
 شناسی تربیتی روان
 316تا  289، ص 1400، بهار 59، شماره 17دوره 

https://jpe.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/JEP.2021.54162.3086 

 
 

شی
وه

پژ
له 

مقا
 

ت: 
یاف

در
خ 

اری
ت

29/
04/

 ؛  99
ش: 

یر
پذ

خ 
اری

ت
12/

12/
99

 
31

83
-2

53
8

  
IS

SN
:

 
31

91
-

25
38

  
 e

IS
SN

:
 

:
 

آموزان اثربخشی یادگیری معکوس بر درگیری تحصیلی دانش

 دوره دوم متوسطه در درس ریاضیات

 

 یار   صاحب حافظ

 
 رانیا  ز، یتبر  جان،یآذربا   یمدن  دیدانشگاه شه   ،یتیترب  یشناسروان  یدکتر  ی دانشجو

  

گل   غالمرضا 

 محمد نژاد 
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران، گیری سنجش و اندازهگروه    دانشیار

  

 گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران دانشیار برقی  عیسی

 

 

 چکیده

آموزان بود. آن در دانش  هایمؤلفهاثربخشی یادگیری معکوس بر درگیری تحصیلی و  تعیین  هدف پژوهش حاضر  

آموزان کلیه دانش  شامل  جامعه آماری .بود  آزمون با گروه گواهآزمون و پسبا پیش آزمایشی  نیمه هشو پژروش 

نفر به روش    46،  هاآنکه از میان    بود  96-97  ی لیتحص  در سالپسر پایه دهم تجربی دوره دوم متوسطه شهر اهر  

ها  . جهت گردآوری دادهقرار گرفتند و گواهآزمایش  دو گروهتصادفی در  طوربه ای انتخاب و خوشه گیرینمونه

و  آزمایش    دو گروهآزمون بر روی هر  پیش  عنوانبه  ( در ابتدا 2011)  نگی تسپرسشنامه درگیری تحصیلی ریو و  

یادگیری   و گروه گواه تحت روش  جلسه تحت یادگیری معکوس  13 اجرا شد. سپس گروه آزمایش طی   گواه

ها با استفاده اجرا شد. داده آزمونپس دو گروهتمام جلسات، برای هر سنتی در درس ریاضی قرار گرفتند. بعد از ا

های حاصل نشان دادند، یادگیری  تحلیل کوواریانس چندمتغیری( تحلیل شدند. یافته) ی استنباطتوصیفی و  از آمار

 
   :نویسنده مسئولhafez_sahebyar@yahoo.com 

https://jpe.atu.ac.ir/
mailto:hafez_sahebyar@yahoo.com
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ر همه  یادگیری معکوس ب  تأثیرنتایج،    بر اساسبوده و همچنین    مؤثرآموزان  بر درگیری تحصیلی دانش معکوس

 شناختی، هیجانی، رفتاری و عاملیت( مثبت و معنادار است.) ی لیتحصدرگیری  هایمؤلفه

 ات. یادگیری معکوس، درگیری تحصیلی، یادگیری ریاضی  كلیدی: هایواژه

 

 مقدمه 
 سریعو تغییرات    پیشرفت  ؛در قرن حاضر یادگیری و سوادآموزی از اهمیت زیادی برخوردار است

تکنولوژی  های دستگاه   از  استفاده  روزافزون  افزایش   ،آموزشی  تکنولوژی  خصوصهب  ها،در 

تغییر در    ایچندرسانه  هوشمند، باعث  اینترنت  و رویکردهای تدریس    یادگیری  هایموقعیتو 

)  هشد ظهور  بنابراین  ؛  (2019  ،1اسن  و   گلاکاراست  شیوه  هایفناوریبا  آموزشی،  و  نوین  ها 

ارتباطیفضاهای   پرورشیجدید  و  آموزشی  می  ،  که  است  شده  یاددهیفراهم  فرآیند  - توانند 

علمی که    ازجمله.  (2018،  2بو  و  ونگی مسازند )س درس ممکن  کل از    یادگیری را در خارج 

آن   یادگیری  از  است.    نیازبیانسان  ریاضی  علم  گستردنیست،  کاربرد  دلیل  در   ۀبه  ریاضیات 

آموزان و  یك اولویت مهم جهانی برای دانش   عنوان بهزندگی روزمره، یادگیری و آموزش آن  

دهد که یکی از علل اصلی  تحقیقات گسترده نشان می(.  1391موسوی،  معلمان درآمده است )

آموزان، اغلب بر یادگیری از روی  ریاضیات این است که دانش  ر مشکلت یادگیری و پیشرفت د

بوسن، لیثنر  دارند )تکیه   نامناسب و نارسا و استدالل سطحی ریاضی و عادت، راهبردهای  رار تک

 در(، 1999) 4طبق گزارش تیمز (.1393زاده،  بناب، نصرتی و غلمحسین  غباری ؛2010، 3و پالم

آموزان آموزان موفقیت بیشتری نسبت به دانش دانش  تأکید شده بود، هایی که بر استداللکلس 

)ها  سایر کلس  همکاران،    5مولیسداشتند  تیمز  (.  2000و  نتایج  )بررسی    ( 2007،2011ریاضی 

استدالل    ۀ های چهارم و هشتم در حیطپایه در  آموزان ایرانی  دهد میانگین نمرات دانش نشان می

 
1. Karagol & Esen 
2. Myung & Bu 
3. Boesen, Lithner & Palm 
4. TIMSS 
5. Mullis 
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بین بهریاضی   میانگین  از  معناداری  پایین  طور  )المللی  (. 1393احمدی، ریحانی و روحی،  است 

همکاران  سلسبیلی و  متعدد است.  آموزان ایرانی  های یادگیری ریاضی در دانش دشواری دالیل  

ت تحصیلی در این درس تعیین ترین عامل اف اصلی  عنوانبهت برنامه درسی را  ل مشک(،  1384)

  ذکر  یادگیری-یاددهی  های اشکال در روش  ،های درسی نیزترین اشکال در برنامهاصلی  ؛کردند

-های دانش ارزشیابی از آموخته:  ازجملهها عواملی  پژوهش  نتایج  بر اساس   همچنین  .شده است

ارزشیابی مناسب  الگوی  نداشتن  و  تشخیصی  ارزشیابی  به  توجه  عدم  بازخورد    آموزان،  وعدم 

اثرگذارند  آموزان  عدم موفقیت دانش های یادگیری در  آموزان و فقدان مهارت مناسب به دانش 

 (.1395، فلسفی نژاد و برجعلی، دالور افضلی،)

مورد توجه   ازپیش بیش اخیر  ۀ عوامل مؤثر بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی طی سه ده ۀمطالع

، 1کریستوفرسن، ال استاد، جوتی، سولهاق و تورمو گرفته است )تخصصان تعلیم و تربیت قرار  م

شود، بلکه  میبه ایجاد یادگیری در فراگیران منجر  آموزش در بهترین شکل خود نه تنها  (.  2017

از همین رو  (.  2،2004هارگریوز کند )کمك  باید به درگیری و مشارکت فراگیران در یادگیری  

تحقیقات با  مهم  ،مطابق  از  پیامدیکی  همچنین  و  مؤثر  عوامل  درگیری  ترین  آموزشی،  های 

ی است و معموالً در مقابل  در کارنظر لغوی به معنای درگیر شدن    است. درگیری از 3تحصیلی 

بیمی بی یا  میلی  تعریف  در کاری  و  رغبتی  ف  عنوانبهشود  گرایش  و  تعلق  احساس  به  یك  رد 

های آموزشگاهی است  نتایج مهم مدرسه در کنار موفقیت  های کلس و ازمشارکت در فعالیت 

ر جمعی مانند ورزش، موسیقی، تئاتر و کا  برنامهفوقی  ها شامل مشارکت در فعالیت  تواندو می

شدن در امر باشد. درگیری تحصیلی همچنین درگیر  است،   دهی شدهوسیله مدرسه سازمانکه به

نشان   ها(. پژوهش 1395ابراهیمی و جاودان،  سماوی،  است )یادگیری و وظایف آموزشگاهی  

یادگیری   تکالیف و تحصیلی مسائل درگیر بیشتر چه هر را یادگیرنده  بتوان اگر که اندداده

 
1. Christophersen, Elstad, Juuti, Solhaug & Turmo 
2. Hargreaves 
3. Academic engagement 
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این امیدوار او تحصیلی افت کاهش  و علمی موفقیت به توانمی بیشتر نمود، فعالیت  بود. 

فیلیپتی و  شود )می  شناخته تحصیلی درگیری مفهوم عنوان تحت محققان سوی از یادگیرنده،

 ،حالبااین است.   شده ارائه تحصیلی درگیری از مختلفی هایمدل و (. تعاریف2017،  1ساوونا

 که است  چندبعدیای  سازه تحصیلی درگیری که دهدمی نشان جدیدتر تحقیقات بر مروری

 (. 2017، 5دسی و تفیرا است ) 4شناختی  و 3، عاطفی 2رفتاری مختلف هایمؤلفه  از متشکل

را    6عاملی   و   رفتاری ،عاطفی شناختی،شامل    درگیریچهار نوع  در مدل خود    (2011)  ویر

رفی شده از سوی او مدنظر مع  هایهش، مبنای کار تعریف ریو و مؤلفه. در این پژوکندارائه می

به معنای میزان فعالیتی است  تحصیلی    و درگیری  مشارکت(  2013)  ویر ۀنابر عقیدبگیرد.  قرار می

دانش  وکه  فهم  و  عدم درک  شناخت،  عدم  از  طیف  در یك  را  دربار  آموز  مهارت  ۀ  نداشتن 

درگیری  .  رساندموضوعات مختلف درسی به درک و فهم، مهارت و دستاوردهای آموزشی می 

راهبردهای شامل  کاربردا)  یشناخت  شناختی  و  نگهداری  راهبردهای    و(  اتلعاط  کتساب، 

ری  در بعد رفتاری، درگی   (.2010،  7)پینتریچ و دگروت است    ن(دانست  ۀدانستن دربار)  یفراشناخت

ش و پایداری ل س درس، ت ل آموزان نسبت به موضوعات کتحصیلی به رفتار یا احساسات دانش 

(.  8،2013گوتمن و شان دارد )ن اشاره  المعلمان و همسا در انجام تکالیف درسی، مقررات مدرسه،

دهی  ، ارزشهای یادگیریتکالیف و فعالیت درونی به  و تمایل  مندی  قهل درگیری عاطفی شامل ع

هنگام انجام   ممنفی نظیر ناامیدی، اضطراب و خشمثبت و فقدان عاطفه    ۀ ، وجود عاطف هاآنبه  

آموزان در  مشارکت سازنده دانش   درگیری عاملی،از  . منظور  تکالیف درسی و یادگیری است 

 
1. Filippetti & Savona 
2. Behavioral engagement 
3. Emotional engagement 
4. Cognitive engagement 
5. Desie & Tefera 
6. Agentic engagement 
7. Pinterich & Degrout 
8. Gutman & Schoon 
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-دانش که طی آن  است    یندیبر فرا   تأکید  یری نوع درگ  نیدر ا  و یادگیری است.  آموزش   انیجر

و   طیو شرا  رندی گب  ادیرا که    یز ی تا چ  کنندیفعاالنه تلش م  یو تا حدود  قصد  یآموزان از رو

 (. 2011ریو و تسنگ، کنند )و پربار  یشخص  زی نرا   یری ادگی یهات ی موقع

یادگیری و سازندگان دانش و نه    -عضو فعال فرآیند یاددهی  عنوانبهآموزان  امروزه دانش 

آموزان  شوند. ساخت دانش نیازمند دسترسی دانش غیرفعال اطلعات تلقی می  کنندگاندریافت

فناوری است.  مختلف  اطلعاتی  منابع  نرمبه  و  دسترسی  ها  فرصت  ایجاد  با  آموزشی  افزارهای 

  هـای غـنی هـای تـعامـلی، محیطـی متعدد، ایـجاد محیطآموزان به منابع و مآخـذ اطـلعـاتدانش 

هـای متحرک، ضبـط صـدا، ایجـاد فـرصت بـرای مشارکـت و درگـیری  شده بـا تصاویر، کلیپ 

فعالیت  غیره،  در  و  مستقل  یادگیری  ارتقاء  یادگیری،  فرآیند  به  بخشیدن  اعـتبار  هـای کـلسی، 

سازنده  ساززمینه در  رویکردهای  یـاددهـیگـرایی  یـادگـیری   فـرآیـند  تـحقق  و  یـادگـیری 

-یـادگـیری دانش  و  هـای تـفکـرروش(،  2015،  2؛ اوکریه2015،  1چان بـوده )شـاگـرد مـحـور  

در  ها و فرآیندهـای یـادگـیری نوظهوری  سبب قابلیت  و  (2015اوکریه،  داده )موزان را تغییر  آ

شیوه   شده  آموزاندانش  در  انقلبی  یاددهی و  سنتی  کرده  -های  ایجاد  )یادگیری  و  اند  دیر 

 (. 2013، 3السمیت 

فناوری   بنابراین  آموزشی، شیوهبا ظهور  نوین  فراهم شده های  ارتباطی  و فضاهای جدید  ها 

  ازآنجاکه.  س درس ممکن سازندکلاز    یادگیری را در خارج-توانند فرآیند یاددهیاست که می 

استانداردها   ی هادهه   در مح   یآموزش   یگذشته  بالقوه  ارزش    رمحور ی فراگ   یری ادگ ی  یهاطی بر 

-ی م  ری سطح باال درگ  یری ادگی   یهات ی فعاالنه در فعال   طوربه  رانی اند که در آن فراگکرده  تأکید

 ت یریمد  ۀنی که در زم   دهندیاغلب گزارش م   (. معلمان2014،  4کیم، کیم، خارا و گتمنشوند )

 
1. Chan 
2. Okorie 
3. Dhir & Alsumait 
4. Kim, Kim, Khera & Getman 



 بهار  | 59شماره | 1400سال |تربیتی  شناسی روان  |294

تعادل    كیبه  دنی رس یچهره به چهره در کلس درس برا  یهادرس و تعداد تعاملزمان کلس 

کیم، کیم، خارا و گتمن،  هستند )  یمشکلت  یفعال دارا  یری ادگی ی و راهبردها  یسخنران  ن ی ب  مؤثر

به آن   دیبا وپرورشآموزشاطلعات و تحول آن در زمان اندک که در نظام (. حجم زیاد 2014

  ی هاتا روش اند  آموزشی تلش کرده  مؤسساتراستا    ن همی در    هاست.له آنبشود، ازجمپرداخته  

آنان را برای درگیری در  د تا  نده   ارائهآموزان  دانش   یو اجتماع   یفرد  یازهای بر ن  یمبتن و  تازه  

ی  (. در همین رابطه به عقیده 2013،  1لستر )  ندینماهای مرتبط با آموزش و یادگیری ترغیب  فعالیت 

ارتقا درگیری تحصیلی، رویکردها و راهبردهای آموزشی از نقش    منظوربه (  2010)  2زیپك و لیج 

 محوری برخوردارند. 

زیاد پژوهشگران و مربیان را برانگیخته است، یادگیری معکوس    ۀرویکردی که امروزه علق 

که  است.   است  ترکیبی  یادگیری  از  نوعی  و  آموزشی  استراتژی  یك  معکوس  درس  کلس 

مدل   به یك  را  می  (محورشاگرد)محور  دانشجو آموزش  زمان کلستبدیل  آن،  در  که    ، کند 

-شود. درسهای یادگیری جذاب میصرف بررسی موضوعات در عمق بیشتر و ساخت موقعیت 

  هایی باشدفعالیت   مل یادگیری بر اساسمعکوس ممکن است شا  در کلس درس  ی،های کلس 

، 4مهرینگ  ؛3،2016، وو و مارکچن هسیهبودند ) عنوان تکلیف خانگی  هدر آموزش سنتی ب که

-توان، زمان بیشتری را در کلس برای مهارت از سویی دیگر در این نوع از یادگیری می  ؛(2016

فراگیران  ه فعال    صورتبهای تفکر گذاشت، همچنین  بیشتر  ایجاد دانش  و  یادگیری  فعال، در 

ی یاز سو(.  5،2012س و فیلپات ام وتکنند )آزمایش و ارزیابی می دانش خود را  زمانهمهستند و  

دیگر کلس معکوس فقط شامل صرف کردن زمان کلس درس برای یادگیری فردی نیست  

از انواع آموزش و یادگیری، تشویق فراگیران به پذیرش مسئولیت یادگیری  بلکه شامل استفاده  

 
1. Lester 
2. Zepke & Leach 
3. Chen Hsieh, Wu, & Marek 
4. Mehring 
5. Thomas & Philpot 
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باعث (،  2015،  1هلگسون به یادگیری در حد تسلط در محتوا )  خود، تقویت آنان در جهت رسیدن

و   معلم  تعامل  )بهبود  لینشاگرد  همکاران،    2مك  کین2016و  و  روتلر  و6201،  3؛  تسهیل    ( 

 شود.( می2015، 4پارشردرس )های یادگیری در کلس فعالیت یادگیری عمیق از طریق 

توجه   دستاینکه  با  و  متخصصان  و  تربیت   اندرکارانمربیان  و  به    توجه  تعلیم  را  خود 

  طوربهو    اندکردهبه دانش آموزان متمرکز    مطالب  ارائه  ۀیادگیری و نحو  -رویکردهای یاددهی

و جایگزینی روش مداو یافتن  دنبال  به  برای  م  مناسب  فراگیراندرس  یهابرنامه  نتقالاهای  به   ی 

آناجهت   سط   ندستیابی  مهارت به  و  شناختی  باالی  یادگیری  وح  )های  روکسا است  و  ، 5اروم 

-یری معکوس بر درگیری تحصیلی دانشیادگ  اثربخشیبه دنبال بررسی  لذا تحقیق حاضر  (.  2011

 است.  دوم متوسطه شهر اهر  ۀی دهم تجربی دورموزان پایهآ

  ی لی تحص  شرفتی مشارکت و پ  زانی م  یبررس (، پژوهشی تحت عنوان  1396همکاران )بهمنی و  

دبدانش  انگل  یرستانی آموزان  زبان  معکوس  به  یسی در درس  آموزش کلس  نتیجه   روش  چنین 

مشارکت آموزان در کلس درس معکوس در هر چهار مؤلفه  مشارکت دانش   زانی مگرفتند که  

 (1397)  یسعداللهیار و  . پیری، صاحباست  ن یانگ ی رفتاری، شناختی، عاطفی و عاملی باالتر از م

  آموزان دانش مهارت خودراهبری در یادگیری  بر کلس معکوس تأثیر  سیربر فای باهدمطالعه

  ؛دادند  منجاا  در درس زبان انگلیسی  1395-1396  یلی تحصشهرستان کلیبر در سال    پایه دهم  دختر

غییر  های حاصل از تحلیل کواریانس نشان دادند که کلس معکوس توانسته است با کمك مت یافته 

معنیپیش )  تیکوور اثر  متغیر    داریآزمون(  مؤلفهبه)  ی خودراهبربر  در   ی جز  مدیریتی(  خود 

(، چنین  1398)  یبرقمحمدنژاد و  یار، گلهمچنین در پژوهشی دیگر صاحبیادگیری اثر بگذارد.  
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معکوس یادگیری  که  گرفتند  دانش   نتیجه  تأملی  تفکر  دوربر  درس    ۀآموزان  در  متوسطه  دوم 

 داری داشته است.ریاضی اثر معنی

بو و  پژوهشی2018)  1میونگ  پرستاران  با هد  (، در  بالینی  بررسی عملکرد  در دو حالت  ف 

خودکار که  گرفتند  نتیجه  چنین  سنتی  یادگیری  و  معکوس  و  یادگیری  رهبری  خود  آمدی، 

یادگیری    صورتبهرا  خود    ۀدورحل مسئله دانشجویان در عمل بالینی دانشجویانی که    هایمهارت

سنتی و آموزش مستقیم    صورتبهرا    ۀدور  بود کهمعکوس گذرانده بودند بیشتر از دانشجویانی  

بود.   یافته  بهبود  بودند،  سانچز -اوتروگذرانده  گریمالدی-سابوریدو،  آلوارز -اولیور،  و  - پویانا 

( در پژوهشی با عنوان یادگیری معکوس و ارزشیابی تکوینی در آموزش عالی،  2018)  2گارسیا 

است که کار آموزشی  معکوس، یك ابزار قابل اعتماد    ۀنشان دادند که یادگیری در کلس به شیو

( نیز در پژوهش خود به این نتیجه  2017)  3. سوبرامانیام و مونیاندی کندمیتسهیل    هادانشگاهرا در  

بوده    تر فعال  آموزان معکوس بودند نسبت به سایر دانش   در کلس که    آموزانی دانش   ، رسیدند که

داشتند بیشتری  تحصیلی  درگیری  و    .و  فلیپسون  با  2017)  4وورلندر کرونورت،  پژوهشی  در   ،)

که    آموزان در درس حسابان، نشان دادندیلی دانش میزان مشارکت و پیشرفت تحص   ۀهدف مقایس

که    آموزاندانش دیگر  بهتر از    درصد  13)معکوس(    ن پیشرفت تحصیلی در گروه آزمایشیمیزا

-عنوان بررسی انتقادی چالش هشی با  ( نیز در پژو2017)  5لو و هو بود.    تحت این آموزش نبودند،

شیو  ایه به  درس  کلس  ۀکلس  در  امعکوس  که  دادند  نشان  آموزشی،  در های  روش  ین 

دانش  فعال یادگیری  میآموزان  عمل  دانش تر  که  ترتیب  بدین  حل  کند،  به  مجبور  را  آموزان 

 6مادن   کند. وبستر، ماجریك واند تقویت می ه از آنچه قبل از کلس آموختهمشکلت با استفاد
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(، در پژوهشی که به بررسی آموزش معکوس در واحد مکانیك سیاالت پرداخته بود، این  2016)

به نتایج بهتری    اندگذراندهکه دانشجویانی که در کلس معکوس این واحد را    نتیجه را گرفتند

ه در کلس معکوس  در این درس نسبت به گروه کنترل دست یافتند و عملکرد دانشجویانی ک 

مفاهیم و محتوای آموزشی تفاوت معناداری با    و درک  مسئلههای توانایی حل  ند، در مهارت بود

کلس  که  دانشجویانی  به  عملکرد  بوددرسشان  شده  برگزار  سنتی  داشتند.صورت  همچنین    ، 

انتقال مفاهیم    های معکوس مثبت و بر اشتراک مساعی آنان و درکلس بازخورد به دانشجویان در  

 یادگیری عنوان ( در پژوهشی تحت 2015)  1روتکوسکی و موسکینسکا بوده است.  آموزشی مؤثر  

 که اندنشان داده مهندسی، آموزش در جدید مفاهیم بر اساس یادگیری معکوس و خودراهبر

-مهارت  و است داشت  داریمعنی تأثیر بر یادگیری دیگر هایشیوه به نسبت آموزشی روش  این 

والکی کند.  می  تقویت فراگیران در را راهبریخود ایه با  2015)  2تای، وور و  ( در پژوهشی 

که    تأثیرعنوان   دادند  نشان  عالی،  آموزش  در  یادگیری  عملکرد  بر  معکوس  کلس  طراحی 

کامل آموزش الکترونیکی عملکرد   طوربهآموزش به روش معکوس در مقایسه با چهره به چهره و  

استفاده    تأثیر( در پژوهشی با عنوان بررسی  2014)  3د. فرح آوریادگیری باالتری را به ارمغان می

عم بر  آموزش  معکوس  درس  دانش از کلس  دوازدهم  کلس  در  نوشتن  دختر لکرد  آموزان 

 نمرات میانگین  بین  که داد نشان  درس ریاضی  در  رستانی دباماراتی در کاربرد فناوری مقطع  

نتایج  بر دارد. علوه وجود داریمعنی تفاوت گواه گروه آزمایش و در آموزاندانش   این، 

 به  منتسب آموزش، روش به زیادی  تا حد نوشتن  عملکرد در بهبود این  که بود آن از حاکی

همچنین  آموزش است.  به  آموزان دانش  نگرش  مذکور ۀمطالع  در معکوس   آموزش نسبت 

توجه    .شد  گزارش مطلوب ،معکوس به  با  مربوط  نیازهای  پوشش  اهمیت  ن، یادگیرندگابه 

آنان مشارکت  و  یاددهی   درگیری  فرآیند  بهره-در  از  یادگیری،  و  گیری  امروز  دیجیتال  دنیای 
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و    زیاد دانش موضوعی به حجم    با توجه  و همچنین قانه  ل خ   هایروشاستفاده از تکنولوژی به  

ایجاد و تقویت و به دنبال    های سنتی رفتباید فراتر از روش  در کلس  زمان اندک برای آموزش

اهمیت    سوییاز    بود.  درگیری تحصیلیمهارت    ازجملهآموزان  های تحصیلی در دانش مهارت 

و    خصوص در دروسی مانند ریاضیه بدر یادگیری    درگیری تحصیلی و مشارکت فعالمهارت  

با توجه به  از طرف دیگر  و های سنتی در فرآیند یاددهی و یادگیری آنناکارایی و ضعف روش 

معکوس    یادگیریدر مورد  خصوص در داخل کشور  ه ب  هادادهاندکی در پایگاه    مطالعات  اینکه

این  موجود است به دنبال بررسی  بر    یادگیریآیا    که   است  سؤال، لذا پژوهش حاضر  معکوس 

 است؟  تأثیرگذار در درس ریاضی ی دهمآموزان پایهدرگیری تحصیلی دانش 

 

 روش پژوهش 

نیمه   پژوهش حاضر،  پیش   آزمایشیروش  نوع  و پساز  با گروه  آزمون  .  است  گواهآزمون 

  حجم نمونه پژوهش حاضر   بود.اهر    رشه  ی دهم تجربیپایهآموزان  جامعه این پژوهش، کلیه دانش 

ای انتخاب شدند. ای چندمرحلهکه به روش خوشه ی دهم  آموزان پسر پایهنفر از دانش   46شامل  

ر اهر یك دبیرستان و از بین  های پسرانه شهدبیرستان برداری بدین صورت بود که ازنمونه  ۀنحو

  فی دتصاطور به هاکلس از انتخاب گردید. یکی  دو کلسدهم آن دبیرستان نیز  ۀهای پایکلس 

نفر    23  بدین صورت   و  گردید  تعیین  گواه  وهگرعنوان  به  یگرد  س کل و    مایشآز  وهگر  عنوانبه

  های اینهای ورود و خروج نمونه تند. ملکگرف ار قر گواه وهگردر  نفر  23گروه آزمایش و در 

ترسی به رایانه، گوشی و  ی تحصیلی و دسی تحصیلی، رشتهتحقیق شامل، جنسیت، مقطع و پایه

بود.ای چندرسانه شروع  ها  از  پیش جلسه  قبل  آموزشی،  پایان  و    آزمونهای  از  جلسه    13پس 

ها،  داده  وتحلیلتجزیه  منظوربهاجرا شد.    گواهآزمون میان هر دو گروه آزمایش و  آموزشی، پس 

 .استفاده شد متغیری(چند  آزمون تحلیل کوواریانس )  ی استنباطهای آمار توصیفی و آمار  از روش 
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 شیوه اجرا

طور تصادفی در گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند؛ مطالب جزوات  آموزان بهکه دانش پس از آن
یادگیری معکوس  "در مورد یادگیری معکوس و همچنین یك جلد کتاب با عنوان   هاییو کلیپ

برای مطالعه به معلم داده شد و در روز مشخص جلسه توجیهی برای معلم پیشنهاد    "در ریاضیات 
اجرا و مدیریت کلس ارائه شد و همچنین    ۀعکوس، نحوشد که در این جلسه در مورد یادگیری م

ابهامات جواب  دیگری برای دانش   ۀجلس به سؤاالت و  با معلم مربوطه برگزار و  آموزان همراه 
ها  داده شد. سپس معلم مربوطه اقدام به تدوین اهداف و محتوای آموزشی و همچنین تهیه کلیپ

ه چهار نفر از همکاران ریاضی داده شد تا روایی  موارد تدوین شده ب  ۀو جزوات کردند. در ادام
های آموزشی و پوشش دادن محتوای کتاب درسی طبق  محتوایی و مناسب بودن مطالب و کلیپ 

وپرورش را بررسی کنند که از نظر آنان مورد تأیید قرار گرفت. های وزارت آموزشسرفصل
ید خود، به طراحی سؤاالت  همچنین معلم در طول فرایند جلسات بر حسب موقعیت و صلحد

 اقدام  1های تکمیلی و بارگذاری آن از طریق تلگرام ها و همچنین کلیپکننده، آزمونك هدایت
دی تکثیر و  های آموزشی، در قالب سیها، جزوات و کلیپ کردند. پس از تأیید نهایی فایلمی

بین دانش  پای  آزمونپیش   آموزان توزیع شد. قبل از شروع،در  جلسه آموزشی،   13ان  و پس از 
 آزمون میان هر دو گروه آزمایش و گواه اجرا شد. پس 

های خود را از آموزش و محتوایی که  معلم قبًل هدف در گروه آزمایشی یادگیری معکوس،
های در نظر داشت، مشخـص و منابعی را برای آموزش تهیه کرد. این منابع شامل تهیه فیلم، فایل 

کننده از مباحث  ها و سؤاالت هدایت ها و فعالیت جزوات آموزشی و کاربرگصوتی از مفاهیم،  
های تکمیلی،  و فایل  دیکه جهت دسترسی بهتر و به موقع، در ابتدا مواد آموزشی از طریق سی  بود

  ۀ آموزان از طریق شبک بر حسب صلحدید معلم و نیاز دانش   حل نمونه سؤاالت یا دیگر موارد،
تلگرام   مجازی  اختیار فضای  میدانش   در  قرار  عنوان  آموزان  با  گروهی  امر  این  برای  گرفت. 

های خارج از کلس استفاده  در زمان  آموزان از آنایجاد و دانش   یادگیری معکوس در تلگرام
 صورت زیر است:کردند. مراحل اجرایی یادگیری معکوس در تحقیق حاضر بهمی
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 هدف ۀمرحله اول: مشخص کردن محدود
های اصلی و جزئی درس توسط معلم مشخص و جهت اجرای مراحل  حله هدفدر این مر

 شود. کار گرفته می هبعد ب
 مرحله دوم: محتوا قبل از کلس  

های آموزشی در  کند؛ اقدام به تهیه برنامهدر این مرحله معلم با توجه به هدفی که دنبال می
ها و نمونه حل مسائل جهت  کاربرگهای صوتی و  قالب فیلم آموزشی، جزوات آموزشی، فایل

های ارائه آن مشخص  در این مرحله در واقع محتوای تدریسی و شکل   نماید.فعالیت در کلس می
های آموزشی توسط خود معلم،  گیر بودن ضبط فیلم شود. شایان ذکر است با توجه به وقتمی
ی مؤسسات  هاتیساوبیا در  های رایگانی که در اینترنت  های آموزشی از کلیپ ها و کلیپفیلم 

آموزشی وجود داشت با هماهنگی و تأیید معلم مربوطه و چهار تن از دبیران ریاضی در اختیار 
شد از طریق  ها و... میهای تکمیلی، کاربرگکه نیاز به فایل آموزان قرار گرفت و درصورتیدانش 
ها شامل تدریس  ت کلیپ. هرچند بهتر اسشدیمشده در شبکه مجازی بارگذاری    جادیاگروه  

 خود معلم باشد.
 مرحله سوم: فعالیت قبل از کلس 
فیلم  مرحله  این  بهدر  تهیه شده که  آموزشی  مواد  و  فایل سیها  اختیارشان  صورت  در  دی 

آموزان با  شد و دانش آموزان رسانده میگذاشته شده یك جلسه قبل از آموزش به اطلع دانش 
های موردنظر اند به فایلدی بارگذاری شدهها در سی توجه به ترتیبی که فایلتوجه به موضوع و با  
دی  های موجود در سیآموزان آزاد بودند علوه بر فایلکردند. همچنین دانش دسترسی پیدا می

سایت  قلمبه  آموزشی  کانون  همچون  آموزشی  نیازمندی های  و  بزنند  سر  و...  آال  یا  های  چی 
 رف کنند.یادگیری خود را برط

گیری از  انفرادی و گروهی؛ انتخاب و بهره  :شوددر کلس معکوس به دو شیوه مدیریت می
دانش   ،این  شرایط  دانش به  تحقیق  این  در  دارد.  بستگی  معلم  نظر  و  فایل آموزان  های  آموزان 

دقت مباحث آموزشی را در خارج از کلس  و وظیفه داشتند به کردندآموزشی را دریافت می 
ها تبحر الزم را به دست آورند. چنانچه در حین یادگیری از  مرور کنند و نسبت به یادگیری آن

کردند، با ارتباط آنلین از طریق گروه تلگرامی اقدام طریق مواد آموزشی به مشکلی برخورد می
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زم  کردند و پاسخ الآموزان و معلم طرح میبه فعالیت گروهی کرده و یا سؤاالت خود را از دانش 
می بهرا  ارتباط  این  تلگرامی صورت گرفتند.  گروه  طریق  از  تصویری  و  متنی، صوتی  صورت 
دانش می یا  معلم  منبعی خاص  گرفت.  یا  و  سایت  به  ارجاع  یا  و  خود  مستقیم  پاسخ  با  آموزان 

آموزان، سؤاالت  نمودند. یا اینکه دانش هدایت میرا بود  شده روروبهمشکل   باآموزی که دانش 
اشتراک  ها را به  آنو  پرداخته    وگو را در دفتر خود یادداشت و در کلس به بحث و گفتخود  
از کلس بی می به فعالیت قبل  این فرآیند،  البته معلم در طول  نبود و هر جلسه  گذاشتند.  توجه 
ی که معلم  اشدهتیهداسؤاالت    و  کار برگکرد و یا  میبررسی    را  آموزانی دانش هاادداشتی

آموزان ارائه  و بازخوردهای الزم را به دانش کرده  بررسی    را  آموزان در نظر گرفته بودبرای دانش 
ی از طریق گروه تلگرامی سؤاالت و کاربرگ بارگذاری و جواب آن را در همان گاهداد و  می

 دادند.که در جلسه پیش رو در کلس مورد بررسی قرار میلحظه و یا این 

 ت درون کلسمرحله چهارم: فعالی  
ها، منابع، مواد، کتاب و جزوات  مناسب ازکلیپ   ۀآموزان با استفاددر خارج از کلس دانش 

 رندگان ی ادگ و در داخل کلس ی  گرفتندآموزشی تهیه شده توسط معلم مفاهیم آموزشی را یاد می
ی کتاب، حل مسائل تهیه شده  ها ن یتمرفردی یا گروهی( زمان خود را صرف کار بر روی حل  )

ها(  ی و بدفهمیفهمآموزان )کجآموزان و معلم، بررسی مشکلت فردی دانش توسط خود دانش 
پرداختند. همچنین معلم  تر و سطوح باالتر شناختی تحت نظارت معلم میو انجام تکالیف پیچیده

مطالعه  های درون کلس قبل از شروع فعالیت درون کلسی، ارزشیابی الزم مبنی بر  در فعالیت
و در صورت    بررسی کردهآموزان و سطوح دانشی و فهمیدن مفاهیم و موضوعات درسی را  دانش 

 دادند. نیاز بازخوردهای مناسب را می
فعالیت  اثربخشی یادگیری در طول  باال بردن  وزان درگیر  آمهای کلس درس، دانش برای 

می فعال  همکلسی یادگیری  و  معلم  بازخورد  آموزشی  روش  دو  از  و  بهبود  شدند  جهت  ها 
می استفاده  خود  دانش یادگیری  کلس  سراسر  در  دیگر کردند.  با  فعاالنه  تعامل  با  آموزان 

سعی در حل مسائلی که در فعالیت خارج از کلس برای آنان سخت    ها، محتوا و معلمهمکلسی 
بازخورد بر طبق نوع    ۀ شدند. چرخا سؤال یا نکات ابهامی به وجود آمده بود، متمرکز می بوده ی

طور سؤاالت  طور مداوم ادامه داشت و همین آموزان بهفعالیت، سختی حل مسئله و پیشرفت دانش 
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می چالشی مطرح  دانش تری  بیشتر  وقتی  مسئلهشد.  به  نسبت  در    ایآموزان  نتایج  نبودند،  مسلط 
به  گروه می   اشتراکها  دانش گذاشته  به  تا  و  شد  کنند  بحث  هم  با  شود  داده  فرصت  آموزان 

سازی فعالیت یادگیری و چالشی  هایشان متقاعد سازند. معلم جهت غنیهمدیگر را در مورد پاسخ
به طراحی و تهیه  کردند اقدام  ای که قبل از کلس میاز طریق مطالعه  های کلسکردن تمرین 

آموزان خودشان سؤاالتی  د. گاهی دانش کردندار و سؤاالت متعدد می های چالشی، نکتهفعالیت 
آموزان نیز آوردند. همچنین تمرینات کتاب درسی دانش را طراحی و جهت حل به کلس می

آموزان توزیع  ها بین دانش که تمرین شد. البته قبل از این جزء تکالیفی بود که در کلس انجام می
  بندی و جمعآموزان به ارائه مختصری از موضوع  شود. معلم با بررسی سطح دانش و فهمیدن دانش 

نفره تمرینات را    3های  صورت گروهصورت فردی یا بهآموزان بهسپس دانش   کرده و  آن اقدام
ها با  احتمالی بچه چرخید تا به سؤاالت  کردند. هنگام انجام تمرینات معلم در کلس میحل می

دادند  آموزان موضوع را در کلس ارائه میکمك گروه پاسخ داده شود. در بعضی جلسات دانش 
داد تا در زمان مشخصی حل کنند و در کلس  آموزان مییا معلم آزمونك یا کاربرگی را به دانش 

 به اشتراک بگذارند.
 مرحله پنجم: فعالیت بعد از کلس

  ۀ که که خود را برای جلسدر این مرحله یادگیرندگان دو وظیفه بر عهده داشتند: یکی این 
دی مطالعه کنند. الزمه  های مربوط به موضوع جلسه بعدی را از طریق سیآینده آماده کنند و فایل

این کار مشخص کردن موضوع درسی و دریافت مواد آموزشی است که قبًل توسط معلم تهیه  
بود فناوری شده  که  امکاناتی  رسانه .  شبکه ها خصوصاً چند  و  اختیار  ها  در  امروزه  مجازی  های 

-تر می تر و آسانغنی  اجرایی یادگیری معکوس را دهند؛ فرآیند آموزان قرار میمعلمان و دانش 
 کند.

اینکه دانش  پیش تکالیف و تمرین   آموزانوظیفه دوم  معلم  قبل که  بینی  های تکمیلی جلسه 
انجام میکرد  می از طریق  را  که  تکمیلی  کاربرگ  و  فیلم، جزوه، کلیپ  اگر  اینکه  یا  و  دادند 

 کردند.مشاهده و به حل آن اقدام می ،شدتلگرام بعد از اتمام کلس در گروه بارگذاری می
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  آموزان و به روش سخنرانی به دانش   معلم مطالـب را بـا تکیه بر کتاب درسی  در کلس سنتی، 

  کردند؛ لذا می  برداریدر کلس غالباً شنونده بودند و یادداشت  آموزان همدادند. دانش ارائه می

شد و برای کار  زمان بیشتری از کلس صرف توصیف و یادداشت مفاهیم پایه موضوع درسی می 
ها وجود نداشت و درنتیجه، انجام  هایی بیشتر، زمـان کـافی بـرای انجـام آنبر روی نمونه و مثال 

 دادند.ها را باید در خانه انجام میآموزان تمرینشد و دانش ها به منزل موکول میآن
 

 ( آمده است.2چنین اطلعات تشکیلی جلسات و موضوعات تدریس شده در جدول )هم
 

 س های یادگیری معکو: خالصه فعالیت1جدول  

 کلس های قبل از فعالیت  های کلسی فعالیت  های بعد کلس فعالیت 

 خودارزیابی
 های تکمیلی انجام فعالیت

خلصه و  مرور  ها 
 ها یادداشت 

 آزمون کوتاه
 فعالیت فردی 

گروهی  فعالیت های 
 کوچك

 های کوتاهسخنرانی
 آموزی های دانشارائه

و   چاپی  مواد  درسی،)  یمتن مطالعه  کتاب   مانند 
 آموزشی( جزوه 

 ها مشاهده کلیپ

 نویسیخلصهبرداری و یادداشت 

 بحث و گفتگوی آنلین 

 

 : اطالعات تشکیلی جلسات 2جدول  

 جلسه  تاریخ  روز فصل موضوع 

و  روش های شمارش و غیر شمارش، اصل ضرب 
 ها اصل جمع و تعمیم آن

م )
شش

ن( 
رد
شم
ن 
دو
ش، ب

مار
ش

 

 1 14/01/97 شنبه سه

 2 19/01/97 شنبه یك فاکتوریل، جایگشت

و   میان  در  یك  جایگشت  آن،  مفاهیم  ترتیب. 
 جایگشت دوری

 3 21/01/97 شنبه سه

تبدیل،   و  اصل  ریکارگبهترکیب  و  اصل ضرب  ی 
 ی بیترک  زیآنالتعمیم در مسائل 

 4 26/01/97 یکشنبه 
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 گیری ابزارهای اندازه

ابعاد درگیری تحصیلی  ( 2011تسنگ )از پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو و    برای سنجش 

است  عاملی    شناختی، رفتاری و  درگیری  ی گویه و چهار مؤلفه  22شامل  ه  استفاده شده است ک

،  مادّه برای سنجش بعد درگیری رفتاری  پنجمادّه برای سنجش بعد درگیری شناختی، از    که هشت

در مقیاس پنج    برای سنجش بعد درگیری عاملی  و از پنج مادّه  از چهار مادّه برای درگیری هیجانی

)  کامًل  کرتیلای  درجه  )  کامًلتا    (1مخالفم  پرسشنامه  (5موافقم  پایایی  است.  ی  تشکیل شده 

  ی وسفیبردبار و    در پژوهش   تلف مورد تأیید است؛ برای مثالدرگیری تحصیلی در تحقیقات مخ

یل عاملی تأییدی و برای بررسی اعتبار پرسشنامه از ضریب  از تحلآن  برای بررسی روایی  (  1395)

استفاده   کرونباخ  کهآلفای  داد  کرده  نشان  تأییدی  عاملی  تحلیل  عاملی  مادّه  ۀهم  ،نتایج  بار  ها 

و آلفای کرونباخ برای درگیری    است   مطلوب   آن  دارند و مدل برازش    47/0از    االتر دار بمعنی

برای درگیری رفتاری  67/0شناختی   برای درگیری عاملی  73/0،  برای کل    81/0،  پرسشنامه و 

ترکیب، مجموعه  جایگشت، مسائل  در  تابع  ها 
 فاقد( شامل،خاص )و ترکیب هندسی 

 5 28/01/97 شنبه سه

 احتمال و آمار )مفاهیم اولیه( 

ل(
ما
حت
و ا
ار 
آم
م )
هفت

 

 6 02/02/97 یکشنبه 

 7 04/02/97 شنبه سه و رفع اشکال 6آزمون از فصل 

)قوانین   پیشامد احتمال  دو  پیشامد،  دو  اشتراک 
 اجتماع دو پیشامد( ناسازگار، 

 8 09/02/97 یکشنبه 

)قوانین   پیشامد، احتمال  دو  تفاضل  پیشامد،  متمم 
 تفاضل متقارن(

 9 11/02/97 شنبه سه

اندازه  پیشامدها،  و  رخدادها  شانس  گیری  احتمال 
 تاس، فرزندان( - تاس، سکه، سکه)

 10 16/02/97 یکشنبه 

و   جایگشت  انتخاب،  به  مربوط  احتمال  احتمال 
 مربوط به انتخاب همراه با جایگشت

 11 18/02/97 شنبه سه

 12 23/02/97 یکشنبه  علم آمار، جامعه، سرشماری، نمونه، متغیرها( آمار )

 13 25/02/97 شنبه سه و رفع اشکال 7آزمون از فصل 
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تحصیلی  است.  86/0 درگیری  پرسشنامه  پایایی  هم  پژوهش  این  اساس   در  آلفای    بر  شاخص 

 است. 0/ 789عاملی  و 0/ 806، رفتاری  771/0، هیجانی 0/ 826  یشناختنباخ برای درگیری  وکر

 

 هایافته

بررسی   از    سؤالجهت  قبل  استفاده شده است.  از تحلیل کوواریانس چندمتغییری  پژوهشی 

خط رگرسیون و همسانی ماتریس  های نرمال بودن توزیع متغیرها، همسانی شیبفرضتحلیل، پیش

 است. ها در سطوح مختلف متغیر مستقل مورد بررسی قرار گرفته ها و واریانسکواریانس 

 الف( نرمال بودن توزیع متغیرها

( مؤلفه( آمار توصیفی و آزمون شاپیرویلك ج3جدول  بودن توزیع  نرمال  بررسی    هایهت 

دو گروه آزمون در هر  ی پیش و پس عیار را در دو مرحلهدرگیری تحصیلی و میانگین و انحراف م

 آمده دستبههای  داری آماره دهد. بر اساس نتایج جدول، سطح معنینشان می  آزمایشی و گواه

بزرگدرگیری شناخت   یمؤلفهبرای هر چهار   عاملیت  و  رفتاری  از  ی، هیجانی،  است،    05/0تر 

آزمون در هر  آزمون و پس ی پیش ها در دو مرحلهتغیر توان نتیجه گرفت که توزیع مبنابراین می

 .درگیری تحصیلی نرمال است یچهار مؤلفه

شناختی، هیجانی، رفتاری ) رهایمتغمون شاپیرویلک جهت بررسی نرمال بودن توزیع : آمار توصیفی؛ آز 3جدول  
 و عاملیت(

 میانگین  گروه متغیر
انحراف  
 معیار

آماره 
شاپیرو 
 ویلك

ی درجه
 آزادی

سطح  
 داریمعنی

درگیری 
 شناختی 

 آزمونپیش
 0/ 505 23 0/ 962 22/4 35/27 آزمایشی 

 0/ 821 23 0/ 976 55/4 1/27 گواه

 آزمونپس
 0/ 111 23 0/ 930 5/2 43/35 آزمایشی 

 0/ 285 23 0/ 949 94/1 7/28 گواه

درگیری 
 هیجانی 

 آزمونپیش
 0/ 101 23 0/ 928 1.41 5/13 آزمایشی 

 0/ 187 23 0/ 941 40/1 11/13 گواه
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 خط رگرسیونب( همسانی شیب

( نتیجه 4جدول  مع(  یادگیری  رگرسیون  خط  شیب  همسانی  آزمون  درگیری  ی  بر  کوس 

شاخص آماری مربوط   داریشود سطح معنیطور که مشاهده می همان  دهد.تحصیلی را نشان می

 05/0ز  ا  تربزرگآزمون درگیری شناختی، هیجانی، رفتاری و عاملیت  ها با پیش به تعامل گروه

 برقرار است.  رگرسیونخط فرض همسانی شیب توان نتیجه گرفت که پیشاست؛ بنابراین می

 
 یلیتحص یریدرگ  بر معکوس یریادگی  ونیرگرس خط ب یش یهمسان آزمون جی نتا: 4  جدول

 آزمونپس
 0/ 085 23 0/ 925 1/1 18 آزمایشی 

 0/ 064 23 0/ 919 20/1 22/14 گواه

درگیری 
 رفتاری 

 آزمونپیش
 0/ 132 23 0/ 934 88/1 19 آزمایشی 

 0/ 236 23 0/ 946 71/2 17 گواه

 آزمونپس
 0/ 058 23 0/ 917 02/1 24 آزمایشی 
 0/ 158 23 0/ 937 18/1 74/16 گواه

درگیری 
 عاملی

 آزمونپیش
 0/ 189 23 0/ 941 06/2 48/14 آزمایشی 

 0/ 111 23 0/ 930 08/2 30/14 گواه

 آزمونپس
 0/ 105 23 0/ 929 81/1 78/21 آزمایشی 

 0/ 792 23 0/ 974 43/2 40/17 گواه

منبع  
 تغییرات 

 F مقدار شاخص 

-درجه
ی آزادی 
 فرضیه 

-درجه
ی آزادی 
 خطا

سطح  
 داریمعنی

تعامل  
گروه* 

  یهاآزمونپیش
شناختی،  )

هیجانی،  
رفتاری و  
 عاملیت(

الندای  
 ویلکز

691 /0 98/1 8 78 061 /0 
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 پ( همسانی ماتریس كواریانس و واریانس

  واریانس از آزمون ام باکس استفاده شده است که برای بررسی همسانی ماتریس کواریانس و  

)نتایج آن در   برابر، طور که مشاهده میشود. همان( ملحظه می 5جدول  باکس  ام  مقدار  شود 

توان است، می  05/0تر از  داری بیشکه سطح معنی . با توجه به ایناست  805/0  نیز  Fمقدار  و    8/ 933

 نیز برقرار است.  ها واریانس ریانس و فرض همسانی ماتریس کوانتیجه گرفت که پیش

 

پیش  برقراری  از  اطمینان  بررسی و  از  سؤال  کوواریانس چندمتغیری،  های تحلیل  فرض پس 

نتایج آن در    اریانس مورد بررسیوبا استفاده از تحلیل کو   پژوهشی (  6جدول )قرار گرفته که 

  063/0  ویلکز برای تغییرات گروه برابرشود مقدار الندایگونه که مشاهده میمده است. همانآ

مذکور که با   تأثیردار و میزان معنی 001/0تر از بوده که در سطح کم  57/136 با برابر Fو مقدار 

درصد تغییرات    94/0تقریباً  توان گفت که  می بنابراین  است؛    937/0شده برابر  مجذور اتا نشان داده 

 متغیر مستقل( است. معکوس )متغیر وابسته( مربوطه به یادگیری ) یلی تحص درگیری
 

 هاسانی ماتریس کوواریانس و واریانس داده: نتایج آزمون ام باکس جهت بررسی هم5جدول  

 F شاخص ام باکس 
آزادی درجه ی 

1 
آزادی درجه ی 

2 
 داری سطح معنی

933 /8 805 /0 10 777 /9255 624 /0 

-کوس بر مهارت درگیری تحصیلی دانشاثربخشی یادگیری معها در  واریانس چندمتغیری داده: تحلیل کو6جدول  
 موزان آ

منبع  
 تغییرات 

 F مقدار شاخص 
ی درجه
 1آزادی 

درج
ی  ه 

 2آزادی 

سطح  
 داریمعنی

مجذور  
 اتا

گرو
 ه

المبدای  
 ویلکز

063 /0 57/136 4 37 000 /0 937 /0 
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درگیری تحصیلی    هایمؤلفهکه درگیری شناختی، هیجانی، رفتاری و عاملیت از  با توجه به این

بررس برای  آن است،  روی  بر  معکوس  یادگیری  تأثیر  آزمون  های  آز  تأثیرات،  در  مودنیبین  ها 

 متغیری مورد توجه قرار گرفته است. تحلیل کوواریانس چند

 

های درگیری تحصیلی را نشان  برای مؤلفهها  نتایج آزمون تأثیرات بین آزمودنی (  7جدول )

همانمی میدهد.  مشاهده  که  مقدارگونه  شناختی   F شود  درگیری  هیجانی  605/85برای   ،

عاملیت    365/ 804رفتاری  ،  137/ 941 معن   آمدهدستبه  661/37و  آن کمیو سطح  از داری    تر 

مورد تأیید درگیری تحصیلی    هایمؤلفهی  راین تأثیر یادگیری معکوس بر همهاست. بناب  0/ 001

 .گیردقرار می

 

 گیری بحث و نتیجه

  آموزان تحصیلی دانش   درگیریبر    اثربخشی یادگیری معکوس  ۀمطالعهدف از پژوهش حاضر  

  تحصیلی درگیری    کهها نشان داد  بود. بررسیدر درس ریاضی  متوسطه    دوم  ۀ دور  دهم  ۀپای  پسر

شناختی، هیجانی،  ) یلیتحصدرگیری  هایمؤلفه برای   هاآزمودنیبین   تأثیرات: نتایج آزمون 7جدول  
 رفتاری و عاملیت(

 متغیرها 
منبع  
 تغییرات 

مجموع  
 مجذورات 

درجه 
 آزادی

میانگین  
 F مجذورات 

سطح  
 معناداری

مجذور  
 اتا

درگیری 
 شناختی 

 0/ 682 0/ 000 85/ 605 396/ 335 1 396/ 335 گروه 
    4/ 630 40 185/ 192 خطا

درگیری 
 هیجانی 

 0/ 775 0/ 000 137/ 941 157/ 170 1 157/ 170 گروه 
    1/ 139 40 45/ 576 خطا

درگیری 
 رفتاری 

 0/ 901 0/ 000 365/ 804 5/440 1 5/440 گروه 
    1/ 203 40 48/ 135 خطا

 درگیری
 عاملیت

 0/ 485 0/ 000 37/ 661 161/ 003 1 161/ 003 گروه 
    4/ 275 40 171/ 003 خطا
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درگیری شناختی، عاطفی، رفتاری مؤلفه )معکوس در هر چهار    یادگیری به روشآموزان در  دانش 

عاملی( معن به  و  میانگینی طور  از  گواهداری  گروه  بنابراین،  البا  های  بود.  اساستر  های  یافته   بر 

ش  معکوس آموز به روش    س درسل آموزانی که در ک رسیم که دانش پژوهش به این نتیجه می

فعالیتدیده با تمرین اند، در  مرتبط  ریاضیفعالیتو  یف  ال تک  مسائل،  های  و   های درس    درگیر 

داشتهالفعا   طوربه مشارکت  م  همصورت گرفته    مطالعات  جینتا.  اند نه  برداشت    دن ده ینشان  که 

-یم  حی ترج   هاو آن   معکوس، مثبت بوده است  یری ادگی-ی اددهی  یهاتینسبت به فعال  رانی فراگ

داشته باشند  همراه خود    کلیپ  صورت بهو    یریتصو  صورتبهرا    یکلس  یهای که سخنران  دهند

 .هستند  شتری ب یکلس  ی و درگیریتعامل یهاتی فعال  به مایلت و

در حوزژوهش پ فراوانی  درگیری،  ۀهای  همچون،  عناوینی  با  مشغولیت    مشارکت  تعامل  و 

  ازجمله س وجود دارد.  ل های تدریس و مدیریت ک آموزان و ارتباط آن با شیوهدانش   تحصیلی 

آموزان    س باعث افزایش مشارکت دانش ل ک   ۀبه دنبال این بود که آیا تغییر شیو(  2014گوگن )

شود. وی با یك پژوهش کیفی که در درس تاریخ انجام داد،  س درس و پیشرفت آنان میل در ک 

س  ل در طول ک   نظرتبادلس و بحث و  ل به این نتیجه رسید که تماشای ویدئوهای درسی قبل از ک 

س  ل آموزان از ک مندی دانش آموزان را به همراه دارد و باعث رضایتدرس، مشارکت فعال دانش 

-نتایج پژوهشتوان نتایج پژوهش حاضر را با  میشود. همچنین  یدرس و در نتیجه پیشرفت آنان م

چین2018)  ان ی کجیان   های چنگ سویوان  -(،  ) هوان - و  همکاران  و    کرونورت  (،2018چن 

(2017،)  ( لو2016حمدالوصت  )و   (،  )(،  2017هو  و  2014واوگان  میونگ   ،)( (،  2018بو 

(، سوبرامانیام و 2015) نسکا یموسک(، روتکوسکی و 2017) ریاسترا(، 2016عطاران )و  الدین زین 

و  2017)  یاندی مون فلیپسون  کرونورت،   ،)( و  2017وورلندر  بهمنی   ،)( فرح   (،1396همکاران 

 همسو دانست. غیرمستقیم مستقیم یا  طوربه( 1397همکاران )(، پیری و 2014)

های سنتی تدریس را دگرگون  معکوس روش   یادگیریتوان گفت که  در تبیین این نتایج می

س در  ل خارج از ک   نابرخط( -برخط)  كی الکترون  صورت بهها  به این صورت که آموزش  ؛ کندمی
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-س حل میل شد، در ک در خانه انجام می  قبًلگیرد و تکالیف که  آموزان قرار میاختیار دانش 

س ل های ک ، نقش تکلیف و فعالیت فردمنحصربهیك رویکرد    عنوانبهمعکوس    یادگیری  شوند.

س  ل های جدید را در ک آموزان دانش سازد. در روش سنتی تدریس، دانش درس را دگرگون می

 یادگیری . در روش  ردندکرا تمرین می  هاآنگرفتند و در خانه  می  یادز طریق سخنرانی  درس ا

  کلس ها را در  گیرند و مهارت می   آموزان از طریق ویدیو مطالب را در خانه فرامعکوس، دانش 

شود  باعث ایجاد یك محیط یادگیری فعال و تعاملی می   ییجاجابهاین  "کنند.  درس تمرین می

یادگیری    گریك هدایت  عنوانبهعلم  که در آن م ایفا می و راهبر  را  کند و دانش نقش  آموزان 

فعال و مشارکتی درگیر موضوعات درسی هستند،    طوربه برند و  مفاهیم را به کار می  کهدرحالی

وقتی معلم یك فایل ویدئویی متناسب با (.  1،  2014سایت یادگیری معکوس،  )"کند راهنمایی می

آموز با  و تعامل دانش س درس بر مشارکت  ل کند، زمان ک طراحی و ارائه میموضوع درس را  

-متمرکز میآموز و معلم با محتوا و موضوعات یادگیری ش آموز با معلم و دانآموز، دانش دانش 

و کاربرد    یهنرورز،  یهای اکتشافشود. یادگیری فعال از طریق پرسش، بحث، میزگرد و فعالیت 

  شود و در منجر می   انآموزفعال دانش   و درگیری تحصیلی  که به مشارکتشود  ها انجام می ایده

س معکوس فقط شامل  ل دیگر ک  طرفاز  (.  2013ریو،  هستند )ها  همین  معکوس اصلرویکرد  

س درس برای یادگیری فردی نیست بلکه شامل استفاده از انواع آموزش  ل کردن زمان کصرف

های گروهی و تیمی،  فعالیت  ان به پذیرش مسئولیت یادگیری خود،آموزدانش و یادگیری، تشویق  

آنان،    مسائلحل   توانایی  و  سطوح  به  توجه  با  مختلف  راه سطوح  جدیدهاحلارائه  ایده    ی  و 

  ها و آموزان یا گروهارائه شده و پاسخ مسائل از سوی دانش ی  هاحل پردازی، بحث و بررسی راه

  (.2015هلگسون،  شود )می  نیزتقویت آنان در جهت رسیدن به یادگیری در حد تسلط در محتوا  

تواند باعث بهبود تعامل معلم کنند که این رویکرد میمعکوس تبیین می  یادگیریحامیان    روازاین 

ر، پارش،  2015مافت،  کلس )های یادگیری در  از طریق فعالیتسهیل یادگیری عمیق  ؛ تو شاگرد
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کمك به    ،(1395تر )گلزاری و عطاران،  س، افزایش انگیزه و یادگیری عمیق ل پویایی ک  ،(2015

 . (2015، 1، هنریکز و پازاگیلگیل بویشود )پرورش درگیری فراگیران و  درک

علییافته  پژوهش  این  محدودیتهای  و  ،  پژوهشی های  رغم  مالی  زمانی،  محدودیت  مانند 

واند تلویحات علمی و کاربردی برای نظام آموزشی داشته باشد. پیشنهاد مشخص  تمی  امکاناتی

های ضمن خدمت معلمان جهت آشنایی آنان با یادگیری اند از: اجرای دورهعبارتاین پژوهش،  

فیلم  معکوس؛ و  بانك اطلعاتی  به  هاایجاد  متنوع  بر معلمان و دانش ی آموزشی  آموزان علوه 

  برداری یادداشتبه نقش    با توجهساخت فیلم توسط معلمان جهت استفاده در فرآیند اجرای دوره؛  

-ها را در دانششود معلمان این مهارت فرآیند یادگیری معکوس، توصیه می در نویسیخلصهو 

بخشند.   بهبود  معلمان  کارگیریبههمچنین  آموزان  توسط  روش  تحصیلی    این  درگیری  برای 

ایجاد و تقویت مهارت دانش  ا آموزان،  انفجار  پیشنهاد  طلعهای ضروری تحصیلی در عصر  ات 

بلند با    مطالعاتد.  شومی پژوهش یادگیری  مدت  اثرات  اجرای  جامعه های  معکوس،  در  مشابه 

  ازجمله ،  نیز  آموزشیی آن در سایر مناطق  و مطالعهمقاطع، رشته و واحد درسی متفاوت    دختران،

 .است مطالعات آتی برای  ی پژوهشیپیشنهادها

 

 منافع تعارض 
 .هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است 

 

 تشکر و قدردانی  
 م.یکن می قدردانیتشکر و  ،از تمام کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند

 

 

 
1. Gilboy, Heinerichs, & Pazzaglia 
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