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 چکیده 

 انجام گرفت. روش در درس علومآموزان دانش یادگیریاستفاده از روش کالس معکوس بر  ریتأث یمنظور بررسپژوهش حاضر به 

 ییآموزان دوره ابتدادانش هیآزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش را کلو پس آزمونشیاز نوع پ یتجرب مهیپژوهش ن

 لیبودند، تشک لیششم مشغول به تحص هیکالس پا 111نفر که در  3110به تعداد  99-91 یلیشهر در سال تحصشهرستان قائم

 یششم به روش تصادف هیکالس پا مدرسه و در آن دو کی ،یتخصص سیمدارس شرکت کننده در طرح تدر انی. از مدادندیم

آزمون آزمون و پسآموزان از پیشبرای سنجش یادگیری دانش و کنترل انتخاب شدند. شیآزما یهاعنوان گروهساده به

به دست  31/0است و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ، ساخته استفاده شده که روایی آن توسط متخصصان تایید شدهمحقق

دست آمده حاکی از تاثیر استفاده از ها نیز از روش تحلیل کوواریانس استفاده شده است. نتایج بهتحلیل داده آمده است. برای

 آموزان در درس علوم بود. روش کالس معکوس بر یادگیری دانش

 یادگیری، کالس معکوس، یادگیری تلفیقی، آموزش علومکلیدی:  گانواژ

 

 

 مقدمه -1

های اطالعاتی هر روز با ابداعی نوین، اطالعات فنون در عصر حاضر شتابی روزافزون یافته است و تکنولوژیسیر تحول و پیشرفت علوم و 

ند. در این کنیاد می« عصر اطالعات»مناسبت نیست که از دوران حاضر با نام دهند؛ بنابراین بیبیشتر و بیشتری را در اختیار مخاطبان قرار می

هایش انتظار رود تا این حجم از اطالعات را وپرورش، طبیعی است که از نظام آموزشی با همه محدودیتتی آموزششرایط و با توجه به وظیفه ذا

هایی هستند که موجب روز نبودن محتوای آموزشی و ... از جمله محدودیتدر اختیار فراگیران قرار دهد. کمبود زمان، نبود انگیزه یادگیری، به

های ما در نظام اند و به همین سبب، یکی از مأموریتکنیم، شدهنظام آموزشی و عصری که در آن زندگی میعدم تطابق و هماهنگی میان 

بیاموزد. در  آموزاندانشهای موجود است. نظام آموزشی باید نحوه تعامل با اطالعات را به ها و استفاده از فرصتآموزشی، رفع موانع و محدودیت

سد راه تحقق این مهم هستند که یکی حجم باالی کتب درسی و دیگری کمبود زمان تدریس است. در نتیجه این میان، دو محدودیت اساسی 

 باید به دنبال رویکرد جدیدی باشیم که به کالس درس نگاه متفاوتی داشته باشد.

کترونیکی سوق داد و این نوع از های خود را به سمت استفاده از آموزش الوپرورش فعالیتبا ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات، آموزش

 سوی آموزش الکترونیکی تا جاییآموزش به یکی از اجزای الینفک آموزش در نظام آموزش رسمی بسیاری از کشورها تبدیل شد. اقبال عمومی به

زش برای یادگیری پایدار در به چهره را نادیده گرفته و آموزش الکترونیکی را تنها راه آمو پیش رفت که برخی، مزایای آموزش سنتی و چهره
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های این روش آشکار گشت ها و کاستیرغم وجود مزایای فراوان این روش، پس از مدتی نارساییکردند. علیسطح آموزش رسمی قلمداد می

 .(1393 ،)عطاران

نظران تعلیم و تربیت را دچار این چالش نمود که با فناوری امروز و سرعت رشد و فراگیر شدن استفاده از فناوری چنین شرایطی صاحب

توان فراگیران را به بهترین وجه تربیت نمود و برای زندگی در چنین جوامعی آماده ساخت. آنچه اطالعات و ارتباطات در عرصه جهانی چگونه می

یب های آموزش حضوری و الکترونیکی را با یکدیگر ترکعنوان پاسخی برای این چالش مطرح شد، مدل یادگیری تلفیقی است که برترین ویژگیبه

ستفاده از ابزارهای توانمندی آموزمحور به آموزش حضوری و ا. این شیوه با افزودن شیوه یادگیری دانش(2001، 2و گراهام 1بنک)نموده است 

تواند کیفیت آموزش باالتری را نسبت به هر دو شیوه یادگیری به دست دهد؛ اما عالوه بر کیفیت سادگی میبه مانند محتوای آموزشی استاندارد،

سازی کی پیادهآموزش الکترونیهای حضوری و با کیفیت باالتری نسبت به یادگیری، سیستم آموزش تلفیقی با هزینه مالی کمتری نسبت به روش

 .(1390 ،طوفانی نژاد و)زارعی زوارکی گردد می

گرایی ایم. در سازندهودهگرایی بهای اخیر، شاهد تحول رویکردهای جدید انتقال دانش با گذار از دیدگاه رفتارگرایی به دیدگاه سازندهدر دهه

. منظور از آموزش (1311 ،امیری رفاهانی و ،کریمیان ،)حیدریآموزمحور است های نوین دانشتأکید متخصصان بر استفاده از روش

. با توجه (1391 ،)سیفگیرند آموزمحور آموزشی است که در آن فراگیران به کمک معلم، خود مسئولیت درک و فهم مطالب را بر عهده میدانش

گرایی دارد، هایی که اخیراً مورد توجه بسیار قرار گرفته و ارتباط بسیار نزدیکی با فلسفه سازندهگرایی، یکی از مؤثرترین مدلبه دیدگاه سازنده

ه ر این زمینه بکه تحقیقات متعددی نیز د توان به عنوان راه حلی برای معضالت مطرح شده، به آن پرداختاست که می« کالس معکوس»مدل 

ها معتقدند که با ظهور توسط مائورین لیج و همکارانش وارد ادبیات علوم تربیتی شد. آن 2000. این واژه نخستین بار در سال انجام رسیده است

ج از کالس درس داد، اکنون باید خارهای تدریس که قبالً به طور سنتی در کالس درس روی میها، فعالیتایرسانههای نوین و چندفناوری

های مختلف در اختیار وسیله فناوری. در این مدل، محتوای درسی خارج از کالس درس و به(2000 ،1و ترگلیا 9، پلت3لیج)صورت پذیرد 

شود تا زمان درون کالس صرف بحث و بررسی، انجام تکالیف، کاربست محتوا و ... شود. بر این اساس، سطوح پایینی آموزان قرار داده میدانش

و  «ترکیب»، «تحلیل»، «کاربست»شود و سطوح باالتر یعنی در خارج از کالس درس محقق می« فهمیدن»و « دانش»حیطه شناختی یعنی 

آنچه را که معلم  تواندمی آموزبا این روش، دانش .(2019، 3کنری و 1سی)پذیرد کالس درس و با راهنمایی معلم صورت می در درون« ارزشیابی»

شود. معلم گر وارد میآید، با ذهنی پرسشکه به کالس مینگامیاز کالس ببینید و بشنود و هپیش کرد، می کردمی قبالً در کالس به او منتقل

مدت، ارائه فراگیران، های کوتاههای گروهی، طرح سؤال، امتحانصورت بحثهایی که بههای یادگیری را بر عهده دارد؛ فعالیتدر کالس فعالیت

تر، در کالس . به بیان ساده(1393 ،)عطارانهای کالس است فعالیت شوند. در این روش، معلم طراح و مدیرها انجام میآزمایش و دیگر فعالیت

های یادگیری مشخص هدفآموزان را به پله دانشنقش اصلی معلم طراحی آموزشی است؛ یعنی طراحی سناریوهای یادگیری که پله معکوس

 و تمام تالش خود را برای ایجاد فضاهای یادگیری منعطف و فارغ از زمان و مکان به کار بندند.  نزدیک کنند

طور معناداری آموزان در فرآیند یادگیری خود و ارزشیابی آن بهدهد که اگر دانشهای متعدد نشان میپژوهشهای متعدد نشان پژوهش

های معکوس کمتر شاهد کمبود زمان خواهیم بود و معلمان در کالس. (2019کنا، )ترند مشارکت داده شوند، در ساخت ذهنی دانش نیز موفق

آموزان برای ثبت بازخورد مناسب از سازی نمایند. همچنین مشاهده پیوسته دانشتوانند راهبردهای یادگیری فعال را پیادهراحتی میبه

آموزان متوقف نخواهد . اگر معلم به هر دلیلی نتواند در کالس درس حاضر شود، یادگیری دانشپذیر خواهد شدراحتی امکانهایشان بهفعالیت

آموز در کالس درس . از سوی دیگر، عدم حضور دانش(2012ترکلسن، )توانند فرآیند یادگیری را تحت چنین شرایطی ادامه دهند ها میشد و آن

ن قادر پادکست و نظایر آ آموزان با استفاده از کتاب درسی، فیلم آموزشی، اسالید،زیرا دانش تواند بر یادگیری تأثیر چندانی بگذارد؛نیز نمی

 .(2000لیج، پالت و ترگلیا، )بود خود را با شرایط موجود وفق دهند خواهند 
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بخش و موثر نماید. همچنین، آموزان را لذتشهایی است که یادگیری برای دانامروزه امر آموزش در مدارس نیازمند بکارگیری روش

ارگیری گذاران آموزشی نسبت به بکریزان و سیاستبرنامه تواند سبب تغییر نگرش معلمان،کاربست پیشنهادها و توجه به نتایج این پژوهش می

اثیر رویکرد کالس معکوس بر یادگیری اکنون در جهان پیرامون تبا توجه به اینکه هم هرچه بیشتر و هدفمندتر فناوری در آموزش شود.

لذا بر آن شدیم تا با انجام پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ دهیم که آیا  های متعدد با جوامع آماری مختلف در حال انجام است،پژوهش

 آموزان پایه ششم ابتدایی موثر است؟استفاده از روش کالس معکوس بر یادگیری درس علوم دانش

 

 روش -2

آموزان دوره جامعه این پژوهش، کلیه دانش باشد.میآزمون با گروه کنترل آزمون و پسهش حاضر، نیمه تجربی از نوع پیشروش پژو

گیری با توجه به روش پژوهش از میان مدارسی که ابتدایی بود. نمونه کالس پایه ششم 111نفر در  3110شهر به تعداد ابتدایی شهرستان قائم

ادفی یک طور تصها تهیه و بهشرکت کرده بودند انجام شد. بدین ترتیب که پس از شناسایی مدارس مذکور، لیست آن در طرح تدریس تخصصی

عنوان گروه آزمایش و گروه کنترل انتخاب شدند. ها انتخاب و در این مدرسه دو کالس پایه ششم به روش تصادفی ساده بهمدرسه از میان آن

آموزان بندی شده بودند و پژوهشگران هیچ دخالتی در انتخاب دانشمل مدرسه انتخاب و به صورت تصادفی کالسآموزان هر کالس توسط عوادانش

ساخته استفاده شده که روایی آن توسط متخصصان از یک آزمون محقق آزمونها، به عنوان پیشها نداشتند. پس از مشخص شدن کالسکالس

شهر و معلمان باتجربه پایه ششم به تایید رسید و پایایی آن نیز از روش آلفای رش شهرستان قائمو اعضای گروه آموزش ابتدایی آموزش و پرو

 .به دست آمد 31/0کرونباخ، 

برای هر دو کالس یک معلم علوم تجربی در نظر گرفته شده و در گروه آزمایش، معلم از روش کالس معکوس استفاده کرد. به این گونه 

. در دادآموزان قرار میبه جلسه آینده را به صورت محتوای الکترونیکی، فیلم آموزشی و پادکست در اختیار دانش که محتوای آموزشی مربوط

پرداختند. ارائه کنفرانس توسط های کوچک به بحث و بررسی مطالب درسی میآموزان کامال فعال بوده و در گروهضمن طی هر جلسه دانش

آموزان نیز های به وجود آمده در حین آزمایش توسط خود دانشگوناگون مرتبط با درس و پاسخ به پرسش هایآموزان، مشاهده و آزمایشدانش

آزمون ساخته با ساز و کاری مشابه پیشآزمونی محققاز پایان هشت هفته آموزشی، شد. پس مواردی بود که در هر جلسه فعاالنه پیگیری می از

 مایش و کنترل توزیع شد.میان هر دو گروه آز آزمونبه عنوان پس

های آمار توصیفی )فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، جداول( و آمار استنباطی )آزمون تحلیل ها، از روشمنظور تجزیه و تحلیل دادهبه

 استفاده شد. SPSSافزار کوواریانس( از طریق نرم

 

 هایافته -3

 ارائه شده است. 1های کنترل و آزمایش در جدول شماره آزمون گروهآزمون و پسنتایج بررسی توصیفی پیش

 

 های کنترل و آزمایشآزمون گروهآزمون و پسهای مربوط به پیشتوصیف داده -1جدول 

 انحراف معیار میانگین نوع آزمون گروه

 آزمایش
 2.93 19.39 آزمونپیش

 0.91 11.11 آزمونپس

 کنترل
 2.19 11.20 آزمونپیش

 1.91 11.10 آزمونپس

 
آزمون باالتر است. در آزمون در گروه آزمایش از نمرات پیشمشخص است، میانگین نمرات به دست آمده از پس 1گونه که در جدول همان

 توجه نیست.های کنترل قابلکه این تفاوت در گروه یحال
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های آزمون کوواریانس، همسانی فرضا که یکی از پیشها از آزمون کوواریانس استفاده شد. از آنججهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده

فرض تساوی واریانس نمرات دو گروه آزمایش و ها از آزمون لوین استفاده شد و پیشهای دو گروه است، برای تعیین همسانی واریانسواریانس

 فرض، تحلیل کوواریانس انجام شد.کنترل تأیید گردید و با توجه به رعایت پیش

 
 تایج حاصل از تحلیل کوواریانس برای آزمون فرضیه پژوهشن -2جدول 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییر

Intercept 11.13 1 11.13 92.1 0.000 

کالس  اثر

 معکوس
111.11 1 111.11 121.01 0.000 

   1.331 13 39.11 مقدار خطا

    10 13319 کل

 
 نیشده بمعناست که تفاوت مشاهده نیبه ا جهینت نیو کنترل معنادار است. ا شیگروه آزما نیکه تفاوت ب دهدینشان م 2ل جدو جینتا

روش  یریکارگمعنادار است. لذا، به علوم پایه ششم ابتدایی( در ارتباط با درس 11.11) شی( و آزما11.10کنترل ) یهاآزمون گروهپس نیانگیم

 .گرددیم دییپژوهش تأ هیفرض بیترت نیو بدآموزان پایه ششم ابتدایی موثر بوده گیری درس علوم دانشکالس معکوس در یاد

 

 گیریبحث و نتیجه

های یاددهی و یادگیری مورد منظور ارتقا کیفیت روش کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در نظام آموزشی بهدر بسیاری از کشورها، به

 رو شده است. در عین حال همزمان باای روبهاست. به همین دلیل استفاده از رویکرد تلفیقی در تدریس با استقبال ویژهتوجه خاص قرار گرفته 

های تدریس نوین مانند کالس معکوس نیز توجه فعاالن حوزه تعلیم و تربیت را به خود جلب گرایی استفاده از روشفراگیر شدن رویکرد سازنده

اند که هنوز در مراحل ابتدایی خود به سر راوانی پیرامون استفاده از این روش در امر یاددهی و یادگیری به انجام رسیدهنموده است. مطالعات ف

 ر،ی؛ اورم2019؛ کانگ، 2019؛ کنا، 2019گراس،  ;2011 ا،یو پازاگل شینریه ،یلبوی؛ گ2019؛ برگمن و سامز، 2011و داوسن،  سکارای)آب برندمی

 .(2013 نگن،ی؛ اشپر2013؛ روزنبرگ، 2019 ا،یو راس ی؛ رانسوار2019

شهر در آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان قائمدانشبر یادگیری روش کالس معکوس از منظور بررسی تأثیر استفاده پژوهش حاضر نیز به

آزمون استفاده گردید. آزمون و پساری پیشهای کنترل و آزمایش و برگزارتباط با درس علوم تجربی انجام پذیرفت. برای این منظور از گروه

باشد. در بررسی پیشینه مؤثر می آموزانیادگیری دانشنتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که استفاده از روش کالس معکوس در افزایش 

فت و موفقیت تحصیلی وجود دارد که در آموزش، یادگیری، انگیزه و پیشر تاثیر کالس معکوسها در ارتباط با پژوهش، موارد متعددی از پژوهش

 با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارند.

تی خود ( در طرح تحقیقا2011با اجرای کالس معکوس در دبیرستان بایرون ایاالت متحده آمریکا و نیز دیویس و دین ) (2012) 1فولتن

نامه خود در دانشگاه در پایان (2013) 2جانسونبه این نتیجه رسیدند که استفاده از کالس معکوس بر روی یادگیری فراگیران تأثیر مثبت دارد. 

در  برند و تماشای ویدئوهای آموزشیبریتیش کلمبیا، به این نکته اشاده کرده است که فراگیران در محیط کالس معکوس از یادگیری لذت می

هایی سطح استرس نامه تحقیقاتی خود به این نتیجه دست یافت که در چنین کالسدر پایان (2012) 3مارلوکند. ها کمک میامر یادگیری به آن

الس کهای معمولی است. مانند بسیاری از تحقیقات در این زمینه، پژوهش وی نیز حاکی از احساس مثبت فراگیران به تر از کالسفراگیران پایین

شان با اشاره به اهمیت و نقش کالس معکوس در ترویج یادگیری فعال به این نکته دست در مقاله (2019) 1و عثمان 9الدینجمالمعکوس است. 
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نیز در پژوهشی بر نقش  (2013) 9و گوسسلین 3، سامرز2، فونتین1میسیلداینیافتند که این نوع آموزش بر بهبود انگیزش در فراگیران مؤثر است. 

 .اندکالس معکوس بر ارتقای سطح عملکرد و رضایت تحصیلی فراگیران تأکید کرده

می و با لطور عبایست بهها بر آن تأکید شده، میبنابراین، با توجه به تأثیرات فراوان استفاده از روش کالس معکوس که در اکثر پژوهش

از این روش در امر آموزش حرکت کرد. البته باید توجه داشت که افراط و یا استفاده نادرست  منطقیریزی دقیق و مدون به سمت استفاده برنامه

س وری آموزشی گردد. الزم به ذکر است که استفاده از روش کالاز این روش ممکن است خود منجر به تأثیرات منفی آموزشی و کاهش بهره

ریزی و نیز استفاده از مطالب و ریزی و طراحی آموزشی دقیق نیز هست. عدم برنامهای که دارد نیازمند برنامهمعکوس در عین مزایای ویژه

های آموزشی نامناسب ممکن است اثرات منفی بر کالس و روند تدریس بگذارند و هرج و مرج جای نظم و آرامش کالس را بگیرد. پس فیلم

های آموزشی در این زمینه های ضمن خدمت و کارگاهید در استفاده از این روش بسیار هوشیارانه و دقیق عمل کنند. برگزاری کالسمعلمان با

 برداری صحیح از این روش نوین باشد.تواند کمک شایانی برای بهرهمی
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