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م اتحقیقات اندکیی در ممینده اسدتهاده با توجه به اينکه چکیده: 

جای تکريس و تمرين ر آن رويکرد یالس درس معکوس )یه د

( انجدا  شدکه اسدت؛ مطالعده شدودجا میدر یالس درس جابده

 -حاضر به منظور بررسی تأثیر اين رويکرد بر پیشرفت يداددهی

شدک  در طراحدی  آمومان دختر پايه ههتميادگیری رياضی دانش

آموم دختدر در دو گدروه آممدايش و گدواه دانش 60اين مطالعه 

ومان گدروه آممدايش بده مدکت هشدت آمدشریت داشتنک  دانش

ای(، مبحث جذر و توان بر اساس یتاب درسی دقیقه 90جلسه )

رياضی پايه ههتم را به شیوه یالس درس معکوس آموختنک  در 

 آمومان هر دو گروه در آممون پايانی مبحث جدذر وپايان، دانش

 ها نشان داد یدهتوان شریت یردنک  نتايج حاصل ام بررسی داده

آمددومان گددروه آممددايش )یددالس درس عملکددرد دانشاگرچدده 

آمومان گروه گدواه اسدت؛ ولدی معکوس( بهتر ام عملکرد دانش

ه اختالف در میانگین دو گدروتحلیل یواريانس نشان داد یه اين 

 ام نظر آماری معنی دار نیست  
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Abstract: Flipped classroom is an 

approach in which content are available to 

students via Internet. Students learn 

mathematical content at home, and then 

they solve problem with guidance of 

teacher at classroom. The present study 

aimed to evaluate the effect of flipped 

classroom approach in math education. 

This study was performed in eight 

sessions (90 minutes) for the topic of 

“exponentiation and square root” from the 

mathematic textbook, with the 

participation of 60 girl students in the 

Seventh grade. These 60 students were 

divided into two groups: “experimental” 

and “control” group. All students in both 

experimental and control group were 

participated in final exam with same 

mathematical content. For analyzing the 

scores of the two groups, covariance 

analysis was used. The results of this 

study showed that the flipped classroom 

approach is effective on students' learning 

progress but the differences in average for 

two different groups are not statistically 

meaningful.  

Key words: Flipped Classroom 

Approach, Traditional Teaching 

Approach, Mathematical Learning, 

Constructive Interaction. 
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 مقدمه

ینک  همه افراد جامعه امرومی، فناوری نقش مهمی را در منکگی امرومه جامعه بشری، بامی می

ینندک و های نوين اطالعاتی و ارتباطی با يککيگر تعامل میاعم ام پیر و جوان، با یمک فناوری

ینندک، آمومانی یه هم اینون در مکارس تحصیل میدانش به نوعی به آن وابسته هستنک  در واقع

یننک  بده ويد ه در حدال حاضدر فنداوری یدامپیوتر بدرای در جهانی مملو ام فناوری منکگی می

تواندک بده عندوان ابدزاری بدرای پیشدرفت عملکدرد آمومان بسیار شناخته شکه است و میدانش

ان بده آمدوم( اشدتیا  دانش2008) 1تحصیلی آنها استهاده شود  به عقیکه لو، مدولر و تريدکویس

توانک تأثیر مثبتی بر آمومش داشته باشدک  همنندین های ديجیتالی میام فناوری و رسانهاستهاده 

( استهاده ام فنداوری در آمدومش رياضدی را موجدو تقويدت حدس 2015) 2شهیق و رابینسون

( بدا 2004پدور و گويدا )داننک  بده گهتده رفیعینجکاوی و تهکر انتقادی در بین يادگیرنکگان می

عتی و ورود به دوران جکيکی یه عصر اطالعات نامیکه شکه است، اهکاف خروج ام دوران صن

رود تدا بده سدطوا بدا تری ام شود و ام يادگیرنکگان انتظار میتر میآمومش و پرورش پینیکه

  های حل مسأله، خالقیت، يادگیری مشاریتی و قکرت ترییو برسنک مهارت

آمدومان بده ارمندان وايکی یده بدرای دانشیاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات، عالوه بر ف

روم باشدنک و همدین یندک همیشده بدهگذارد و آنها را ترغیو میآورد بر معلمان نیز تأثیر میمی

دارد یاربرد فناوری در ( بیان می2011) 3شود  همانطور یه پاپیکای آنها میباعث توسعه حرفه

تنییدر یندک  بده عقیدکه او همده  های درس، باعث شکه است یه حرفه تکريس بده یلدییالس

های ندوين مهدارت آمومشگران نیام دارنک یه به طور مناسو در استهاده صحیح ام ابزار فناوری

درسی، برنامه ( معتقک است یه تعريف مهاهیمی همنون 1393پیکا یننک  در همین راستا، گويا )

یری اسدت، بدا آمدکن يدادگ -درسی، محتوای آمومشی و هر آننه یه مربوط بده يداددهی یتاب

 های نوين اطالعاتی و ارتباطاتی به طور یلی تنییر یرده است  فناوری

                                                 
1. Louw, Muller, & Tredoux 

2. Shafique & Irwin-Robinson 

3. Papic 
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های امرومه يکی ام رويکردهای نويکبخش یه به منظور ياددهی و يادگیری در بستر فناوری

اسدت  یدالس  1نوين اطالعاتی و ارتباطی طراحی شکه است، رويکرد یدالس درس معکدوس

مومشی است یده در آن محتدوای آمومشدی، ام طريدق اينترندت، يک رويکرد آ درس معکوس،

های ديکاری خارج ام فضای سنتی یالس درس )مثالً در ويکيوهای معلم ساخته يا ديگر رسانه

آمومان محتوا را ام طريدق فدیلم گیرد  دانشآمومان قرار مییتابخانه و    ( در اختیار دانش منزل،

یننک و با نظارت معلم، در مورد موضوع و یداربرد کا مییالس حضور پی آمومنک و سپس درمی

دهندک  ام آن یننک و تکالیف را به صدورت گروهدی انجدا  میهايشان بحث مییالسیآن با هم

جهت یه جای تکريس و تکلیف منزل در اين روش، برعکس شکه است، بده آن یدالس درس 

دهدک  در واقدع يدادگیری ش نمیگوينک  البته اين تعريف گستردگی موضوع را پوشمعکوس می

معکوس به عنوان يک پکاگوژی است یه در آن آمومش مستقیم ام فضدای گروهدی بده فضدای 

شدود یده شود و در نتیجه فضای گروهی به يک محیط تعاملی پويا تبکيل میانهرادی منتقل می

  ینک آمومان را در درک و یاربرد مهاهیم هکايت میدر آن آمومشگر دانش

( یالس معکوس يک روش آمومشی اسدت یده تعامدل چهدره بده 2015) 2که چانگبه عقی

های آمومان را در یالس با به حکاقل رسانکن مقکار آمومش مستقیم یه در یالسچهره با دانش

یننک یه رويکرد یالس درس معکوس ای تصور میدهک  عکهشود، افزايش میسنتی استهاده می

 م  به ذیدر اسدت یده ايدن رويکدرد، بدا يدادگیری بدرخط  باشک ولیهمان يادگیری برخط می

متهاوت است  چرایه در رويکرد یالس درس معکوس بر خالف يادگیری برخط، امکان تعامل 

  .آمومان فراهم استهای یالسی با معلم و همسا ن برای دانشچهره به چهره و بحث

ای س بده گوندهدر رويکرد یالس درس معکوس، تکالیف یالس درس توسدط معلدم یدال

آمومان ايجاد یرده و به يادگیری قبلی های جکيکی را در ذهن دانششونک یه چالشطراحی می

های درس سنتی یه غالباً معلم محور است آنها عمق ببخشک  اين رويکرد برخالف روش یالس

محور اسدت  هامدکان، مدک  -آمومرود، دانشو بر اساس روش سخنرانی توسط معلم پیش می

چهار عنصر یلیکی یالس درس معکوس را شدامل  (2013) 3پی، مک نايت یی و استرو  نايت

 داننک  موارد ذيل می

                                                 
1. Flipped Classroom 

2. Chung 

3. Hamdan, Mcknight, Mcknight, & Arfstrom 
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آمومان : در اين روش آمومشگران فضای انعطاف پذيری را برای دانش1محیط انعطاف پذیر -

در هر مکدانی آمدومش ببینندک  همنندین  دهک هر وقت ویننک یه به آنها اجامه میايجاد می

آمومان برای يادگیری و ارميابی ام آنها انعطداف ن در انتظارات خود ام ممانبنکی دانشمعلما

 پذيرنک  

یندک محور تبدکيل می -آموم: محیط آمومشی را به يک محیط دانش2تغییر فرهنگ یادگیری -

تدر های يدادگیری غنیتر و ايجاد فرصدتیه در آن ممان یالس به یاوش در مباحث عمیق

ینندک و يدادگیری آمومان به طور فعال در یسو دانش مشاریت می  دانشيابکاختصاص می

 یننک معنی دار را تجربه می

: آمومشددگران حددکایثر اسددتهاده را ام ممددان یددالس بددرای اسددتهاده ام  3محتوووای نهنووی -

 یننک محور و يادگیری فعال استهاده می –آموم های دانشاسترات ی

آمومان خدود را مدورد توجده ای به طور مکاو  دانش: مربیان حرفه4ایآموزشگرهای حرفه -

دهنک  یارشان را مورد ارميدابی قدرار دهنک و به آنها بامخورد مناسو و در لحظه میقرار می

هدايی یده در یننک و چالشدهنک و با يککيگر برای بهبود آمومش خود ارتباط برقرار میمی

 یننک آيک تحمل مییالس به وجود می

بده  توانک به طور مؤثر مواد آمومشدی رابودن تکنولوژی و تخصص، معلم می با در دسترس -

ری آمومان، خارج ام یالس ارائه دهک و سپس ام ممان یالس برای غنی سدامی يدادگیدانش

 آمومان استهاده ینک  دانش

های اندکیی در ممینده رويکدرد یدالس معکدوس در جهدان و بده با توجه به اينکه پ وهش

 صورت گرفته است، در پ وهش حاضر تأثیر اين رويکرد نوين بدر پیشدرفت خصوص در ايران

ور آمومان در درس رياضی پايه ههتم مورد مطالعه قرار گرفدت  بده طدتحصیلی و نگرش دانش

 مشخص، سؤا ت مير پ وهش حاضر را هکايت یردنک:

                                                 
1. Flexible Environment 

2. Learning Culture Shift 

3. Intentional Content 

4. Professional Educators 
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ن پايه آموماآيا استهاده ام رويکرد یالس درس معکوس در پیشرفت تحصیلی رياضی دانش -

 ههتم در مبحث توان و جذر، تأثیر دارد؟

آمومان نسبت به جدايگزينی رويکدرد آمومشدی یدالس درس معکدوس بده جدای آيا دانش -

 رويکرد سنتی، موافق هستنک؟

ی یدالس يادگیری رياضی با استهاده ام رويکرد آمومشد -آمومان ام فرآينک ياددهیآيا دانش -

 برنک؟درس معکوس، لذت می

 و پیشینه پژوهش چارچوب نظری

 ورادر اين پ وهش ام نظريه ساخت و سام گرايی ويگوتسکی و نظريه يدادگیری اجتمداعی بندک

س آمدومان در دربرای نشان دادن رابطه بین رويکرد آمومش معکوس، پیشرفت تحصیلی دانش

 دهک یدهها نشان میآمومان نسبت به اين رويکرد استهاده شک  اين نظريهرياضی و نگرش دانش

سدامی معلدم هدا و بدا اسدتهاده ام تسهیلعی، در گروهآمومان ام طريق تعامل اجتمداوقتی دانش

ا رآمومنک، دانش یشف شکه توسط خودشان و اطالعات درک شکه به یمک معلم مطالبی را می

 برنک یننک و عمالً ام يادگیری رياضی لذت میتری حهظ میبه مکت طو نی

تقک است یده رشدک شدناختی ريشده در تدأثیرات فرهنگدی و ويگوتسکی بر خالف پیاژه مع

اجتماعی دارد  البته در صورتی یه رشک ميستی ميربنايی به سطح مناسبی رسدیکه باشدک  نظريده 

ويگوتسکی دربارة آمومش و پرورش به دو نکته مهم اشداره دارد  اول اينکده اسدتهاده ام روش 

های متهاوت، بسیار مهیک است ا سطح توانايیآمومی بهای دانشيادگیری مشاریتی در بین گروه

  (2006، 1)اسالوين پذيرنکآمومان برای يادگیری خود مسئولیت بیشتری میو ديگر اينکه دانش

عالوه بر اين، ناحیه مجاور رشک و پکيکه داربست مدن یه ام مهاهیم اساسی نظريه ويگوتسدکی 

اسدت  نظريده يدادگیری اجتمداعی  رونک به خوبی در یالس درس معکوس مشهودبه شمار می

ینک  در رابطه بدا بنکورا چارچوب نظری ديگری برای رويکرد یالس درس معکوس فراهم می

آمدومان ام طريدق تعامدل بدا ديگدر دهک و دانشاين نظريه يادگیری به صورت اجتماعی رخ می

ضدیه يدادگیری ( فر2005) 2آمومنک  به گهته هرگنهدان و اولسدونآمومان و بزرگسا ن میدانش

گیرندک  اجتماعی بنکورا اين است یه افراد اطالعات و رفتار جکيک را با مشاهکه ديگران يداد می

                                                 
1. Slavin 

2. Hergenhahn & Olson  
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هدايی یدامالً دانک یده دارای وي گیای را عمکتاً يک فراينک شناختی میبنکورا يادگیری مشاهکه

ای شدامل هخاص آدمیان )ماننک مبان، اخال  و تهکر( اسدت  ام نظدر بندکورا يدادگیری مشداهک

   هاستهای رفتاری و مشو توجه، به يادسپاری، توانايی

چارچوب نظری روش تکريس یدالس درس معکدوس در پد وهش یاويدانی، لیاقدت دار، 

الف( به تصوير یشیکه شکه و روش تکريس یالس درس معکوس به  1396ممانی و عابکينی )

یدالس درس ه در روش تدکريس مرتبط شکه است  آنها معتقکنک ی 1نظريه ساخت و سامگرايی

هدای معکوس، با انتقال سخنرانی به خارج ام یالس درس و اختصاص ممان یالس بده فعالیت

 شود  يادگیری؛ باعث تسهیل فرآينک مکيريت ممان در یالس درس و ارتقا يادگیری فعال می

 وقتی یه رويکرد یالس درس معکوس برای اولین بار معرفدی شدک، بیشدتر، ام ويدکيوهای

های فنداوری شک  در ادامه با گسترش اين رويکرد همگدا  بدا پیشدرفتاستهاده می معلم ساخته

اطالعات و ارتباطات، منابع آنالين جايگزين ويکيوهای معلم ساخته شکنک  به عندوان مثدال در 

های مختلف مانندک رياضدی، علدو ، ويکيوهای آمومشی مختلهی در ممینه 2منزلگاه آیادمی خان

سباتی و برنامه نويسی و     قرار دارد  در حدال حاضدر، ايدن منزلگداه شدامل بدیش ام تهکر محا

ايدن  3های مختلف اسدت  سدلمان خدانرياضی، و برای پايه ويکيوی آمومشی در حومه 4120

انکامی یرده است و تأثیر ميادی در گسترش رويکرد یالس درس معکوس داشته منزلگاه را راه

ويدکيوی  2500بیش ام  4ضی دانشگاهی نیز، منزلگاه يادگیری سوفیااست  در حومه آمومش ريا

دهک تا بتواننک به راحتی ام آمومشی را به صورت برخط و رايگان در اختیار آمومشگران قرار می

آنها در رويکرد یالس درس معکوس استهاده نماينک  منزلگاه ديگری یه ابزارهايی را به منظدور 

اسدت  در ايدن  5نومیا تیچ آورد،ی برخط برای معلمان فراهم میهاتسهیل فرآينک طراحی درس

امدرومه در  ای وجود دارد های مکرسهويکيوی آمومشی، برای همه درس 8000منزلگاه بیش ام 

های ضبط شکه قبلی يکدی ام مندابع دانشدجويان های پیشروی غربی، استهاده ام تکريسدانشگاه

                                                 
1. Constructivism 

2. Khan Academy 

3. Salman Khan 

4. Sophia Learning (Https://Www.Sophia.Org/Flipped-Classroom) 

5. Knomia Teach (Https://Www.Media-And-Learning.Eu/Resource/Knowmia-

Video-Lessons-Database) 

https://www.sophia.org/flipped-classroom
https://www.media-and-learning.eu/resource/knowmia-video-lessons-database
https://www.media-and-learning.eu/resource/knowmia-video-lessons-database
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هدای یدالس بدرای فیلم 1خونهی اخیراً در منزلگاه مکتوها است  چنین امکانبرای مطالعه درس

توانک منبع خوبی برای اجدرای رويکدرد درس به فارسی نیز انجا  شکه است و برخی ام آنها می

رونک اجرای یالس درس  2یالس درس معکوس در داخل یشور باشک  همننین منزلگاه یالس

امده ايدن بخدش، نتدايج برخدی ام در اد ( 1394ینک )منصدوب بصدیری، معکوس را تسهیل می

 های انجا  شکه با استهاده ام رويکرد یالس درس معکوس، مرور خواهنک شک  پ وهش

آمدومان ميسدته دانش ام طريق يک مطالعه ییهی پکيکار شناسانه تجربده (2016) 3استروماير

يسده دبیرستانی را در یالس درس معکوس مورد بررسی قرار داد  هدکف اصدلی مطالعده او مقا

يادگیری در یالس درس معکدوس و یدالس درس سدنتی و نحدوه تأثیرگدذاری یدالس درس 

های اجتماعی يدادگیری، بدود  معکوس بر يادگیری محتوای رياضی، تهکر انتقادی و ديگر جنبه

آمومان شدریت نتايج مطالعه وی نشان داد یه سطوا مختلهی ام تجارب يادگیری در بین دانش

کوس رخ داده است و تأخیر یمتری در يادگیری وجود داشته به ايدن یننکه در یالس درس مع

شان در جلسه بعک توانستنک مهاهیم جکيک را مودتر ام مالقات با معلمآمومان میترتیو یه دانش

آمومان شریت یننکه در ايدن مطالعده بیامومنک و در موقیعت جکيک به یار ببرنک  همننین دانش

توانسدتنک ويدکيوهای یدالس درس را آمادگی برای آممون، دوباره میاذعان داشتنک یه در ممان 

ها فرصت بیشتری وجود داشت  در رويکرد یدالس تماشا یننک  بنابراين برای مرور یردن درس

 گرفتندک وشان در درک بهتر مهاهیم یمدک میآمومان ام همسا ن و معلمدرس معکوس، دانش

 داد  آمومان و معلم رخ میدانشدر اين فرآينک انواع مختلف تعامل بین 

در ممینه نحوه تأثیر یالس درس معکوس بر تهکر انتقدادی ( 2016)نتايج مطالعه استروماير 

آمدومان شدریت ینندکه در ايدن های اجتماعی يادگیری نشان داد یه عملکرد دانشو ديگر جنبه

نها توسدعه يافتده بدود و های خودنظمی آه است  به اين ترتیو یه استرات یمطالعه افزايش يافت

شان افدزايش ها ام میزان يادگیریتری را آموخته بودنک  همننین اطمینان يادگیرنکهمهاهیم عمیق

آمومان در حین یالس درس و خارج ام یردنک  دانشيافته بود و آنان احساس خودیارآمکی می

شدناختنک  ه رسمیت میآموختنک و منابع چنکگانه برای يادگیری را بیالس درس ام يککيگر می

يدادگیری در یدالس درس -شان حس مالکیت داشتنک  در فرآينک ياددهیآنها نسبت به يادگیری

                                                 
1. Https://Maktabkhooneh.Org/ 

2. Kelas.Ir 

3. Strohmyer 

https://maktabkhooneh.org/
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آمومان برای طرا پرسش افزايش يافته بدود و آنهدا عالقمندک بودندک در معکوس، فرصت دانش

 ها آماده بودنک يک رقابت طبیعی مثبت مشاریت یرده و برای چالش

رياضی دبیرستان بر اساس رويکرد یدالس  هایای را در یالسیز مطالعه( ن2014) 1اولرتون

درس معکوس و مقايسه آن با یالس درس سنتی انجا  داد  نتايج مطالعده او نشدان دادندک یده 

های سدنتی، درس معکوس، عملکرد بهتری نسبت به همتايانشان در یالس آمومان یالسدانش

در مورد تدأثیر روش یدالس ( 2016) 2دو، يوان، ژانگدارنک  پ وهش انجا  شکه توسط ژانگ، 

 32های شدمال چدین در دو یدالس معکوس بر آمومش تلهظ انگلیسی یه در يکی ام دانشدگاه

آمدومان در مدکيريت مشکالتشدان نهره انجا  شک  نشان داد یه روش یالس معکوس بده دانش

ومان را فراهم یدرد  تدأثیر آمیمک بزرگی یرد  همننین حس اعتماد به نهس در يادگیری دانش

  آمومان یمک یرد مستقیم اين روش در تکريس تلهظ لنات اين بود یه به بهبود نمرات دانش

اجدع ریه در مقطع یارشناسی دانشگاه استکهلم سوئک ( 2016)همننین نتايج مطالعه نوری 

نجدا  ادگیری ها به عنوان ابزار يدابه ديکگاه دانشجويان نسبت به یالس درس معکوس و ويکيو

ردندک یشک، نشان داد یه ایثر دانشجويان نگرش مثبتی نسبت به یالس معکوس داشتنک و بیدان 

ه بدر ست  عالویه اين روش در افزايش انگیزه، تعامل و يادگیری مؤثر در آنها بسیار مهیک بوده ا

نسدبت بده تری تر، نگدرش مثبدتهای قویتر در مقايسه با يادگیرنکههای ضعیفاين يادگیرنکه

ردندک یده یهدا گدزارش یاربرد ويکيوها به عنوان ابزار يادگیری داشتنک  همننین اين يادگیرنکه

 میزان يادگیری آنها افزايش يافته و يادگیری آنها مؤثرتر بوده است  

ده تأثیر آمومش بدا اسدتها (1394حسنی و دوستی )ییا های داخلی، پ وهش در بین پ وهش

آمومان پايده بر يادگیری رياضی دانش کوس و روش تکريس متکاولام رويکرد یالس درس مع

ه بده یدآمدوم دختدر پايده پدنجم دانش 32پنجم را مورد بررسی قرار داده است  در اين مطالعه 

ای انتخاب شکه بودندک، شدریت داشدتنک  نتدايج ايدن ای چنک مرحلهگیری خوشهصورت نمونه

ر دو هدس درس معکوس و رويکرد سنتی )متکاول( مطالعه نشان داد یه استهاده ام رويکرد یال

کدوس شونک، اما میزان تأثیر رويکرد یالس درس معمی اعث ارتقاء يادگیری در درس رياضیب

 آمومان پايه پنجم بیشتر است  نسبت به روش تکريس سنتی )متکاول( بر يادگیری دانش

                                                 
1. Ollerton 

2. Zhang, Du, Yuan, & Zhang 
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طه با تأثیر ( یه در راب1394) فر، تقوايی و نیامآذریبه عنوان مثالی ديگر، پ وهش اسماعیلی

آمومان دوره ابتدکايی انجدا  شدکه اسدت، رويکرد یالس درس معکوس بر احساس تعلق دانش

ه بدآمدومان نسدبت دهک یه استهاده ام اين رويکرد موجو افزايش احساس تعلق دانشنشان می

سددال تحصددیلی ام ( چهددار نیم1395و عطدداران )گلددزاری مکرسدده شددکه اسددت  در پدد وهش 

اش های آمومشی يک اسدتاد دانشدگاه یده ام روش یدالس درس معکدوس در تدکريسعالیتف

ده ام یرده، به روش روايی گزارش شکه است  نتايج اين پد وهش نشدان داد یده اسدتهااستهاده 

س و افدزايش انگیدزه دانشدجويان روش یالس درس معکوس موجو پويايی بیشتر یدالس در

 شود  نمی

دار، ممدانی و یاويانی، لیاقتانجا  شکه است،  1اینظريه ممینه در پ وهش ديگری یه روش

دانشجوی یارشناسدی رشدته علدو  تربیتدی پرداختندک   17به مطالعه عمیق ب(  1396عابکينی )

نتايج اين مطالعه نشدان داد یده محدور اصدلی فرآيندک يدادگیری دانشدجويان در یدالس درس 

جدر بده بهبدود پیامدکهای فدردی و تحصدیلی باشدک و در نهايدت منمعکوس، يادگیری فعال می

 شود  دانشجويان می

ان با اينکه محققان مزايای متعکدی را برای اسدتهاده ام رويکدرد یدالس درس معکدوس بید

عدث ارتقداء انک اما استهاده ام اين رويکرد همیشه نتايج يکسانی نکاشته اسدت و گداهی بانموده

ر داسدت  در برخدی مدوارد هدم اثدر معنداداری  ها شکهآمومان در برخی ام جنبهعملکرد دانش

 شک   آمومان نکاشته است  در ادامه به برخی ام اين تحقیقات پرداخته خواهکعملکرد دانش

يکی ام تحقیقاتی یه اخیدراً در ممینده اسدتهاده ام رويکدرد یدالس درس معکدوس توسدط 

ام ايدن رويکدرد در  ( انجدا  شدکه اسدت، اثدر اسدتهاده2017) 2وامرمن، یوئینت، نوريس و یار

تکريس درس حساب ديهرانسیل و انتگرال بدر عملکدرد رياضدی دانشدجويان در حدل مسدايل 

ای و مههومی، مورد بررسی قرار گرفته است  برای اين منظور دو گروه آممايش و گواه در رويه

نظر گرفته شک  در گروه آممايش رويکرد یالس درس معکوس به یار گرفتده شدک و در گدروه 

ه ام روش سنتی برای تکريس استهاده شک  محتوای رياضی ارائه شکه بدرای هدر دو یدالس گوا

شک  در گروه آممدايش، ابتدکا دانشدجويان مهداهیم می يکسان بود و ام يک جزوه درسی استهاده

                                                 
1. Grounded Theory 

2. Waserman, Quint, Norris, Carr 
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آموختندک و اصلی درس را ام طريدق مشداهکه ويدکيوهای آمومشدی، قبدل ام یدالس درس می

تر ام طدرف یردنک  در ممان یالس درس، مسايل مههدومی عمیدقیتر را حل مهای سادهتمرين

پرداختندک  می شک و سپس دانشجويان به حل مسايل به صدورت گروهدیاستاد درس مطرا می

آمدومان در گدروه آممدايش )رويکدرد یلدی عملکدرد دانش نتايج مطالعه نشان دادنک یه به طور

هدای بود و اين اختالف، ناشی ام تهاوتهای یلی، انکیی بهتر یالس درس معکوس( در آممون

ها نشدان داد یده تر بدود  همنندین نتدايج پرسشدنامهآمومان در سؤا ت مههدومیعملکرد دانش

آمومان گروه گواه )یالس سنتی( معتقک بودنک یه ممان یالس در مقايسه با رويکرد یالس دانش

نشجويان گروه آممايش بیدان درس معکوس به طور مؤثرتری استهاده شکه است، در حالی یه دا

 های ارتباطی آنها نسبت به یالس سنتی افزايش پیکا یرده است داشتنک یه مهارت

اثدر یدالس درس معکدوس را در موفقیدت ( 2015) در مطالعه ديگری شدهیق و رابینسدون

سنجی و مشاهکات یدالس درس مدورد بررسدی قدرار دانشجويان یالج ام طريق پرسشنامه نظر

تقداء تواندک باعدث ارقیکه آنان اگرچه استهاده ام رويکرد یدالس درس معکدوس میدادنک  به ع

ک ولدی دهک تعامل بیشتری با دانشجويان داشته باشديادگیری رياضی شود و به مکرس اجامه می

ضدی تنها نیمی ام دانشجويان با استهاده ام رويکرد یالس درس معکوس در تدکريس درس ريا

 خود در یالج، موافق بودنک  

هددای تهکددر انتقددادی ای در پیشددرفت تحصددیلی و مهارت( نیددز مطالعدده2014) 1سددانکرم

با دو گدروه  3پسر( در درس رياضی 29دختر و  29آموم پايه يامدهم )دانش 58آمومان با دانش

داری را بدین نمدرات دو های حاصل ام اين مطالعه تهاوت معنیگواه و آممايش انجا  داد  يافته

آمدومان یالسدی یده در آن ام های تهکر انتقادی آنها نشان نکاد و دانشمهارتگروه و همننین 

 شک، نمرات با تری نسبت به یالس سنتی نگرفتنک  رويکرد یالس درس معکوس استهاده می

ثیر اسدتهاده ام روش تدکريس یه تأ (1396) های داخلی، پ وهش خیرآبادیدر بین پ وهش

ش گرامر درس مبان انگلیسی پايه دهم تحصیلی مدورد یالس درس معکوس را بر يادگیری بخ

بررسی قرار داد، تهاوت معناداری را بین عملکرد دو گروه آممايش و گواه گدزارش نکدرد  امدا 

                                                 
1. Saunders 
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آمدومان گدروه استهاده ام روش یالس درس معکدوس باعدث افدزايش انگیدزش در بدین دانش

 آممايش شک  

اسدتهاده ام   ی ضک و نقدی(( را در هنگداهای مختلف، نتايج متهاوتی )گاهاگرچه پ وهش

اندک  آمومان و دانشجويان گزارش یردهرويکرد یالس درس معکوس، در عملکرد رياضی دانش

اندک  بده عندوان مثدال های مختلف، مزايای متعکدی را برای اين رويکدرد ذیدر یردهاما پ وهش

ال در اسدتهاده ام رويکدرد ( معلمانی یه بده مدکت دو سد2014) 1اينگرا ، وايلی، میلر و ويبرگ

یالس درس معکوس تجربه داشتنک، را مورد مطالعه قرار دادنک و دريافتندک یده در ايدن روش، 

تواننک به سطوا با تری ام يدادگیری بپردامندک؛ در حدالی یده در روش سدنتی، ايدن معلمان می

هدای پروژهشونک  آنهدا ممدان بیشدتری بدرای انجدا  سطوا به طور یافی به چالش یشیکه نمی

آمدومان( در های غیدر رسدمی ام داندشآوری اطالعات )به منظور انجا  ارميابیرياضی و جمع

توان مزايای ذيدل را های ذیر شکه در با  میاختیار دارنک  در مجموع، با توجه به نتايج پ وهش

 برای استهاده ام رويکرد یالس درس معکوس برشمرد 

ه ره يادگیری خود احسداس مسدئولیت بیشدتری دارندک، بدآمومان دربادر اين رويکرد دانش -

هدای میننک ام منابع مختلف يادگیری یه در اختیدار دارندک، ام جملده فیلطوری یه سعی می

ها و یتاب درسی جهدت يدادگیری و گسدترش مهداهیم آموختده آمومشی، معلم، همکالسی

 شکه استهاده یننک  

توانک با شود و هر یس میان در نظر گرفته میهای فردی يادگیرنکگدر اين رويکرد، تهاوت -

مد  توجه به سرعت يادگیری خود فیلم آمومشی را مشاهکه یرده و مطالو درسدی را بیدامو

ه پذيری و هماهنگی با شرايط يادگیرندکگان، باعدث افدزايش رغبدت و انگیدزهمین انعطاف

 شود آمومان نسبت به يادگیری میدانش

حاضر  آمومان اعم امرود  برای همه دانشيادگیری ام بین می محکوديت ممان و مکان برای -

و غايو در جلسه یالس درس، محتدوای يکسدانی بدرای مطالعده وجدود خواهدک داشدت  

رود و بده ايدن ترتیدو همننین مرمبنکی بین محیط یالس درس و بیرون آن، ام بدین مدی

 يابک  میآمومش، ام محیط مکرسه به درون جامعه، گسترش  محیط يادگیری و

امکان مرور محتوای آمومشی ام طريق ويکيوها قبل ام آممون و نگه داشتن آنهدا بده منظدور  -

                                                 
1. Ingram, Wiley, Miller, Wyberg 
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تمرين بیشتر در مواقع نیام برای فراگیران وجود دارد و فرصدت بیشدتری بدرای پرسدش در 

 یالس برای آنها فراهم است  

درس معکوس وجدود  ها نیز در یالس م  به ذیر است یه در ینار اين مزايا، برخی چالش

گری با اشاره به نقدش تسدهیل( 2015) 1یالو ، شولتز، سلک و اسپارتزدارنک  به عنوان مثال مک

معلمان در یالس درس معکوس، معتقکنک یه با توجه به محیط يادگیری پويا در جلسه یالس، 

خصوصداً آمومشگران بايک مهارت پاسخگويی به سؤا ت را در لحظه داشته باشنک  ايدن یدار، م

چالش ديگر وقتی چالش برانگیزتر است یه يادگیرنکگان هنوم در مرحله درک موضوع هستنک  

چرا یه مدواد درسدی تر بودن یار معلمان است  روش تکريس یالس درس معکوس، فشردهدر 

 آمومان قرار گیرنک  بايک ام قبل آماده شکه و در اختیار دانش

 روش پژوهش

ال سآممايشی است یه با مشاریت دو گروه آممايش و گواه در  پ وهش حاضر يک مطالعه شبه

تم آمومان دختر پايده ههدانجا  شکه است  جامعه آماری اين پ وهش دانش 1395-96تحصیلی 

هر بود  ن 2543آنها  ، تعکاد1395های جنوب شرقی ايران بود یه در سال در مریز يکی ام استان

ب ههدتم بده عندوان نمونده، شدریت داشدتنک  انتخدا آمدوم دختدر پايدهدانش 60در اين مطالعه 

  همه گیری تصادفی ام دو مکرسه در يک ناحیه آمومشی انجا  شکآمومان بر اساس نمونهدانش

ل آمومان و والکين آنها فر  رضايت نامه یتبدی را بده منظدور شدریت در پد وهش تکمیددانش

 نمودنک  

رد ادی ويکيوهای معلدم سداخته در مدوابزارهای مورد استهاده در پ وهش حاضر شامل تعک

 -محتوای آمومشی جذر و توان به همراه يک آممون یتبی و يک پرسشدنامه نظرسدنجی محقدق

 ساخته )مخصوص گروه آممايش( بود  

ويکئوهای معلم ساخته بر اساس محتوای رياضی مربوط به جذر و تدوان ام یتداب درسدی 

ای تنظیم شکه بود  اين ويکئوها در یالس قهدقی 90رياضی در پايه ههتم، به مکت هشت جلسه 

شدک، ضدبط می آمومان گروه گواه یه تکريس بده روش سدخنرانی ارايدهدرسی مربوط به دانش

                                                 
1. Mc Callum, Schultz, Sellke, Spartz 
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شکنک و سپس در اختیار گروه آممايش قرار گرفتنک تا در در منزل و قبل ام شروع یالس آنها را 

 ببیننک  

شک  به ايدن می اس روش سخنرانی ارايهدر یالس گروه گواه، محتوا به صورت سنتی بر اس

و یار  شک و در ادامه بخش فعالیتترتیو یه پس ام بیان محتوای آمومشی، چنک مثال مطرا می

های یتداب درسدی و يدک گرفت  سپس تمرينمی ام یتاب درسی مورد بررسی قرار در یالس

ف بده عندوان تکلیدیاربرگ یه شامل چنک تمرين تکمیلی مربوط به محتوای تکريس شکه بدود 

 شک  می ان گروه گواه ارايهآمومدانشمنزل، به 

شدک( ابتدکا آمومان گروه آممايش )گروهی یه به روش یالس درس معکوس اداره میدانش

هددا و یددار در یردنددک، و فعالیتهددای آمومشددی مربددوط بدده درس را در منددزل مشدداهکه میفیلم

های یردنک سپس تمرينتوا در منزل حل میهای یتاب درسی را به منظور درک بیشتر محیالس

 متناسو با درس، ام یتاب درسی و یاربرگ تکمیلی را در ممدان یدالس درس، مدورد بررسدی

واه ه گدهای آمومشدی در یدالس گدرودادنک  همانطور یه پیشتر نیز اشاره شک، اين فیلممی قرار

 فیلمبرداری و ضبط شکه بودنک 

ه بدین دو گدرو یداربرگ تکمیلدی هدایيکسان بود  سؤالمعلم هر دو گروه آممايش و گواه 

آمدومان یدالس یالس درس معکوس و یالس درس سنتی مشترک بود  با اين تهاوت یه دانش

س آمدومان یدالس دریردنک ولی دانشدرس سنتی )گروه گواه( اين مسايل را در منزل حل می

روهدی و بدا نظدارت و به صدورت گمعکوس )گروه آممايش(، اين مسايل را در یالس درس، 

 یردنک  عالوه براين، به دلیدل داشدتن وقدت بیشدتر در یدالس درسسامی معلم حل می تسهی

هدای ای ام مسائل یار برگشک  نمونهآمومان حل میتری توسط دانشمعکوس، مسائل مههومی

 آمکه است   1مربوط به گروه سنتی و معکوس در شکل 
 (( مشخص ینیک ه های نادرست را با ))(( و جملجمله های درست را با )) .1

  است   -1برابر با  -1مجذور مکعو   است  1000برابر  حاصل 

 تر است مکعو هر عکد طبیعی ام مربع آن بزرگ   مکعو هر عکد منهی، عکدی مثبت است 

 دست آوريک های مير را بهحاصل عبارت .2

                                               الف)  =

 )ب =

 : یاربرگ مسايل رياضی1شکل 
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رای هدايی یده بده عندوان تکلیدف بددر گروه گواه، جلسده بعدک ام تدکريس محتدوا، تمرين

شک  آمومان با نظارت معلم روی تخته حل میآمومان مشخص شکه بود توسط خود دانشدانش

آمدومان ای مشکل داشتنک و با یمدک دانشآمومان در حل مسئلهدر گروه آممايش چناننه دانش

آمومان در مورد پرسیکنک و در صورتی یه ایثر دانششک، ام معلم میديگر در گروه برطرف نمی

داد  یمدآمومان توضدیح ئله مشکل داشتنک، معلم آن مسئله را روی تخته، برای یل دانشاين مس

 مشکل داشتنک   2آمومان در مورد حل مسئله شکل شماره به عنوان مثال بیشتر دانش

 

 را بیابیک    xمقکار به رابطه  باتوجه
 

 داشتنکآمومان در حل آن مشکل انشای یه ایثر د: مسئله2شکل 

ه تدک آمومان هر دو گروه آممايش و گواه، ام جلسه دو  به بعک در يک امتحدان یوتدادانش

ر هدای یوتداه تدک سدؤالی دیردندک  نتدايج ايدن امتحانسؤالی در ابتکای هر جلسه، شریت می

ه آمومان در رابطه با فهم محتوای آمومشی و مطالبی یمشخص شکن نقاط قوت و ضعف دانش

ر دک سدؤالی بیشتر داشت، مهیک بود   م  به ذیر است یه نمرات امتحان یوتاه تد نیام به تکرار

ه ی دو گدروآمومان تأثیر داده نشک  اگرچه سؤا ت اين امتحان تک سؤالی بدرانمره پايانی دانش

گدروه  های تک سؤالی دریردنک  هکف اين امتحاندنبال می يکسان بود، ولی اهکاف مختلهی را

ر ماينک  دآمومان تشويق بشونک تا در منزل، درس جلسه گذشته را مرور نه دانشگواه اين بود ی

آمومان حالی یه هکف ام برگزاری امتحان تک سؤالی در گروه آممايش، تشويق و ترغیو دانش

 های آمومشی بود  به ديکن فیلم

ی بعک ام گذشت هشت جلسه، هر دو گروه آممايش و گواه در آممدون پايدان دوره )محتدوا

رياضی جذر و توان( شریت یردنک  سؤا ت اين آممدون پايدانی )پیوسدت الدف( در محدکوده 

های یتاب درسی و یاربرگ مسايل مشترک بین دو گدروه بدود  ايدن محتوای آمومشی و تمرين

آممون پايانی برای مقايسه میزان يادگیری محتوای آمومشی بدین دو گدروه طراحدی شدکه بدود  

روايی آممون پايانی مورد اسدتهاده در ايدن پد وهش، سدؤا ت آممدون بده  برای تعیین اعتبار يا

بده دسدت آمدک  بدرای  89/0معلمان رياضی با تجربه داده شک  روايی محتوايی سؤا ت آممون 

ريناردسدون )دو نیمده  -محاسبه ضريو قابلیت اعتماد )پايايی( آممدون پايدانی ام روش یدودر
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آمدومان گدروه آممدايش به دست آمک  همننین دانش 93/0یردن( استهاده شک و ضريو پايايی 

ساخته )پیوست ب( را در انتهای جلسه  -نامه نظرسنجی محقق)یالس درس معکوس(، پرسش

نامده نظرسدنجی مدورد تجزيده و های حاصل ام آممدون پايدانی و پرسدشهشتم پر یردنک  داده

 قرار گرفت   1تحلیل

 نتایج

وه صیهی حاصدل ام پرسشدنامه نظرسدنجی ارائده شدکه بده گدردر اين بخش ابتکا نتايج آمار تو

ايسه آممايش )یالس درس معکوس( بیان خواهک شک و سپس نتايج مربوط به آمار استنباطی مق

 شود  نمرات دو گروه آممايش و گواه در آممون پايانی ارائه می

 نامههای پرسشنتایج آمار توصیفی حاصل از تحلیل سؤال

اب به دهک یه اگر سال آينکه فرصت انتخنامه نشان میآمومان در پرسششهای دانبررسی پاسخ

خداب ام آنان، رويکرد یالس درس معکوس را بدرای يدادگیری رياضدی انت %86آنها داده شود، 

یننک و مايل هسدتنک روش یدالس درس معکدوس جدايگزين روش تدکريس سدنتی شدود  می

ری رياضدی ام طريدق رويکدرد یدالس درس آمومان اعال  یردنک یه يدادگیدانش %76همننین 

شدان تر ام رويکرد تکريس سنتی بوده است  اين بخش ام نتايج نمعکوس برای آنها لذت بخش

آمومان نسبت به رويکدرد سدنتی تدکريس دهک یه رويکرد یالس درس معکوس برای دانشمی

 تر است  لذت بخش

تر بوده و عکوس برای آنها مؤثرآمومان، با اين یه رويکرد یالس درس مدانش %80بیش ام 

ين رويکدرد آنها اعال  یردنک یه ا %66انک موافق بودنک و به دانش و مهارت بیشتری دست يافته

راهم ها و معلم برای آنهدا فدفرصت بیشتری را برای بحث در مورد مسائل رياضی با همکالسی

مده ناهای پرسشبه سؤالآمومان های دانشخالصه آمار توصیهی پاسخ 1یرده است  در جکول 

 آمکه است  

تواننک برای فهم بهتدر محتدوا، چندک بدار آمومان میدر رويکرد یالس درس معکوس، دانش

ام  %76دهددک یدده هددای آمومشددی را یدده در اختیددار دارنددک، تماشددا یننددک  نتددايج نشددان میفیلم

                                                 
 SPSSنر  افزار  22با استهاده ام نسخه  1.



 1399تابستان ، پانزدهم، سال 57ه مطالعات برنامه درسی، شماره فصلنام    

 

 

144 

هدای آمومشدی تده فیلمام آنها سه يا چهار بدار در هه %23آمومان يک يا دو بار در ههته و دانش

یردنک  عالوه بر آن، در رويکرد یالس درس معکدوس ايدن تهیه شکه توسط معلم را تماشا می

به  ها برای درک مهاهیمی یه نیامآمومان وجود دارد یه در هنگا  مشاهکه فیلمامکان برای دانش

ه دسدت آمدکه، بدیش ام ها را نگه دارنک  با توجه به نتايج بفکر یردن و تمرين بیشتر دارد، فیلم

ام آنهدا، بده ندکرت در هنگدا   %3ام آنان بعضی اوقات و تنهدا  %23آمومان همیشه؛ دانش 70%

هدا را نگده ها برای درک مهاهیمی یه نیام به فکریردن و تمرين بیشتر داشت، فیلممشاهکه فیلم

 داشتنک  می
 عکوسدر مورد رويکرد یالس درس م مهناهای پرسشآمومان به سؤال  درصک فراوانی پاسخ دانش1جکول 

یامالً  هاسؤال ردیف

 موافقم

یامالً  مخالهم بی نظر موافقم

 مخالهم

يادگیری رياضی ام طريق رويکرد  1

یالس درس معکوس نسبت به رويکرد 

 تر بود بخشسنتی، برای من لذت

46 % 

 

 

30% 6% 10% 6% 

يادگیری رياضی ام طريق رويکرد  2

سبت به رويکرد یالس درس معکوس ن

سنتی برای من مؤثرتر بود و به دانش و 

 مهارت بیشتری دست يافتم 

33% 50% 3% 10% 3% 

رويکرد یالس درس معکوس فرصت  3

بیشتری را برای بحث در مورد مسائل 

ها و معلم، به من یالسیرياضی با هم

 داد 

26% 40% 13% 16% 3% 

 
 

آمدومان در يدادگیری مهداهیم رياضدی در رويکرد یالس درس معکوس، هروقت یه دانش

يدن اهدای خدود را دارندک  در یدردن و رفدع اشدکالشونک، امکان دوباره تماشادچار مشکل می

هدای لمآمومان بیان یردنک یه در مواقعی یده اشدکال داشدتنک، دوبداره فیام دانش %73پ وهش، 

پرسیکنک و بدا خره م معلم میام آنها بیان یردنک یه جلسه بعک ا %23یردنک، آمومشی را نگاه می

 پرسیکنک  شان میهای خود را ام والکينام آنان گهتنک یه اشکال 3%
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 نتایج آمار استنباطی مقایسه دو گروه آزمایش و گواه

ممدون آبه منظور انجا  آممون تحلیل یواريانس پیش فرض نرمال بودن توميع نمرات ام طريدق 

 آمکه است   2ر گرفت  نتايج آممون در جکول مورد بررسی قرا اسمیرنوف –یلموگروف 

   آممون نرمال بودن نمرات2جکول

 
 اسمیرنوف -آزمون کلموگروف

 داریسطح معنی درجه آزادی آماره آزمون

 068/0 60 110/0 آزمونپیش

 200/0 60 069/0 آزمونپس

بدرای  اسدمیرنوف -داری درآممدون یلمدوگروف، سطح معنی2های جکول با توجه به داده

-پدیش دهنکة اين است یه نمراتاست یه نشان 05/0آممون بیشتر ام آممون و پسنمرات پیش

 آممون، دارای توميع نرمال هستنک  آممون و پس

وه پیش فرض ديگر استهاده ام آممون یوواريانسِ بررسی همگونی واريانس نمدرات دو گدر

ون در تهاده شدک یده نتدايج ايدن آممدآممايش و گواه است  برای اين منظور ام آممون لوين اسد

  آمکه است  3جکول شماره 
 ها  آممون همگونی واريانس3جکول 

 داریسطح معنی درجه آزادی دوم درجه آزادی اول آماره آزمون لِوین 

 813/0 58 1 057/0 آزمونپیش

 339/0 58 1 928/0 آزمونپس

 

 اسدت، بندابراين 05/0شدتر ام داری آممدون لدوين بیسطح معندی دهک یهنشان می 3جکول 

 واريانس دو گروه آممايش و گوه دارای تجانس است  

بدود،  ام آنجايی یه نمرات حاصل ام آممون پايانی نرمال بودنک و واريانس نمرات همگدون

سدتهاده ابرای مقايسه عملکرد دوگروه آممايش و گواه در آممون پايدانی، ام تحلیدل یواريدانس 

 آمکه است   4ات بین گروهی در جکول شماره شک  نتايج آممون تأثیر

بندابراين  بود، 05/0، سطح معنی داری آممون بیشتر ام 4با توجه به خط سو  جکول شماره 

دار نبودن اختالف میانگین دو گروه در پس آممون پس ام حکف اثر احتمالی فرض صهر )معنی
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مشخص شکن اخدتالف در  برای پیش آممون( رد نشک  در نتیجه، ام آممون تأثیرات بین گروهی

 داری بین نمرات دو گروه وجود نکارد  ها، نشان داد یه ام نظر آماری تهاوت معنیمیانگین

   آممون تأثیرات بین گروهی4جکول 

  درجه آزادی مربع میانگین آماره آزمون معنی داری

 مدل اصالح شده 2 795/5 352/0 705/0

 آزمونپیش 1 252/5 319/0 575/0

 روش تدریس 1 246/4 258/0 614/0

 خطا 57 485/16  

 کل 60   

 

آمومان گروه آممايش )یالس درس معکدوس( و گدروه گدواه )یدالس نتیجه عملکرد دانش

یدالس  ( آمکه است  اگر چه نمرات3ای شکل )درس سنتی( در آممون پايانی، در نمودار جعبه

دهدک یده ايدن نشان مدی 4ولی جکول درس معکوس یمی با تر ام نمرات یالس سنتی است، 

 دار نیست  تهاوت، ام نظر آماری معنی

 

 
 (  نمودار مقايسه نمرات دو گروه آمومش سنتی و معکوس در آممون پايانی3شکل )
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 گیریبحث و نتیجه

ه آمومان گروه آممايش )یالس درس معکوس( نسبت به گروه گدوابا وجودی یه عملکرد دانش

نتدايج  ممون پايانی )مبحث رياضی توان و جذر( انکیی بهتر بود، ولی)یالس درس سنتی( در آ

تواندک ه میدار نیست  اين نتیجتحلیل یوواريانس نشان داد یه اين اختالف ام نظر آماری، معنی

روه گدآمدومان شدریت ینندکه در د يل مختلهی داشته باشک یه يکی ام آنها اين است یده دانش

، شدکنک و بدا ايدن روشا رويکرد یالس درس معکدوس مواجده میبار بود یه بآممايش، اولین

نک يی نکاشدتساخته، ییهیت با  -های آمومشی معلمآشنايی نکاشتنک  دلیل ديگر اين بود یه فیلم

همده  هدای آمومشدی بدا ییهیدت بدا  دریه با گسترش استهاده ام اين رويکرد،  م  اسدت فیلم

 های محتوايی رياضی، تولیک شود  ممینه

دار نبدود، عالوه بر اين، اگرچه تهاوت نمرات دو گروه در آممون پايانی ام نظر آماری معنی

آمدومان یدالس درس سدنتی در حدل آمومان یالس درس معکدوس، بیشدتر ام دانشولی دانش

نک  ها به صورت گروهی تمايدل نشدان دادندک و درگیدر آن شدکمسايل رياضی، به انجا  تمرين

یالس درس معکوس، توانستنک ارتباط مدؤثرتری بدا معلدم یدالس درس آمومان همننین دانش

گیدر هدای درس سدنتی، گوشدهآمومان یده در یالسبرقرار نماينک و تنییر رفتار برخی ام دانش

آمومان در یدالس یردنک، مشهود بود  برای نمونه، دانشبودنک و ام پرسیکن سؤال خودداری می

 های گروهی در یالس، فرصدتییردنک و بحثطرا میهای خود را ممعکوس، به راحتی سؤال

نا تر آشآمومان، عمیقآورد تا معلم یالس، بتوانک با نقاط قوت و ضعف يادگیریِ دانشفراهم می

  شود تا بتوانک يادگیری آنان را ارتقا دهک 

ه در نامه نظرسنجی اعدال  یردندک یدآمومان گروه آممايش در پرسشها، دانشافزون بر اين

يکرد تکريس معکوس، فرصت بیشتری برای بحث در مورد مسايل مختلف رياضی با معلدم رو

 هايشان دارنک و اگر سال آينکه فرصت شریت در رويکرد یالس درس معکوس بهو همکالسی

رمندان نها به ادارتری را برای آآنها داده شود، آن را انتخاب خواهنک یرد  چرا یه يادگیری معنی

آمومان نسبت راين در پاسخ به سؤال دو  پ وهش حاضر بايک گهت ایثر دانشخواهک آورد  بناب

به جايگزينی رويکرد یالس درس معکوس به جای رويکدرد سدنتی در آمدومش رياضدی نظدر 

 موافق داشتنک  
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 نامده، نشدان داد یدههدای پرسدشآمومان بده سدؤالهای دانشنتايج حاصل ام تحلیل پاسخ

 ام طريق رويکدرد یدالس درس معکدوس، بده میدزان ميدادی در ایثرشان معتقکنک یه يادگیری

ی ههتده هدای آمومشدی را طدتوانستنک چنکين بار فیلمپیشرفت يادگیری آنها مؤثر بود، ميرا می

را  ، فدیلممشاهکه نماينک و در مواقعی یه برخی ام مهاهیم رياضی نیام به تمرين بیشتری داشدت

چدون یده  کرد سنتی، اين امکان برايشان وجود نکاشت،نگه دارنک  اين در حالی بود یه در روي

ين توانستنک تکريس معلم را متوقف یدرده و بده تمدرآمومان نمیدر روش تکريس سنتی، دانش

ی ا بده خدوبرآمومان بکون اين یه مههدومی بیشتر بپردامنک  در نتیجه در بسیاری ام مواقع، دانش

در اين  کی ارائه شکه توسط معلم توجه یننک وشکنک به مطالو بعمتوجه شکه باشنک، مجبور می

صورت، به دلیدل پیوسدتگی مطالدو در درس رياضدی، مهداهیم جکيدک را نیدز بده خدوبی يداد 

یردندک، ممکدن برداری میگرفتنک  همننین در صورتی یه ام مطالو تکريس شکه يادداشتنمی

نک  امدا بعدکی نکاشدته باشدهای منظمی بدرای ارجداع بود مطالبی را ام قلم بینکامنک و يادداشت

د یه آمومان فراهم یرهای آمومشی رويکرد یالس درس معکوس، اين امکان را برای دانشفیلم

تری ام مهداهیم رياضدی یسدو ینندک و با متوقدف یدردن فدیلم و تمدرين بیشدتر، درک عمیدق

ندک ايآمومان در فر، دانشیالس درس معکوس تری داشته باشنک  در رويکردهای منظميادداشت

شدونک و شونک و ام حالت منهعل بودن در یالس خدارج میيادگیری و یشف مهاهیم درگیر می

آمومان در یالس درس معکوس نسبت بده یدالس سدنتی، بیشدتر ديدکه تحرک و پويايی دانش

 آمومان گروه آممدايش )یدالس درس معکدوس( اعدال ها، دانششود  بر اساس اين استک لمی

س درس معکدوس نسدبت بده رويکدرد سدنتی تدکريس، برايشدان لدذت یردنک یه رويکرد یال

 تر است  بخش

گیری  م  به ذیر است یه یالس درس معکوس يکی ام رويکردهای مهیدک در ممدان همده

های مجامی را با  ببرد  به اين ترتیو یه محتدوای درس توانک ییهیت آمومشیرونا است و می

آمومان بتواننک محتوای درس را مان قرار بگیرد تا دانشآموبه صورت غیر برخط در اختیار دانش

تواننک اشکا ت خود را آمومان میشبارها مشاهکه یرده و بیامومنک  سپس در یالس برخط، دان

شان به حل مسدايل مختلدف بپردامندک  ام معلم بپرسنک و به صورت گروهی و با راهنمايی معلم
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رعت متناسو با خودشان، مطالو رياضی را بیامومندک  آمومان می تواننک با سدر اين روش دانش

 شان را عمق ببخشنک   و با حل مسايل، يادگیری

هدا و شدود ام ايدن روش در تدکريس سداير درسهای آتی، پیشنهاد میبرای انجا  پ وهش

طالو های مختلف تحصیلی استهاده شود و به اين ترتیو، منبع خوبی برای آمومش همه مدوره

ها روی هم انباشته منکان قرار خواهک گرفت  به مرور ممان، اين تالشسترس عالقهدرسی در د

های آمومشی را ای غنی و با ییهیت )ام نظر صکا و تصوير( ام فیلمتوان مجموعهشونک و میمی

 مبانان در سراسر جهان فراهم آورد  برای استهاده همه فارسی

الس درس معکوس، يکدی ام نیامهدای جدکی سخن پايانی اين یه مطالعه نقش معلم در ی

گر در حومه پ وهش در اين ممینه است  چرایده بدا تنییدر نقدش معلدم ام مدکرس بده تسدهیل

های جکی و جکيکی برای معلمان به وجود خواهک آمدک  بده عندوان های گروهی، چالشبحث

هدی، یدار گرو آمدومان در حدینالساعه دانشهای خلقمثال، چگونگی ارائه پاسخ مؤثر به سؤال

های آتدی در مدورد رويکدرد یدالس درس معکدوس، های جکی برای پ وهشيکی ام موضوع

 خواهک بود  

 منابع 

،   ترجمده: يحیدی سدیک محمدکیروانشناسی آمومشدی: نظريده و یداربرد(  2006اسالوين، آر  وای  )

 (  تهران: نشر روان  1393)

الس ید(، تداثیر رويکدرد 1394امآذری، ییدومر.  )يزدی، مريم و نیدفر، محمکصاد ؛ تقوايیاسماعیلی

و   ینهدرانس ملدی مطالعدات هندر  آمومان دوره ابتکايیمعکوس بر احساس تعلق به مکرسه دانش
 تهران، ايران    های علو  انسانیپ وهش

(  تاثیر راهبرد یالس درس معکدوس بدر يدادگیری بخدش گرامدر درس مبدان 1396خیرآبادی، رضا  )

 اتد 141  ، صدص64، شماره 16  سال های آمومشیفصلنامه نوآوریدهم تحصیلی  انگلیسی پايه 

 وپرورش ريزی آمومشی، ومارت آمومشساممان پ وهش و برنامه  162

ضدی  در آمدومش ريا ICT (  ههت موقعیدت بدرای تلهیدق 1383  )هرا  و گويا، مبوالهضلرفیع پور، ا

اشر: ن  79-90سننکج، ايران  صص   اضی ايرانگزيکه مقا ت ههتمین ینهرانس سا نه آمومش ري

 پرتوبیان 
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ارچوب (  چد1396یاويانی، حسن؛ لیاقت دار، محمکجواد؛ ممانی، بی بی عشرت و عابکينی، ياسمین  )
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 پیوست الف: سؤاالت آزمون پایان دوره کالس معکوس
 س معکوسسؤا ت آممون پايان دوره یال

 دقیقه 90مکت ممان آممون :                   گروه :                 نا  و نا  خانوادگی :

ف
ردي

 

رم  سؤاالت
با

 

1 

 مشخص ینیک   و نادرست را با  پاسخ درست را با 

 غ     ص                    برابر است با  الف( حاصل عبارت 

 غ    ص               توان سو  يک عکد مکعو آن عکد گوينک  ب( به

 غ    ص                            ج(اعکاد منهی جذر نکارنک 

 غ    ص              قرار دارد  30و  28بین دو عکد صحیح  د( 

1 

2 

 جاهای خالی را با عبارت های مناسو یامل ینیک 

o است ر، به توان صهر برابر                                         هر عکد غیر صه   

o هدا را بدا هدم واندار با پايه های مساوی يکی ام                را نوشدته و تدر ضرب اعکاد توان

 ینیم                  می

o 3  به صورت عکد توان دار برابر است با                          3برابر عکد            

o                                     ود  شمی     هر عکد منهی به توان فرد برسک حاصل عکدی 

o                                     شودمی   هر عکد منهی به توان موج برسک حاصل عکدی   

5/2 

3 

 گزينه صحیح را انتخاب ینیک  

 باشک می دار برابر با یکا  گزينه به صورت توان حاصل عکد  -

   د(          ج(        ب(         الف( 

 برابر با یکا  گزينه است ؟  64ريشه های دو  اعکاد  -

    د(           -8ج(        +8ب(        الف( 

 به صورت عکد توان دار یکا  است؟  حاصل عبارت  -

   د(        ج(       ب(        الف( 

 است مساحت آن به صورت عکد توان دار یکا  است؟ و عرض آن  طول مستطیلی  -

   د( الف و ج    ج(       ب(         الف(

2 



    آمومان دانش نیدر ب یاضير یریادگي شرفتیبه روش معکوس در پ سياثر تکر
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4 

 حاصل هر يک ام عبارت های مير را به صورت يک عکد توان دار بنويسیک  

 )الف  

 )ب 

 )ج 

 )د 

 )ر 

 )م 

 )هد 

 )و 

1 

1 

5/0 

1 

5/0 

5/0 

75/0 

75/0 

5 

 حاصل عبارت های مير را به دست آوريک 

   )الف 

   )ب

 

5/1 

5 /0 

6 

 عکدهای مير را به صورت گسترده و گسترده را به عکد تبکيل ینیک 

 )الف  

 )ب  9130=

5/1 

 1 را بکست آوريک )تا يک رقم اعشار(  جذر تقريبی عکد  7

8 

 قرار دهیک   يا  يا درجای خالی عالمت 

 )الف                     )ب 

  )ج                       )د   

1 

 1 چنک است ؟  باشک حاصل  اگر  9

 1 را به صورت يک عکد توان دار بنويسیک  حاصل  10

 1 را بکست آوريک  مقکار  درمعادلة توانی  11
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 پیوست ب: پرسشنامه )نظر خواهی پایان دوره( مخصوص گروه آزمایش )کالس درس معکوس(

ر
ف
دي

 

 های بخش اولسؤال

مال
یا

 
هم
خال

م
 

اله
مخ

م
ر  
کا
ی ن

ظر
ن

 

قم
واف
م

قم 
واف
ال م

یام
 

      ام نظر من يادگیری رياضی آسان است  1

      من به درس رياضی عالقه دار   2

يادگیری رياضی ام طريق رويکرد آمومش معکوس نسبت به یالس سنتی  3

 برای من لذت بخش تر بود 

     

ی ام طريق رويکرد آمومش معکوس نسبت به یالس سنتی يادگیری رياض 4

  برای يادگیری من مؤثرتر بود و به دانش و مهارت بیشتری دست يافتم

     

بحث در مدورد مسدائل  بیشتری را برای رويکرد آمومش معکوس فرصت 5

 و معلم به من داد ها رياضی با همکالسی

     

 آمومش معکوس، در منزل عالقه های آمومشی رويکردمن به تماشای فیلم 6

 دار  

     

 بخش دوم پرسش نامه 
 سؤال ردیف

 ده است ینیک يادگیری ام طريق یالس معکوس، به چه میزان در پیشرفت يادگیری درس رياضی شما مؤثر بوفکر می 1

  %75-%100 د(                   %50-%75ج(                   %25 -%50ب(              %0 -%25الف( 

 یرديک؟های آمومشی تهیه شکه توسط معلم را تماشا میدر ههته چنک بار فیلم 2

 ب( يک يا دو بار در ههته                یرد   الف( اصالً نگاه نمی

 د( بیش ام چهار بار                   ج( سه يا چهار بار در ههته 

هدا را نگده یلمبرای درک مهاهیمی یه نیام به فکر یردن يا تمدرين بیشدتر داشدت، ف هاآيا شما در هنگا  مشاهکه فیلم 3

 داشتیک؟ می

 داد  ب( بعضی اوقات اين یار را انجا  می    داد   الف( همیشه اين یار را انجا  می

 داد  د( هیچ گاه اين یار را انجا  نمی    داد   ج( به نکرت اين یار را انجا  می

 شک  ها دچار مشکل میی با يادگیری رياضی در هنگا  مشاهکه فیلموقت 4

 پرسیک  ب( جلسه بعک در یالس ام معلم می    یرد   ها را نگاه میالف( دوباره فیلم

 داد  د( هیچ اقکامی انجا  نمی  پرسیک   ج( ام يکی ام اعضای خانواده می

 ينددکه بدده شددما داده شددود، آيددا آن را انتخدداب اگددر فرصددت شددریت در یددالس معکددوس بددرای سددال آ 5

 ینیک؟ چرا؟ می

 


