشگاه در منزل 

 
 علوم: دوم جلسه

 شیمی
 

 سرگذشت دفتر من

 کارخانه کاغذسازی
 

 یدبازد (یلم)ف آموزشی بسته

 از کارخانه کاغذسازی یعلم

 
 علومسوم:  جلسه

 زمین
 

 زمین اعماق به سفر

 پویا زمین
 

 فشان،آتش کوه ماکت ساخت

 و عکس) آموزشی بسته

 کوه آزمایش ،(فیلم

 فشانآتش

 
: چهارم فصل

 فیزیکی علوم
 

 2و0نیروی  و ورزش

 بسازیم و کنیم طراحی

 انرژی سفر

 
 ، بازی،بسته آموزشی )فیلم(

 یمیشنان

 بسته آزمایش،  کوچک خیلی زرگ،ب خیلی پنجم:  جلسه 
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 برگ هایشگفتی زیستی علوم

 کیست؟ برای جنگل

 بمانیم سالم

 با کار ،(یلم)فآموزشی

میکروسکوپ، دعوت از 

 کارشناس

 
 ازششم:  جلسه

 آینده تا گذشته
 

 گذشته در انسان ارتباطی وسائل

 هاانسان یامروز یارتباط وسائل
 

 معلم، با وگوگفت فیلم،

 ها بزرگتر با مصاحبه

 مراحل اجرای روش معکوس درس ریاضی (:2)دول ج

 

 

 

درس 

 ریاضی

 نوع فعالیت)محتوا(  مباحث هر فصل  خالصه جلسات 

 
جلسه اول: عدد و 

 الگوهای عددی
 

 2و0الگوهای عددی 

 یادآوری عددنویسی

 پذیری اعدادبخش

 معرفی عددهای صحیح

 

 از استفاده با عددنویسی آموزش

 یآموزش فیلم افزار،نرم

 عددهای معرفی ،پذیریشبخ

 مشابه هانمونه با صحیح

 (دماسنج)

  جلسه دوم: کسر 

 جمع و تفریق کسرها

 ضرب کسرها

 تقسیم کسرها

 محاسبات با کسر

 

 از استفاده آموزشی، فیلم جزوه،

 پاورپوینت

 

 
جلسه سوم: اعداد 

 اعشاری
 

 اعداد اعشاری

 میتقس و ضرب یادآوری

 عدد بر یاعشار اعداد میتقس

 یعیبط

 اعداد بر عدد کی میتقس

 یاعشار

 اعشاری، اعداد آموزشی فیلم 

 
فصل چهارم: تقارن 

 و مختصات
 

 مرکز تقارن

 دوران

 محورهای مختصات

 مختصات و تقارن

 
 آموزشی فیلم کاردستی، ساختن

 بازی مختصات، محور

 
جلسه پنجم: 

 گیریاندازه
 

 طول و سطح

 حجم و جرم

 مساحت دایره

 خط و زاویه

 

 فیلم، تماشای طریق از موزشآ

و  یمعرف ینت،استفاده از پاورپو

 ،گیریابزار اندازه بانحوه کار 

 نمایش

 

جلسه ششم: از 

کسر، نسبت و 

 تناسب

 

 کسر، نسبت و تناسب

 درصد

 محاسبات در درصد کاربرد

 یمال

 احتمال و آمار در درصد کاربرد

 
 هایکتاب معرفی آموزشی، فیلم

 مکمل
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 ی پژوهشاهیافته

 
دو  آزمونپسو  آزمونپیشو ریاضی در   پیشرفت تحصیلی دروس علومآزمون  توصیف نمرات (:3)جدول 

 گروه کنترل و آزمایش

 متغیر
 

 گروه
 

 تعداد
 درس ریاضی  درس علوم 

 انحراف معیار میانگین  انحراف معیار میانگین   

 آزمونپیش
 5082052 709222  2001299 705999  21  کنترل 

 2081175 0501222  5057958 0107111  21  آزمایش 

 آزمونپس
 2097902 0201951  2029522 0505951  21  کنترل 

 0075059 0909509  0059212 0800999  21  آزمایش 

 

و در  7059برابر با  ،گروه کنترل آزمونپیشعلوم، در درس میانگین نمره با توجه به جدول فوق     

در گروه علوم درس نمره میانگین ، آزمونپس. همچنین در مرحله است 01071زمایش برابر با گروه آ

میانگین نمره ریاضی، درس . در است 08009و در گروه آزمایش برابر با  05059برابر با کنترل 

. است05012و در گروه آزمایش برابر با  7092گروه کنترل برابر با  آزمونپیشدر ان آموزدانش

و در  02019ریاضی برابر با  درس، در گروه کنترل میانگین نمره آزمونپسنین  در مرحله همچ

 .است 09095گروه آزمایش برابر با 

 
 دو گروه کنترل و آزمایش آزمونپسو  آزمونپیشدرس علوم در  توصیف نمرات انگیزه یادگیری(: 4)جدول 

 متغیر
 

 گروه
 

 تعداد
 آزمونپس  آزمونپیش 

 انحراف معیار میانگین  انحراف معیار انگینمی   

 خودکارآمدی
 1058995 201052  1058011 200118  21  کنترل 

 1097958 205111  1098517 205071  21  آزمایش 

راهبردهای 

 یادگیری

 502905  1020218 509287  21  کنترل 
1052091 

1052091 

 1051299 505052  1097595 502599  21  آزمایش 

ارزشمندی 

 یادگیری

 1022558 502999  1022551 509559  21  کنترل 

 1027299 509522  1091257 502287  21  آزمایش 

 1095752 500999  1095999 500822  21  کنترل  عملکرد هدف
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 1099280 208222  1097058 208222  21  آزمایش 

 موفقیت هدف
 1052087 502722  1052709 505511  21  کنترل 

 1090501 502911  1098579 500599  21  آزمایش 

یادگیری محیط 

 برانگیزانندگی

 1057852 207887  1095590 500751  21  کنترل 

 1095091 502159  1098509 208887  21  آزمایش 

 انگیزه یادگیری کل
 1022182 501798  1022552 502127  21  کنترل 

 1052907 501750  1059709. 207970  21  آزمایش 

علوم درس میانگین نمره  بیانگر آن است که  ،درس علوم انگیزه یادگیرینمرات  وتحلیلتجزیه    

 آزمونپسو در  205و در گروه آزمایش برابر با  200گروه کنترل برابر با  آزمونپیشدر ان آموزدانش

 205و در گروه آزمایش برابر با  2015رابر با کنترل ب در گروهان آموزدانشعلوم  درسمیانگین نمره 

 .است
 

 دو گروه کنترل و آزمایش آزمونپیشدرس ریاضی در  توصیف نمرات انگیزه یادگیری (:5)جدول 

 متغیر
 

 گروه
 

 تعداد
 آزمونپس  آزمونپیش 

 انحراف معیار میانگین  انحراف معیار میانگین   

 خودکارآمدی
 1098579 201752  1055299 200727  21  کنترل 

 1058790 209715  1095972 202122  21  آزمایش 

راهبردهای 

 یادگیری

 1051082 502785  1022770 509999  21  کنترل 

 1057055 505052  1091975 501228  21  آزمایش 

ارزشمندی 

 یادگیری

 1028051 505559  1021599 509922  21  کنترل 

 1059177 509222  1057190 500755  21  آزمایش 

 عملکرد هدف
 1097991 500822  1081282 500251  21  کنترل 

 1087050 207951  1090029 208111  21  آزمایش 

 موفقیت هدف
 1055520 505911  1059299 505299  21  کنترل 

 1099909 502811  1092909 500511  21  آزمایش 

یادگیری محیط 

 برانگیزانندگی

 1092202 501922  1055579 505111  21  کنترل 

 1099251 502559  1095820 208822  21  آزمایش 

انگیزه یادگیری 

 کل

 1029550 502011  1022127 502959  21  کنترل 

 1059757 500515  1059828 208950  21  آزمایش 

 

درس است که  میانگین نمره  بیانگر آن درس ریاضی انگیزه یادگیرینمرات  وتحلیلتجزیه    

و در  2021و در گروه آزمایش برابر با  2007گروه کنترل برابر با  آزمونپیشان در آموزدانشریاضی 

 2097و در گروه آزمایش برابر با  2017کنترل برابر با  در گروهریاضی  درسمیانگین نمره  آزمونپس

 .است
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 دو گروه کنترل و آزمایش آزمونپسو  زمونآپیشتوصیف نمرات احساس تعلق در  (:6)جدول 

 انحراف معیار  میانگین  تعداد  گروه  متغیر

 آزمونپیش
 1055925  205221  21  کنترل 

 1020901  200279  21  آزمایش 

 آزمونپس
 1021557  202998  21  کنترل 

 1027729  205129  21  آزمایش 

 

گروه کنترل  آزمونپیشصیف نمرات احساس تعلق، در با توجه به جدول فوق در خصوص تو    

. است 2002و در گروه آزمایش برابر با  2052ان برابر با آموزدانشمیانگین نمره احساس تعلق 

و در گروه 2029، در گروه کنترل میانگین نمره احساس تعلق برابر با آزمونپسهمچنین  در مرحله 

 .است 2051آزمایش برابر با 

 
 دو گروه کنترل و آزمایش آزمونپسو  آزمونپیشتوصیف نمرات انگیزه پیشرفت در  (:7)جدول 

 انحراف معیار  میانگین  تعداد  گروه  متغیر

 آزمونپیش
 0025195  0209999  21  کنترل 

 0059522  0202999  21  آزمایش 

 آزمونپس
 0095929  0500111  21  کنترل 

 0088521  0507999  21  آزمایش 

 

گروه کنترل  آزمونپیشبا توجه به جدول فوق در خصوص توصیف نمرات انگیزه پیشرفت، در     

. است 02029و در گروه آزمایش برابر با  02099ان برابر با آموزدانشمیانگین نمره انگیزه پیشرفت 

و در  05001، در گروه کنترل میانگین نمره انگیزه پیشرفت برابر با آزمونپسهمچنین در مرحله 

 .است 05079گروه آزمایش برابر با 

 
 دو گروه کنترل و آزمایش آزمونپسو  آزمونپیشدر  : توصیف نمرات خودتنظیمی(8)جدول 

 انحراف معیار  میانگین  تعداد  گروه  متغیر

 آزمونپیش
 1057955  205222  21  کنترل  

 1055925  202799  21  آزمایش  

 آزمونپس
 1025959  209727  21  کنترل  

 1029095  207007  21  آزمایش 
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گروه کنترل  آزمونپیشبا توجه به جدول فوق در خصوص توصیف نمرات خودتنظیمی، در     

. همچنین  است 2027و در گروه آزمایش برابر با 2052ان برابر با آموزدانش میانگین نمره خودتنظیمی

و در گروه آزمایش  2097برابر با  میانگین نمره خودتنظیمی، در گروه کنترل آزمونپسدر مرحله 

 .است 2070برابر با 

مقدار آماره حاکی از آن است که نتایج در خصوص آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق،     

متغیرهای تحقیق در دو گروه آزمایش و  (، برای نمرات<1015p) کلوموگروف اسمرینف در سطح

دارای توزیعی نرمال می باشند بنابراین در بررسی متغیرها  آزمونپسو  مونآزپیشکنترل در مراحل 

 استفاده شده است.  کوواریانساز آزمون 

 آزمون فرضیه های تحقیق

اجرای رویکرد کالس معکوس در مقایسه با رویکرد سنتی بر پیشرفت تحصیلی : فرضیه اول

 .بیشتری دارد تأثیران پایه ششم دوره ابتدایی آموزدانش

 
اثر روش یادگیری معکوس بر نمرات درس علوم و  بررسی با مرتبط یکطرفه کوواریانس تحلیل (:9)جدول 

 ریاضی
 درس ریاضی درس علوم منبع تغییرات

 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F معناداری 

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F معناداری 

 2950899 مدل اصالحی
 

2 0290522 220995 10111 2970298 2 0270987 080915 10111 

 0 02580592 عرض
02580592 

910550 
2220097 10111 8970057 0 8970057 0050952 10111 

 990902 0 990902 10110 020081 0910259 0 910550 آزمونپیش

 

010251 

 
10112 

 10111 290917  0 0910259 گروه
520252 

 
0 520252 

90172 

 
10101 

   50982 59 2270955 خطا
5290772 

 
59 90517   

    91 051520895    91 095890988 کل

 کل اصالح شده
9150500 

 
57    9190290 57    

 

 در (،= 290917fآمده در منبع تغییرات گروه ) بدست Fمقدار  بر تأکید با و فوق جدول به توجه با    

رویکرد یادگیری معکوس بر نمرات درس علوم و در منبع  ثیرتأ( که در راستای >1015pسطح )

رویکرد یادگیری معکوس بر  تأثیر( که در راستای >1015pسطح ) در (،= 90172fتغییرات گروه )

 یطوربه بوده، مطرح نمود که رویکرد یادگیری معکوس مؤثر توانمی ،پردازدنمرات درس ریاضی می

توان گفت بین دو بنابراین می شده است. آزمایش گروه در زمونآپس افزایش میانگین های باعث که
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روش سنتی و رویکرد یادگیری معکوس تفاوت معناداری وجود دارد بطوریکه رویکرد یادگیری 

 داشته است.  ان آموزدانشو ریاضی  علومدرس  یا عملکرد بر میزانبیشتری  تأثیرمعکوس 

قایسه با رویکرد سنتی بر انگیزه یادگیری اجرای رویکرد کالس معکوس در م: فرضیه دوم

 بیشتری دارد. تأثیران پایه ششم دوره ابتدایی آموزدانش

 

 

 

 
درس انگیزه یادگیری اثر روش یادگیری معکوس بر  بررسی با مرتبط یکطرفه کوواریانس تحلیل (:11)جدول 

 علوم

 نمرات
 

 منبع تغییرات
مجموع  

 مجذورات

درجه  

 آزادی

میانگین  

 تمجذورا

 
F 

 
 معناداری

 خودکارآمدی

 a90055  2  20192  80050  10110  مدل اصالحی 

 10111  280515  010952  0  010952  عرض 

 10100  90702  20915  0  20915  آزمونپیش 

 گروه 
 

50719 
 

0 
 

90719 
 020108 

 

 
10110 

     10299  59  200580  خطا 

       91  9950092  کل 

ل اصالح ک 

 شده

 
290925 

 
57 

 
 

 
 

 
 

 راهبرد یادگیری

 a00172  2  10559  20525  10188  مدل اصالحی 

 عرض 
 

020825 
 

0 
 

020825 
 570522 

 

 
10111 

 10221  10792  10218  0  10218  آزمونپیش 

 10127  50122  00182  0  00182  گروه 

     205  59  020281  خطا 

       91  00900215  کل 

کل اصالح  

 شده

 
020292 

 
57 

 
 

 
 

 
 

ارزشمندی 

 یادگیری

 a00252  2  10999  50027  10117  مدل اصالحی 

 عرض 
 

010298 
 

0 
 

010298 
 980929 

 

 
10111 

 10208  00557  10215  0  10215  آزمونپیش 

 گروه 
 

00255 
 

0 
 

00255 
 010079 

 

 
10112 

 خطا 
 

90505 
 

59 
 .132 

10022 
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       91  02290598  کل 

کل اصالح  

 شده

 
80899 

 
57 

 
 

 
 

 
 

 عملکرد هدف

 a50809  2  20718  90551  10112  مدل اصالحی 

 10111  200597  050120  0  050120  عرض 

 10112  70259  50051  0  50051  آزمونپیش 

 10229  00529  10928  0  10928  گروه 

 خطا 
 250218 

 

 
59 

 
10555 

 
 

 
 

       91  7700025  کل 

کل اصالح  

 شده

 
200025 

 
57 

 
 

 
 

 
 

 موفقیت هدف

 a00512  2  10950  20592  10175  مدل اصالحی 

 10111  580500  050999  0  050999  عرض 

 10120  50890  00589  0  00589  آزمونپیش 

 10972  10191  10120  0  10120  گروه 

     10215  59  090285  خطا 

 کل 
 00090281 

 

 
91 

 
 

 
 

 
 

کل اصالح  

 شده

 
080889 

 
57 

 
 

 
 

 
 

برانگیزانندگی 

 محیط یادگیری

 a00298  2  00025  20529  10187  مدل اصالحی 

 10111  500209  080525  0  080525  عرض 

 10079  00912  10992  0  10992  آزمونپیش 

 10152  50220  00727  0  00727  گروه 

     10557  59  250590  خطا 

       91  01570819  کل 

کل اصالح  

 شده

 
290828 

 
57 

 
 

 
 

 
 

 انگیزه یادگیری

 a10879  2  10558  20282  10150  مدل اصالحی 

 10111  570779  90907  0  90907  عرض 

 10102  90995  10879  0  10879  آزمونپیش 

 گروه 
 

10159 
 

0 
 10159 

 

 
10255 

 
10555 

     10022  59  90559  خطا 

       91  01050200  کل 

کل اصالح  

 شده

 
80552 

 
57 

 
 

 
 

 
 

 

یادگیری معکوس بر برخی  تأثیرعلیرغم آمده، دستهب Fمقدار  بر تأکید با و فوق جدول به توجه با    

آمده برای تدسهب f=(0.554)نمره کل با توجه به مقدار  طورکلیبهیزه یادگیری علوم، های انگ مؤلفه



 9911، پاییز سومسال هشتم، شمارة                              فصلنامه تدریس پژوهی                                           

290 

 

معکوس بر انگیزه یادگیری درس علوم  توان مطرح نمود که رویکرد کالس ، میانگیزه یادگیری علوم

 بوده است.ن مؤثر

 

 

 

 

 

 
انگیزه های مؤلفهبر عکوس اثر روش یادگیری م بررسی با مرتبط یکطرفه کوواریانس تحلیل (:11)جدول 

 درس ریاضییادگیری 

 نمرات
 

 منبع تغییرات
مجموع  

 مجذورات

درجه  

 آزادی

میانگین  

 مجذورات

 
F 

 
 معناداری

 خودکارآمدی

 10112  90111  20895  2  50929  مدل اصالحی 

 10111  290520  050755  0  050755  عرض 

 
 آزمونپیش

 
10502 

  

0 

 
10502 

 
00117 

 
10207 

 10110  020159  50252  0  50252  گروه 

     10517  59  220207  خطا 

       91  9070925  کل 

کل اصالح  

 شده

 
270159 

  

57 

 
 

 
 

 
 

راهبرد 

 یادگیری

 
 مدل اصالحی

 
10297 

  

2 

 
10071 

 
10727 

 
10279 

 10111  0170002  220120  0  220120  عرض 

 10252  10881  10098  0  10098  آزمونپیش 

 1027  گروه 
 1 

0 
 10127 

 10055 
 10915 

 
 خطا

 
000517 

  

59 

 
10212 

 
 

 
 

       91  02120520  کل 

کل اصالح  

 شده

 
000888 

 
57 

 
 

 
 

 
 

ارزشمندی 

 یادگیری

 10008  2209  10271  2  10997  مدل اصالحی 

 10111  520999  70295  0  70295  عرض 

 10059  20195  10929  0  10292  آزمونپیش 

 10922  گروه 
 1 

0 
 10922 

 50000 
 10159 

     10099  57  010107  خطا 
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59 

       91  02590887  کل 

کل اصالح  

 شده

 
010978 

 
57 

 
 

 
 

 
 

 عملکرد هدف

 10119  50527  20121  2  90157  مدل اصالحی 

 10111  220921  020992  0  020992  عرض 

 10112  70917  50518  0  50518  آزمونپیش 

 10979  10055  10189  0  10189  گروه 

     10559  59  200952  خطا 

       91  01290088  کل 

کل اصالح  

 شده

 
290800 

 
57 

 
 

 
 

 
 

موفقیت 

 هدف

 10208  00595  10575  2  10771  مدل اصالحی 

 10111  500711  090502  0  090502  عرض 

 10178  20829  10875  0  10875  آزمونپیش 

 10798  10110  10111  0  10111  گروه 

     10209  59  080129  خطا 

       91  00700211  کل 

کل اصالح  

 شده

 
070109 

 
57 

 
 

 
 

 
 

برانگیزانندگی 

محیط 

 یادگیری

 10528  10892  10291  2  10921  مدل اصالحی 

 10111  510915  090110  0  090110  عرض 

 10595  10509  10209  0  10209  آزمونپیش 

 10210  00995  10977  0  10977  گروه 

     10508  59  220819  خطا 

       91  01950819  کل 

کل اصالح  

 شده

 
250529 

 
57 

 
 

 
 

 
 

انگیزه 

 یادگیری

 
 حیمدل اصال

  

10225 
 

2 
 

10009 
 

10998 
 

10598 

 10111  580282  90272  0  90272  عرض 

 10219  00190  10092  0  10092  آزمونپیش 

 10892  10129  10115  0  10115  گروه 

     10052  59  80917  خطا 

       91  01550898  کل 

کل اصالح  

 شده

 
80755 

 
57 

 
 

 
 

 
 

 

یادگیری معکوس بر برخی  تأثیرآمده، علیرغم دستهب Fمقدار  بر تأکید با و فوق جدول به وجهت با    

ه برای آمددستهب f=(0.873)نمره کل با توجه به مقدار  طورکلیبه، ری علومهای انگیزه یادگی مؤلفه
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دگیری معکوس بر انگیزه یاتوان مطرح نمود که رویکرد کالس ، میانگیزه یادگیری درس ریاضی

 نبوده است. مؤثردرس ریاضی 

اجرای رویکرد کالس معکوس در مقایسه با رویکرد سنتی بر احساس تعلق : فرضیه سوم

 بیشتری دارد. تأثیرآموزان پایه ششم دوره ابتدایی دانش

 

 

 

 

 
 اثر روش یادگیری معکوس بر نمرات احساس تعلق بررسی با مرتبط یکطرفه کوواریانس : تحلیل(12)جدول 

نبع م

 تغییرات
 

مجموع 

 مجذورات
 

درجه 

 آزادی
 

میانگین 

 مجذورات
 F  معناداری 

  00209  مدل اصالحی
 

2 
 10918  80115  10110 

 10111  290005  20808  0  20808  عرض

 10110  020881  10798  0  10798  آزمونپیش

 10112  010785  10825  0  10825  گروه

 10199  59  50228  خطا
 
 

   

       91  9950089  کل

       57  50552  کل اصالح شده

 در (،= 010785fآمده در منبع تغییرات گروه )دستهب Fمقدار  بر تأکید با و فوق جدول به توجه با    

پردازد رویکرد یادگیری معکوس بر نمرات احساس تعلق می تأثیر( که در راستای >1015pسطح )

 هایافزایش میانگین باعث کهیطوربه بوده، رویکرد یادگیری معکوس مؤثر مطرح نمود که توانمی

گفت بین دو روش سنتی و رویکرد یادگیری  توانمیبنابراین  شده است. آزمایش گروه در آزمونپس

بر نمرات بیشتری  تأثیرکه رویکرد یادگیری معکوس طوریهمعکوس تفاوت معناداری وجود دارد ب

 ان داشته است.آموزدانشاحساس تعلق 

اجرای رویکرد کالس معکوس در مقایسه با رویکرد سنتی بر انگیزه پیشرفت : فرضیه چهارم

 بیشتری دارد. تأثیرآموزان پایه ششم دوره ابتدایی دانش

 
 ه پیشرفتاثر روش یادگیری معکوس بر انگیز بررسی با مرتبط یکطرفه کوواریانس تحلیل (:13)جدول 

 انآموزدانش
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منبع 

 تغییرات
 

مجموع 

 مجذورات
 

درجه 

 آزادی
 

میانگین 

 مجذورات
 F  معناداری 

 10111  010599  200508  2  920829  مدل اصالحی

 10111  290929  820729  0  820729  عرض

 10199  20520  010591  0  010591  آزمونپیش

 10111  210875  920921  0  920921  گروه

     20112  59  0900179  خطا

       91  029750111  کل

کل اصالح 

 شده
 2220722  57       

 

 (،= 210875fآمده در منبع تغییرات گروه ) دستهب Fمقدار  بر تأکید با و فوق جدول به توجه با    

ان آموزدانش ه پیشرفترویکرد یادگیری معکوس بر انگیز تأثیر( که در راستای >1015pسطح ) در

افزایش  باعث که یطوربه بوده، مطرح نمود که رویکرد یادگیری معکوس مؤثر توانمیپردازد می

گفت بین دو روش سنتی و  توانمیبنابراین  ؛شده است آزمایش گروه در آزمونپس هایمیانگین

 تأثیرکه رویکرد یادگیری معکوس طوریهرویکرد یادگیری معکوس تفاوت معناداری وجود دارد ب

 .ان داشته استآموزدانشه پیشرفت ن انگیزبیشتری بر میزا
 

-اجرای رویکرد کالس معکوس در مقایسه با رویکرد سنتی بر خودتنظیمی دانش: فرضیه پنجم

 بیشتری دارد. تأثیرآموزان پایه ششم دوره ابتدایی 

 
 خودتنظیمیاثر روش یادگیری معکوس بر  بررسی با مرتبط یکطرفه کوواریانس تحلیل (:14)دول ج

 انآموزدانش

منبع 

 تغییرات
 

مجموع 

 مجذورات
 

درجه 

 آزادی
 

میانگین 

 مجذورات
 F  معناداری 

 10105  50919  10592  2  00052  مدل اصالحی

  80895  عرض
 

0  80895  900575  10111 

 10191  20502  10525  0  10525  آزمونپیش

 10102  90952  10829  0  10829  گروه

     10025  59  90195  خطا

       91  8950915  کل

  80208  کل اصالح شده
57 
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 در (،= 90952fآمده در منبع تغییرات گروه )دستهب Fمقدار  بر تأکید با و فوق جدول به توجه با    

ان آموزدانش خودتنظیمیرویکرد یادگیری معکوس بر  تأثیر( که در راستای >1015pسطح )

افزایش  باعث کهیطوربه بوده، مطرح نمود که رویکرد یادگیری معکوس مؤثر توانمیپردازد می

گفت بین دو روش سنتی و  توانمیبنابراین  شده است؛ آزمایش گروه در آزمونپس هایمیانگین

 تأثیرکه رویکرد یادگیری معکوس طوریهرویکرد یادگیری معکوس تفاوت معناداری وجود دارد ب

 داشته است.ان آموزدانش خودتنظیمیبر بیشتری 

 

 

 

 گیرینتیجهبحث و 

 کیفیت ارتقا منظوربه آموزشی نظام در ارتباطات و اطالعات فناوری گیریکاربه کشورها، از بسیاری در

 رویکرد از استفاده دلیل همین به. است گرفته قرار خاص موردتوجه یادگیری و یاددهی هایروش

 رویکرد شدن فراگیر با همزمان حال عین در .است شده روروبه ایاستقبال ویژه با تدریس در تلفیقی

 و تعلیم حوزه فعاالن توجه نیز معکوس کالس نوین مانند تدریس هایروش از استفاده گراییسازنده

 و یاددهی امر در روش این استفاده از پیرامون فراوانی است. مطالعات نموده جلب خود به را تربیت

 .برندمی سر به خود ابتدایی مراحل در هنوز کهت، شده اس انجام یادگیری

اجرای رویکرد کالس معکوس در مقایسه با رویکرد سنتی  تحقیق:  بررسی فرضیه اولدر خصوص 

نتایج پژوهش حاضر  .داشتبیشتری  تأثیرپایه ششم دوره ابتدایی   انآموزدانشبر پیشرفت تحصیلی 

 Zarei Zavaraki and Malazadegan (2014); (Khairabadi, 2017) (Jensen andبا نتایج تحقیقات

et al., 2015); Bergmann and Sams (2017a); (Bergmann and Sams, 2017b); (Kenna,  

2014); (Kong, 2014)  اجرای رویکرد کالس  دهدمیکه تحقیقات نشان طوریه. باستهمسو

 از فناوری گیریبهره رسدمیرد. به نظر معناداری دا تأثیر انآموزدانشمعکوس بر پیشرفت تحصیلی 

 ساختار و تکنولوژی، شالوده یک صورت به یادگیری فرایند و اجرای کالس معکوس در  اطالعات

و  آموزدانش و معلم هاینقش تغییر با مستقیم ارتباط در امر این و داده است تغییر را یادگیری

آشکار شده است. مدارس امروزی با اجرای ر در چند دهه اخی آموزشی محتوای در ساختاری تحوالت

 محتوای ارتباطی، های مختلف در زیرساخت رویکردهای کالس معکوس و هوشمند با استفاده از ابزار

 سازی در بین والدینفرهنگ و تدریس هایدر روش و تغییر دیدهآموزشالکترونیک مناسب، معلمان 

با توجه به اثربخشی این  رسدمید نمایند. به نظر توانسته اند تغییر در ساختار یادگیری را ایجا

ان و پیامدهای مثبت این رویکرد در راستای پیشرفت ها  و آموزدانشرویکرد در پیشرفت تحصیلی 
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، معلمان بیشتری به استفاده از این رویکرد ترغیب تغییرات ادامه دار فناوری اطالعات و ارتباطات

 با درس کالس زمان از بهینه استفاده و آموزش کیفیت بهبود باعث فراگیران همچنین مشارکت شوند.

 از قبل را فراگیران تکالیفشان اکثریت در این رویکرد .شودمی مختلف آموزشی راهبردهای از استفاده

،  شوندمیبرخوردار   مدرس و کالسی ها هم با تعامالت از بهبود همچنین می نمایند،  آماده کالس

-می اختصاص تکالیف انجام به را بیشتری زمان کرده و رشد هاآن در تقلمس یادگیری راهبردهای

  .شوندمی درگیر بیشتر عمیق، یادگیری هایفعالیت با سویی دیگر از و دهند

در خصوص بررسی فرضیه دوم تحقیق: اجرای رویکرد کالس معکوس در مقایسه با رویکرد سنتی     

و  تأثیر بطور کلی ان پایه ششم دوره ابتداییآموزانشددروس علوم و ریاضی بر انگیزه یادگیری 

های خودکارآمدی، راهبرد یادگیری، ارزشمندی  مؤلفههر چند در افزایش معناداری نداشته است. 

های خودکارآمدی و ارزشمندی  مؤلفهیادگیری و برانگیزانندگی محیط یادگیری برای درس علوم و 

رد کالس معکوس در مقایسه با رویکرد سنتی اثربخشی یادگیری برای درس ریاضی در اجرای رویک

 ,Neo and Neo, 2010 ; Ebrahimabadi) هایبررسیمعناداری داشت و در همین راستا نتایج با 

2009; Ismaili Far et al., 2015a; Mobaser Maleki et al., 2018; Kia Hosseini and Aslani, 

با های عملکرد هدف و موفقیت هدف  مؤلفهو جه کلی اما با در نظر گرفتن نتی استهمسو  (2015

این  رسدمیا در نظر گرفتن وضعیت نظام آموزشی کشور به نظر ی فوق مغایرت وجود دارد. هایافته

 د باشد:توانمیمغایرت به دلیل زیر 

شود تا معلم به حد کافی نتواند به وضعیت آموزشی ها، که سبب میافزایش جمعیت در کالس -

که نهایتا بر انگیزه یادگیری نقش تربیتی و آموزشی خود را ایفا نماید.  و آموزان رسیدگی کنددانش

های فردی و ارائه یک الگوی یادگیری نکردن به تفاوت توجه -گذار خواهد بود  تأثیران آموزدانش

ر بکار گیری د هماهنگی کامل بین خانه و مدرسهتوافق و عدم - ان.آموزدانشیکنواخت برای تمامی 

کمبود دوره ها و کارگاه های آموزشی با رویکرد معکوس برای معلمانی  - و اجرای رویکرد معکوس.

 سخت مانند درسی لحاظ از مدرسه بر حاکم عمومی جو-و نهایتا  .گیرندمیکه این روش را بکار 

 مدرسه. علمی سطح کردن فرض باال خاطر به نمره دادن در دبیران حد از بیش گیری

خصوص بررسی فرضیه سوم تحقیق: اجرای رویکرد کالس معکوس در مقایسه با رویکرد سنتی در 

نتایج پژوهش حاضر با  .داشتبیشتری  تأثیرآموزان پایه ششم دوره ابتدایی بر احساس تعلق دانش

 Piri and Shahi, 2016; Ismail Far and et al., 2015a; Kaviani  et al., 2017a ) نتایج تحقیقات

;Alvand, 2016; Abolghasemi et al., 2014; Fulton, 2012; Johnson, 2013) باشد. درهمسو می 

 از سنتی آموزش با مقایسه در و تر بودهمسئوالنه نسبتاً فراگیران مشارکت معکوس کالس مدل

 بیشتر نرویکرد، فراگیرا این در که رسدمیاست. به نظر  برخوردار تعامل بیشتری و تحصیلی درگیری

محور و احساس  فراگیر یادگیری کیفیت باعث افزایش عامل این و شوندمی درسی مفاهیم درگیر

 و آموزش کیفیت بهبود باعث فراگیران شود. همچنین مشارکتمی انآموزدانشسازگاری بیشتر 
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 تیاکثر شود.می مختلف آموزشی راهبردهای از استفاده با درس کالس از زمان بهینه استفاده

و احساس راحتی بیشتری خواهند کرد و نهایتا  کنندمی آماده کالس از قبل را فشانیتکال رانیفراگ

 و های کالس هم با تعامالت بهبود، نیهمچن خواهد داشت. به همراهان را آموزدانشکاهش اضطراب 

رویکرد از دیگر پیامدهای اجرای در فعالیت ها و امور فوق برنامه مدرسه مشارکت بیشتر معلم و 

 . استان آموزدانشکالس معکوس در ارتباط با احساس تعلق بیشتر برای 

رویکرد کالس معکوس در مقایسه با رویکرد سنتی  اجرای در خصوص بررسی فرضیه چهارم تحقیق:

 منزل تکالیف از استفادهبیشتری داشت.  تأثیرآموزان پایه ششم دوره ابتدایی بر انگیزه پیشرفت دانش

 عملکرد در افزایش باعث و داده بهبود آموزان راانگیزه پیشرفت دانش داخل کالس، یهاآزمون و

رشدو  باعث تنهانه شفاهی، و تعامالت برخط نوشتن از استفاده معکوس، شود. آموزشمی فراگیران

دارد.  پی در را درس کالس در هاآن بیشتر فعالیت بلکه شود،فراگیران می در انگیزه پیشرفت افزایش

 Kia Hosseini and ;(Jafaraghaei, 2017; Ismaili Far et al., 2015a) با نتایج تحقیق هایافتهاین 

Aslani, 2015; Kaviani et al., 2014); Alvand, 2016) ).همخوانی دارد 

    (Johnson (2013 نامه خود در دانشگاه بریتیش کلمبیا، به این نکته اشاره کرد که در پایان

برند و تماشای ویدیوهای آموزشی در امر در محیط کالس معکوس از یادگیری لذت میفراگیران 

 کند.کمک می هاآنیادگیری به 

    ( (Marlowe, 2012 کالس چنین در که یافت دست نتیجه این به خود تحقیقاتی نامهپایان در-

 این در تحقیقات از یبسیار است. مانند معمولی هایکالس از فراگیران پایینتر استرس سطح هایی

 است.  معکوس کالس به مثبت فراگیران احساس از حاکی نیز وی پژوهش زمینه،

   ((Jamaludin and Osman, 2014 معکوس در کالس نقش و اهمیت به اشاره با مقاله شان در 

 مؤثر فراگیران در انگیزش بهبود بر آموزش نوع این که یافتند دست نکته این به فعال یادگیری ترویج

 .است

 ( (Missildine et al., 2013 و عملکرد سطح ارتقای بر معکوس کالس نقش بر پژوهشی در نیز 

 اند.کرده تأکید فراگیران رضایت تحصیلی

اجرای رویکرد کالس معکوس در مقایسه با رویکرد سنتی در خصوص بررسی فرضیه پنجم تحقیق: 

 تأثیرمعکوس  بیشتری دارد. اجرای کالس تأثیرایی ان پایه ششم دوره ابتدآموزدانشبر خودتنظیمی 

 خودشان برای یادگیری هاآن ازآنجاکه دارد فراگیران دهی جهت خود و نظم بخشی خود بر مثبتی

-تکنیک از استفاده باعث افزایش معکوس کالس از استفاده که داد نشان دارند. نتایج پذیریمسئولیت

 کوچک هایسخنرانی که داد نشان رویکرد این شود.می ملیهای عآزمون و فهمی خود یادگیری، های

 دیگر سویی بگیرند. از را برعهده خودشان یادگیری مسئولیت خود که کند کمک به فراگیران تواندمی

 ایجاد محیط به منجر تواندمی که است کوچک هایسخنرانی در وکلیدی مهم عامل فراگیران درگیری
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 العه انجام شده با مطالعات انجام شده در این خصوص مانندشود. نتایج مط بهتری یادگیری

(Kaviani and et al; (2017a) ; Ismaili Far and et al (2015b) Shimamoto (2012) ; Piri and et 

al (2018) ; Kaviani and et al (2017b)) .همخوانی دارد 

 تحصیلی خودتنظیمی معکوس بر کالس که داد نشان Kaviani and et al., 2017b) ) مطالعه    

 پیشرفت و توجه برجلب معکوس کالس که رسدمیبه نظر دارد.  توجهیقابل تأثیر انآموزدانش

-دوره از رضایت و امتحانات در فرگیران عملکرد مثبت بر تأثیر دارد و چشمگیری تأثیر آموزاندانش

برند زیرا معکوس لذت می ان از کالس درسآموزدانشکه  رسدمیبه نظر دارد.  های آموزشی

توانند هم توجه فردی معلمشان را داشته باشند اند و میکنند آمادگی الزم را پیدا کردهاحساس می

 های چالش بر انگیز توانمندی خود را نشان دهند.توانند توسط پروژهو هم می

 تأثیردست دادن  عادی شدن و از ،ازجملهاین پژوهش با محدودیت هایی نیز همراه بوده است     

تعهد الزم به زمان و تالش  کالس معکوس برای استفاده طوالنی از این روش است. در این صورت

نیاز به پرورش مشارکت  انآموزدانشبا توجه به سن  ان دچار چالش خواهد شد. همچنینآموزدانش

ش مطالعه ارتباطات فعال داخل کالس درس و رعایت پی افزایش، درس کالسان در آموزدانش

باعث کاهش سرعت کلی کالس  عدم توجه به آین موارد جدی است که ،یک مسئله اجرایی عنوانبه

استفاده از  گرددمیپیشنهاد . بنابراین شودمنفی بر رفتارهای مطالعه فراگیران می تأثیردرس و 

ه به قرار نگیرد و با توج مورداستفادهرویکرد کالس معکوس برای همه دروس و همه جلسات 

روش بکارگیری آموزش موضوعات درسی، موارد انعطاف پذیر و جذاب در اولویت باشند. همچنین 

دانش معلمان درباره موضوع مورد تدریس و نیز ارتباط  تأثیرالکترونیکی در کالس درس تحت 

 فناوری اطالعات با آن قرار دارد. بعضی از معلمان منابع فناوری اطالعات را که به موضوع درسی

دهد، وقتی معلمان دانش خود را در زمینه شواهد نشان می. کنندخاصی مربوط است، انتخاب می

گیری فناوری اطالعات بیشترین اثر کاربهبندند، می کاربهآموز موضوع درس و شیوه یادگیری دانش

شناخت انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه و  . در نهایتگذاردمستقیم را برپیشرفت شاگردان می

یادگیری در اجرا ضروری به نظر -های یاددهیمزایا، موانع، اثربخشی و کارایی این رویکرد در فعالیت

 .رسدمی
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