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یده:  له چک عال در ی هاروشروش آموزش معکوس از جم ف

آموزش استتتتل رلمرام اينکه امکان اجرای ايو روش به ويده در 

درس رلوم تجربی از لحاظ موضتتوری  و ابتدايیدوره های کالس

لکو استتتفاده از ايو روش در ، و امکانات آموزشتتی فراهم استتت

تأثمر هدف پدوهش بررستتی تعممو  مدارس بستتمار محدود استتتل

اجرای روش آموزش معکوس در کالس درس رلوم تجربی در 

مدی  کارآ يادرمری درس و آود با روش ستتتنتی در  قايستتته  م

مش روش پدوهش نممه آزمايشتتی از نوط حرپ پ ان بودلآموزدانش

ق جامعه آماری ايو تحقمپس آزمون با رروه کنترل بودل  –آزمون 

شهر تهرابتدايآموزان مدارس ادانش سال ی دآترانه   -99ن که در 

نه و  98 به صتتتورت آموزدانشنفر از  90حجم نمو که  ان بود 

نفره آزمايش و کنترل جايگزيو شتتدندل  45تصتتادفی در دو رروه 

شنامه آودکارآمدی جمنک و مورران س  ( و1999) ابزار تحقمق پر

مل داده هت تحل يادرمری درس رلوم بودل ج مار از ها آزمون  آ

شدل نتايج پدوهش  ستفاده  ستنباحی کواريانس ا صمفی و آمار ا تو

يادرمری  نشتتتان داد مانگمو نمرات آزمون  که آموزدانشکه م انی 

دار بمشتتتر به حور معنیاند روش آموزش معکوس را دريافت کرده

ستآموزدانشاز ممانگمو نمرات  سنتی ا ست که از روش  فاده انی ا

ان نمز آموزدانشودکارآمدی اندل روش آموزش معکوس بر آکرده

 ثر بودل ؤم

یدواژه مدی، آموزش معکوس، يادرمری ها:کل کارآ روش ، آود

 فعال

M. Samie Zafarghandi (Ph.D) 
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Abstract: The purpose of this study was 

understanding the types of teacher-student 

interactions based on the idea of education as 

an asymmetrical interaction. The research 

method was classroom study which conducted 

in a large boy’s elementary school, with sixty 

classrooms. Firstly five, third grade classes 

were selected based on purposeful sampling 

strategy of available samples. The data were 

collected through observation and video 

recording of the classes. The identified 

teacher-student interactions include caring, 

managerial, participatory, destructive, and 

functional interaction regarding the society. 

The caring and participatory classrooms 

interactions were aligned with the Bagheri’s 

theory of education. There is a need for 

coordinated changes between the goals of 

teachers, their professional skills and science, 

schools, community, and other elements of the 

education system. inappropriate physical 

environment, some traditional beliefs of 

teachers, parents and school officials, students 

and inadequate professional skills of teachers 

and methodology oriented curriculum are the 

main obstacles to the interaction of human 

theory in class. 

Keywords: educational interaction, teacher-

student interaction, classroom study, 

asymmetrical interaction 

                                                 
 mosamie41@gmail.com          یموزشآ یزيرپرورش، سازمان پدوهش و برنامه موزش وآ پدوهشگاه مطالعاتدانشمار ل 1

 fariba.navide@yahoo.com)نويسنده مسئول(           قاتمواحد رلوم و تحق ،یدانشگاه آزاد اسالمارشد  یکارشناس ل2

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17354986.1401.17.65.7.5


 1401، تابستان هفدهمسال ، 65شماره ، فصلنامه مطالعات برنامه درسی     

 

 

134 

 مقدمه 

مران چگونگی تربمت فرار، هتای آمتوزش و پترورش قرن بمست و يکميکی از مهمتريو چتالش

های ریبا جامعه در حال تغممر و پمچمداست کته از آمادری الزم برای رويارويی  نسل جديد

ل مسئله به حور مداوم دررمر فرايند يادرمری و ح، رصر انفجار احالرتات برآتوردار باشتند

ر کمتتريو د، ها لذت ببرند و بتوانند با استفاده از منابع مختلفشوند و از رويارويی با چالش

 آنهتا را رفتع کنندل ، زمتان ممکتو

سل»مفهوم  سنمو های ب به رروهاال «ن شاره دارد که به رنوان حبقه بندی افراد در  سنی ا

شتتود در يک دوره معمو مشتتترت هستتتند می رمومی که تصتتورهای نزديک با توجه به ويدری

، شتتتناآتی و رفتاری مختلف، شتتتناآتیهای هستتتتی(ل ديدراه2002، رورلر) شتتتوندمی ظاهر

ها نمز با دهند و ايو ديدراهها را تغممر میانتظارات نستتلهای رفتاری و ستتبک، باورها، هاارزش

، 2020از ستتتال  (ل2016، بمهان، 2017، يونال، 2020، يالچمو) کنندهر نستتتل جديد تغممر می

به تدريج موقعمت آود را به ، که هنوز در زندری کاری فعلی فعال هستتتند Yو  Xهای نستتل

سل  سلی به نام های و در دوره Zن سل «آلفا»بعدی به ن ستهای که کامالً با ن ، قبلی متفاوت ا

سل آواهند کردلوارذار  شدند که آنها را به مهارت ايو ن صر اينترنت متولد  ديجمتالی های در ر

ندل) مجهز کرد کامالً ما2020، مک کري تالمج2020، ؛ دو ، 2017، 1ترزی بويلو ، 2018، ؛ ديجم

ستربنز، 2017، 2آکا ست2014، مک کريندل ؛2015، ا سررت در حال تغممر ا ، (ل در دنمايی که به 

های های يادرمری نسلانتظارات و سبک، ها در حال افزايش است و درتهای بمو نسلتفاوت

يادرمری ، جديد نمز در حال تغممر استتتل چگونگی آموزش ايو نستتل بستتمار با اهممت استتت

وزش و يادرمری فردی با کمک آم، ررددل در ايو روشمی معکوس به رنوان يک راه حل مطرپ

شودل در هزاره سوم با می های آموزشی جايگزيو آموزش مستقمم توسط معلمابزار و تکنولوژی

های آموزشی رمری صحمح نظامبهره، های احالرات و ارتباحات در ررصه زندریورود فناوری

 پرحرفدار استتتای های حرفهتريو چالشها در تدريس و يادرمری يکی از رمدهوریاز ايو فنا

سا) سال ، (2020، پار سط کويد 2020از حرف ديگر جهان در آااز  شدل همه  193 -تو متوقف 

                                                 
1 Terzi   & Boylu 

2 Aka, Starbens, Mccrindell 

3. COVID- 19 
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رمومی نتوانستتتند فعالمت کنند و ستتمستتتم جامعه و بهداشتتت ، اقتصتتاد، ها مانند آموزشبخش

ساير بخش شی مانند  شده بودل آموزش معکوس به رنوانآموز آموزش جديد روش  ها متوقف 

 کاربرد بمشتری پمدا کردل ظهور و

ررايی نمز استتتت زيرا يادرمری ی در آموزش همستتتو با نظريه ستتتازندهايو نوط يادرمر 

(ل در ايو نوط آموزش 1396، مهر محمدی) استتت معکوس مستتتلزم دستتتکاری فعال يادرمرنده

سط معلم فراهم شرايط تو سط يادرمرندران أع تو در واق ررددمی ايو  ساآت دانش تو کمد بر 

پويا و کمفی و های کمد بر ارزشمابیأمحور استل ت آموزدانشايو رويکرد  استل به ربارت ديگر

ستلی هاروش شمابی متنوط ا ستمابی ، برای مثال کاربرد فناوری در آارج از کالس ارز امکان د

آسان و آزاد يادرمرنده به احالرات و محتوا را افزايش داده و بارث فردی شدن فرايند يادرمری 

در همان حال دريافت و حس کامل از فضتتا و ديگران و برقراری روابط پايدار و ،شتتده استتت 

شی در بعد ديگر روش يادرمری معکوس ست؛ اما ايو نقطه کاه ، قوی را برای او کاهش داده ا

تر بمو يعنی در درون کالس به بهتريو نحو بر حرف شده است و فرصت برقراری روابط رممق

ايو روند در تمام نقاط  ؛و ستتاير يادرمرندران در کالس را فراهم کرده استتت يادرمرنده با معلم

کاهشتتتی روش يادرمری معکوس ديده شتتتدل منتورينم کالس معکوس به يک مدل جديد 

بر ايو ، کندمی مربی ستتتنتی به حور کامل تغممرهای شتتتود که در آن نقشمی راهنمايی احالق

در مربمگری ستتتنتی  انی که قبالًآموزدانشمعلمان با تجربه کمتر و ، استتتاس در ايو مدل جديد

رستتد می ايو رويکردی استتت که به نظر رمرند ومی قرار« استتتاد»به رنوان ، بودند« شتتاررد»

صمف کالس معکوس صه در تو ستل به حور آال ضر ا سل حا توان رفت آموزش می مطلوب ن

رمرد و انجام در منزل صتتتورت میمعکوس الگوی نويو آموزشتتتی استتتت که در آن آموزش 

قبل از  ان مواد درسی ويدئوهای آموزشی راآموزدانشل شودمی لمف درسی در کالس انجامتکا

انجام ، کنند و زمان حضتتور در کالس را به حل تمريومی در منزل تماشتتا حضتتور در کالس

های آموزشی که ويدئول دهندمی آود اآتصاصهای پروژه و بحث و تبادل نظر پمرامون آموآته

 و يا معرفی توستتط معلم تهمه معموالَ، جزو ستتاآتار اصتتلی و کلمدی تدريس معکوس استتت

های در کالس لرردندمی ان انتخابآموزدانششتتوند و يا از منابع آموزشتتی آناليو توستتط می

راهبردهای يادرمری توانند معکوس کمتر شاهد کمبود زمان آواهمم بود و معلمان به راحتی می

شاهده پموسته فعال را پماده سب ازآموزدانشسازی نمايندل همچنمو م  ان برای ثبت بازآورد منا



 1401، تابستان هفدهمسال ، 65شماره ، فصلنامه مطالعات برنامه درسی     

 

 

136 

هايشتتان به راحتی امکانیذير آواهد شتتدل ارر معلم به هر دلملی نتواند در کالس درس فعالمت

توانند فرآيند يادرمری را تحت ان متوقف نخواهد شد و آنها میآموزدانشيادرمری ، حاضر شود

شرايطی ادامه دهندچن سو) مو  سوی ديگر2012، ترکل ضور ، ( از  در کالس  آموزدانشردم ح

يادرمری درس نمز نمی ند بر  گذارد؛ زيرا تأثمر توا فاده از کتاب آموزدانشچندانی ب با استتتت ان 

سی شی، در ساليد، فملم آموز ست و نظاير آن قادر، ا شرايط موجود  پادک آواهند بود آود را با 

به ويده با توجه به شتتترايط ، روش وارونه يا معکوس (ل2020، پالت و تررلما، مجل) هندوفق د

، زيادی استتت که معلمان با به کاررمری آن از حريق ارستتال فملم هاهای دارای مزيت، کرونايی

ان آموزدانشتوانند فضتتايی از يادرمری را در آانه برای می يادرمریهای ها و بستتتهپادکستتت

 لايجاد کنند

 وب نظری و پیشینه تحقیقچهارچ

مورد استفاده قرار ررفتل  2007در سال  2و آرون سَمز 1جاناتان ِبررموآموزش معکوس توسط 

، کنجکاوی- 3ارتبا ط - 2محتوا - 1ايو دو نفر آموزش بر سه نوط استوار است:  بر اساس نظر

م بايد بتواند حس کنجکاوی به ايو معنی که معلل که اثر کنجکاوی در ايو بمو بمشتر از بقمه است

يادرمری با های پمشمنه موضوط يادرمری معکوس مرتبط با تئوری، ان برانگمزدآموزدانشرا در 

( و 1978) ها ابتدا از کارهای پماژهمحور استل ايو تئوری آموزدانشتمرکز بر يادرمری 

 تمريو شد که( ررفته شدندل روش آموزش معکوس با مربمانی آاار و 1967) 3ويگوتسکی

(ل ارر چه 2014، 4وارو) بمشتر در فرايندهای يادرمری دررمر کنند را انآموزدانشآواستند می

رذار روش آموزش معکوس بوده تواند ادرا کند که به حور منحصر به فرد پايههمچ کس نمی

، 7وريو لمجم، 6وسلی بمکر، 5آن را به پمشگامانی از قبمل اريک مازور، تعداد کمی از افراد، است

                                                 
1. Jonathan Bergman 

2. Aaron Sams 

3. Piaget & Vygotsky 

4. Vaughn  

5. Eric Mazur 

6. Wesley Baker 

7. Maureen Lage 
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 دهند ايو روش به تدريج در سراسر جهانمی نسبت، 3رلو پالت ، 2ممشل تررلما ، 1سالم آان 

مختلف تحصملی فرارمر های ها و رشتههلند( در زممنه، ژاپو، چمو، کره، تايوان، آمريکا، اسیانما)

ها بارث بهره رمری بمشتر از ايو روش شده زيرا دسترسی ایو چندرسانه هاامروزه فناوری شدل

پويا و انی ، تتعامتلیهای ايتجاد محمط، ان به منابع احالراتی مختلفآموزدانشآسان و سريع 

 يادرمری وهای ايجتاد فترصت دررتمری در فعالمت، صتدا، متحرتهای کلمپ، شده بتا تصاوير

ساز ايو شرايط زممنه(ل 1397، یبمدرل) فراهم شده استارتقاء يادرمری مستقل بمش از پمش 

يتادرتمری و تتحقق يتادرتمری شتارترد -رويکردهای سازنده رترايی در فترآيتند يتاددهتی

تمام معلمانی که در سراسر جهان از روش آموزش معکوس  .(2015، کريه) شده است متحتور

دانند که ضمو کم کردن از زمان می وزشیآمهای کنند آن را تحولی شگرف در شموهمی استفاده

 نمز اذران و آرون سَمز (ل جاناتان بِررمو1395، رباسی اقدم) دبرآيند و نتمجه بهتری دار، آموزش

کنند و آود را می هاست که ايو روش را اجراکنند که برآی از معلمان در جاهای ديگر سالمی

اولمو کتاب در  ما پمشگام ايو روش هستمملرويند می دانند بلکهآالق و مبدط ايو روش نمی

(ل هرچند روش 2013، 4بی شاپ و ورلگر) تالمف شد 2012زممنه آموزش معکوس نمز در سال 

( اما بواسطه 2007شروط از سال ) آموزش معکوس در جهان امروز روش بسمار جديدی است

(ل 2011، 5هربارد ) کنندمی هتکنولوژی سريعاً وارد ايران شده و اکنون برآی معلمان از آن استفاد

 را انديشمدن بايد کنممل ها آودداریانديشه از آموآتو که آواهدمی کانت همچون روسو

(ل در کالس سنتی بمشتر زمان 1394، شکوهی) نمست هاکتاب محتوای آموآتو، موضوط آموآتل

حبق هرم ) های رالی يادرمریهای پايمو يادرمری و کمتريو زمان صرف مهارتصرف مهارت

کنند و زمان کمتری را می شودل معلمان بمشتر زمان آود را صرف يادآوری و يادرمریمی بلوم(

هم فرآيند دو سويه ارتباط بمو معلم ، (ل آموزش1395، رطاران) کنندمی هاصرف کاربرد آموآته

، احالرات معموالً، روش سنتی آن يادرمری که در -حرفه ياددهی و شاررد است و هم فرآيند دو

يا وارونه تغممر  در روش آموزش معکوس شودلها از معلم به شاررد منتقل میها و نگرشمهارت

فضای آموزشی از کالس به فضای يادرمری فردی و ارائه محتوای درسی آارج از کالس استل 

                                                 
1. Salam Khan 

2. Michael Treglia 

3. Glenn Platt  

4. Bishap , Verleger 

5. Hrbard 
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 شناآتی يعنی دانش و فهممدن در آارج از کالس محقق حمطه پايمنی سطوپ در ايو روش

« تحلمل« »کاربست»يی معلم صورت سطوپ باالتر يعنی و کالس درس و با راهنماشود می

ثرتر ؤ(ل زيرا ايو روش تعامل را م2014، 1سی و کنری) پذيردمی در درون« ارزشمابی»و « ترکمب»

تر و احممنان بمشتری دارند االت احساس راحتؤان در پرسمدن سآموزدانشو  سازدمی و مفمدتر

، 2افسمنا و سولوژينکف) کنندمی هايشان بحث و رفتگوبا معلم و هم کالسیو درباره موضوط 

، ان مطالب مطالعه شده را به حور رمده با حل کردن کارهای رملیآموزدانش، (ل در کالس2015

افسمنا ) دهدمی انجام دادن پروژه و بحث روی مسائل مختلف و مهم در مورد موضوط رسترش

مسئله ، فعال، شامل يادرمری مشارکتی، رد رملماتی کالس معکوس(ل رويک2015، و سولوژينکف

هايی و ويديوهای ضبط شده سخنرانی، کشف و توسعه مهارت درون کالسی، همماری، محور

باشد در مرور پمشمنه می ان آارج از زمان کالسی در دسترس هستند؛آموزدانشاست که برای 

های زممنه، مجازی به تدريس در شرايط کرونايی معتقدند رويکرد( 2020) تحقمق الی و همکاران

ان به رنوان يادرمرنده مستقل را فراهم کرده است و استفاده از رويکرد آموزدانشفعال کردن 

تری شود تا يادرمری رممقمی معکوس تحت هدايت و راهنمايی فردی آراه و باتجربه سبب

تدريس با روش تأثمر مطالعه  در( 1400، احمدی و همکاران) برای يادرمرنده حاصل شود

ان پايه آموزدانشکاوشگری و سخنرانی بر يادرمری ، ی همماریهاروشمعکوس در مقايسه با 

همماری و سخنرانی در ، کاوشگری، تدريس معکوسی هاروشششم ابتدايی نشان داد که بمو 

معناداری وجود ان پايه ششم ابتدايی در مبحث انرژی رلوم تجربی تفاوت آموزدانشيادرمری 

تبممو فرايند يادرمری معکوس در مطالعه آود با رنوان  ( در1400) حسمنی درون کالئی داردل

پذيرش يادرمری معکوس به رنوان يک  نشان داد کهآموزش دانشگاه رلوم پزشکی مازندران 

ها و امکانات سازی و ارتقتای کمفمتت زيرساآت فراهم، رويکرد مستقل توسط مديران رالی

های مديريتی از حريق پذيرش اساتمد شايسته و آشنا بته موزش مجازی و ارتقای توانمندیآ

توانند راهکارهای مناسبی برای اجرايی کردن يادرمری می فراينتد يادرمری معکوس برای آموزش

تصاویر  یادگیری معکوس از طریق ویدیوتأثیر مقایسه در مطالعه  ل(1400آنمفر) معکوس باشند

                                                 
1. See, S., & Conry, J 

2. Evseeva And Solozhenko 
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يادرمری  یادگیری در درس علوم ریاضی ششم دبستان نشان داد کهای چند رسانهی هاروشو 

بسزايی در يادرمری دروس رياضی تأثمر ای ی ويدئويی و چندرسانههاروشمعکوس با استفاده از 

، ای استفاده از تصاوير ويديويیروش چندرسانه و، داردل همچنمو بمو دو روش يادرمری معکوس

اثربخشی در مطالعه (ل 1400همکاران و  رمرانی) بسزايی در يادرمری داردأثمر تيادرمری معکوس 

ان نتايج نشان داد که آموزش معکوس بر آموزدانشآوری تحصملی آموزش معکوس بر تاب

ان آموزدانشتحصملی  آوریتاب %56بسزايی دارد به حوری که تأثمر ان آموزدانشآوری تاب

 و همکاران بخشدل شمخی پورمی انسان و محمط زيست را ارتقاءدآتر پايه يازدهم در درس 

آن تأثیر نگرش زبان آموزان زبان انگلیسی نسبت به تدریس غیرمعمول و ( در مطالعه 1400)

، آودکارآمدی، نتايج نشان داد که کالس معکوس انگمزهدقت و تسلط شفاهی آنها ، بر پیچیدگی

مطالعه  ل(1399، ابوالقاسمی) ان را افزايش دادآموزنشداارتماد به نفس و آودمختاری ، مشارکت

 نشان داد روش يادرمری معکوس بر روی نگرش و رملکرد در درس رياضی دوره ابتدايیتأثمر 

حصملی درس رياضمات تأثمررذار است روش يادرمری معکوس برنگرش و بر رملکرد تکه 

آموزش معکوس و آموزش سنتی بر اشتماق تحصملی تأثمر مقايسه  مطالعهل (1399، قربان زاده)

پدوهش مبتنی بر اثربخشی های ها نشان داد که فرضمهان ابتدايی يافتهآموزدانشدرس ر ياضی 

ان آموزدانشررفته است و  قرار تأيمد ان مورد آموزدانشآموزش معکوس بر اشتماق تحصملی 

 س آزمون اشتماق تحصملی بمشتری داشتندان رروه کنترل در پآموزدانشرروه آزمايش نسبت به 

ان آموزدانشتوان نتمجه ررفت که روش آموزش معکوس بر اشتماق تحصملی درس رياضی می

 اثربخش استل

ادرات والديو از پمامدهای آموزشتتتی يادرمری به در مطالعه  (1399و همکاران ) رلی پور

دهد که از نگاه آنها می که تجارب زيستتته والديو نشتتان شتتموه معکوس به ايو نتمجه رستتمدند

استفاده از کالس معکوس رامی مثبت در ارتقا سطح آموزشی و دارای پمامدهای مثبتی در ابعاد 

ستفاده از ايو روش ستل ا سائل ، مختلف ا سنتی آارج کرده و مبتنی بر م آموزش را از حالت 

شتريو پمامد را در ان و والديو پمش رآموزدانشهای روز و نماز ست همچمنو ايو روش بم فته ا

ستلآموزدانشحوزه يادرمری و آموزش برای  شته ا شان داد 1399) قنارت وحبمب زاد ان دا ( ن

اما ، ان موثرتر از روش ستتتنتی بوده استتتتآموزدانشکه تدريس به روش معکوس بر يادرمری 

و حال استتتتستتتر جمس و تفاوت معنادار نگرش به درس رياضتتتی ايجاد نکرده استتتتل در رم
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( در مطالعه آود نتمجه ررفت که انجام ايو مدل پمامد يادرمری شتتتناآتی و 2018) همکاران

دهدل مرور پمشتتمنه آارجی موضتتوط نمز می انگمزه کلی فرارمران را در فرآيند يادرمری پرورش

ت  در پدوهش آود نتمجه (2018) ممونم و بو: ثمرات مثبت ايو روش استتتت از جملهأمويد 

شجويانی که آود رهبری و مهارت، که نمرات آودکارآمدی ررفتند سأله و تفکر دان های حل م

صورت  شجويانی که دوره را ب صورت يادرمری معکوس رذرانده بودند از دان دوره آود را به 

 بهبود يافته بودل  بمشتر سنتی و آموزش مستقمم رذرانده بودند

پیشیینهادی تمرینی برای در   موزشییی:راهنمایی معکوس آ در مطالعه (2020) بوزت

به ايو نتمجه رستتمد که مطالعات بر روی  «1آلفا»و « Z»یادگیری نسیی  های معلمان از دیدگاه

RM تکنولوژيکی و های در زممنه آموزشی چه در جهان و چه در ترکمه بمشتر بر بهبود مهارت

که آراهی معلمان را  RMکاربردی های برنامه، از ستتوی ديگر، ديجمتالی معلمان متمرکز استتت

های جديد از حريق های يادرمری نستتلافکار و ستتبک، کندل در احراف انتظاراتمی برجستتته

مروری ( در مطالعه 2021) های انعکاسی انتقادی معلمان نسبتاً محدود استل همم فونمارزيابی

د که کالس به ايو نتمجه رستتم بر ادبیات سیییسییتماتیس کالس درس معکوس در ریاضیییات

لردوی  که نتمجه تحصملی بهتری نسبت به رويکرد سنتی به همراه داشتل، درس معکوس مؤثر

عه 2021) و همکاران آرالنو باورهای ( در مطال نم معکوس برای تیییر  فاده از منتوری اسییت

راهنمايی به ايو نتمجه رسمدند که  معلمان ضمن خدمت در مورد نحوه آموزش زبان انگلیسی

 ش مهمی در تغممر باورهای معلمان ضتتتمو آدمت در مورد آموزش زبان آارجیمعکوس نق

 داردل

شمنه  شدهای هرچند مرور پم شاره  مفمد بودن روش آموزش معکوس ، تحقمق همانطور که ا

نشتتتان دهنده ايو موضتتتوط استتتت که ، آيدمی آنچه از تحقمقات رلمی بر، کندمی تأيمد را 

ان نمستل از حرفی درس رلوم به آموزدانشجوابگوی نمازهای  سنتی و قديمی ديگری هاروش

زندری در دوره ابتدايی از اهممت بستتمار های در يادرمری و مهارت، رنوان يک درس کاربردی

درس های تدريستتی در کالسی هاروشبااليی برآوردار استتتل به هممو جهت الزم استتت تا 

ان آموزدانشباال بردن کمفمت يادرمری را در مورد استتتفاده قرار رمرد که انگمزه و شتتوق برای 

                                                 
1. ALPHA 
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هدمی افزايش به ويده در کالس لد عال آموزش  که اجرای ايو روش ف دوره های رلمرام اين

درس رلوم تجربی از لحاظ موضتتتوری و امکانات آموزشتتتی برای کاربرد آن فراهم  و ابتدايی

سمار مح، است ستفاده از ايو روش در آموزش و پرورش کشور ب شاره نتايج  دود استللکو ا ا

ان و والديو کمک کندل لذا آموزدانش، تواند به ترامب و احممنان بخشتتتی به معلمانمی مطالعه

ايو مطالعه کوشتشتی بود در پاستخ به ايو ستوال که آيا استتفاده از روش آموزش معکوس در 

تدايیکالس درس رلوم تجربی دوره  مدی  اب کارآ يادرمری و آود بت تأثمر ان آموزدانشبر  مث

 دارد؟ 

  روش تحقیق

جامعه پس آزمون با رروه کنترل بود و  –نممه آزمايشتتتی از نوط پمش آزمون ، روش پدوهش

حجم و  98 -99دآترانه شهر تهران که در سال  ابتدايیان مدارس آموزدانشآماری ايو تحقمق 

صادفی در دو رروه آموزدانشنفر از  90نمونه  صورت ت ره آزمايش و کنترل نف 45ان بود که به 

 جايگزيو شدندل 

يو ابرای اجرای ايو پدوهش جدول زمانی تنطمم شتتد و مقرر ررديد که هر دو رروه حبق 

جدول پمش روند و قبل از شتتتروط به تدريس پمش آزمون به رمل آمد تا مطمئو شتتتويم که 

هم  ستتطح برابری نستتبت به، ان در دو کالس قبل از تدريسآموزدانشپمشتتمو های دانستتته

ه محتوای معلم از روش کالس معکوس استفاده کردل به ايو رونه ک، در رروه آزمايش اندلداشته

ست در فملم آموزشی و پادک، آموزشی مربوط به جلسه آينده را به صورت محتوای الکترونمکی

عال بوده و در ف ان کامالًآموزدانشضتتتمو حی هر جلستتته  ان قرار ممدادل درآموزدانشاآتمار 

پرداآتندل ارائه کنفرانس توستتتط های کوچک به بحث و بررستتتی مطالب درستتتی میهررو

شاهده و آزمايش، انآموزدانش سشم سخ به پر های به وجود های رونارون مرتبط با درس و پا

عاالنه فان نمزاز مواردی بود که در هر جلستتته آموزدانشآمده در حمو آزمايش توستتتط آود 

 .شدپمگمری می

، تصاوير، زيباهای هر فصل کتاب رلوم سعی شد از فملمهای سی دی برای جذاب شدن

 آموزدانشبمشتر و ارتباط با معلم تعبمه شده بود تا های دانستنی، جذابهای ها و فعالمتآزمايش

ممزان يادرمری آود را مورد سنجش قرار دهدل پس از پايان ، بتواند در هر مرحله از آموزش
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، ان هر دو کالس در يک زمان واحد و تحت شرايط مشابهآموزدانشاز ، هشت هفته آموزشی

 پرسشنامه آودکارآمدی و آزمون يادرمری( به رمل آمدل  مجدداً) آزمونی يکسان

  بسته آموزشی روش تدریس معکوس: 

 آموزش داده شدل ای دقمقه 45جلسه  8ايو بسته در 

 کوس ان با آموزش یادگیری معآموزدانشمرحله اول: آشنایی 

رای آنان بازرو انم توضمح دادم و هدف از اجرای حرپ را بآموزدانشدر مرحله اول حرپ را برای 

 نمودمل 

 مرحله دوم: کام  نمودن فرم خود ارزیابی از فعالیتهای درون خانه 

ها را ملمف -1) :آمر( به سواالتی از قبمل –بله ) آودارزيابی را با پاسخهای ان بررهآموزدانش

 وارش را ديدم و اجزای آن راررکس دستگاه  -2توانم بمان کنمل می و نکات کلمدی آن را ديدم

 .کردندمی ( بمانامرهتوانم نام ببرم ومی

 تفصیلی توسط معلم  مرحله سوم: نوشتن خالصه و ارائه بازخورد

، ودندبآالصه آن چمزی را که يادررفته ، آموزشیهای پس از مشاهده فملم، انآموزدانش

 ورد تفصملینمودم و برای آنها بازآمی ان را مطالعهآموزدانشهای نوشتندل سیس نوشتهمی

 در آن اشاره شده استل، نوشتمل بازآوردی که نقاط ضعف و قوت آنهامی

وسط ارائه بازآورد تفصملی ت) گر یا جمالت آغازینمرحله چهارم: پاسخ به سواالت هدایت

 معلم(

هايی قسمت رر يا جمالت آاازيو مانند: يک سلول از چهسواالت هدايتان به آموزدانشپاسخ 

آوريم للل در ايو می قتی سمبی راوها در چمست ؟ يا تشکمل شده ؟ شباهت و تفاوت سلول

 دهمل می ان بازآورد تفصملیآموزدانشهای به نوشته، مرحله نمز مانند مرحله قبل

 انآموزدانشمرحله پنجم: پرسش و پاسخ 

های الت بحثپرسند و ايو سوامی سوال، اندان از آنچه در سی دی آموزشی نفهممدهآموزانشد

الش چرروهی يا به های کندل مو از ايو سواالت برای هدايت بحثمی رروهی آنها را هدايت

 کنمل می ان استفادهآموزدانشکشمدن 

 ان در گروه آموزدانشمرحله ششم: فعالیت 
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ان آموزدانش هایشود و رروهمی لوازم مربوط به مبحث درس به کالس آوردهماکت و موالژ و 

آورندل سیس می تقسمم کار رروهی به کالس نمز وسايل ساده مربوط به آزمايشات درس را با

ند و ابهامات های رملی مهارت آود را نشان دهان با فعالمتآموزدانشکنم تا می فرصتی فراهم

 موزشی روشو کنندل ود را از فملم آت آهای نادرسو برداشت

 تکالیف برای بار دوم:  ها و امکان انجاممرحله هفتم: ح  مسئله

آوری مطالب پای انجام آزمايشات و جمع، فصل هرهای ان داوحلبانه برای حل تمريوآموزدانش

صورتی شدل در می آيد در صورتی که جايی نماز به توضمح بمشتر داشت معلم وارد بحثمی تخته

، ر آن زممنهان آوب جا نمفتاده باشد ضمو توضمح بمشتر دآموزدانشاز درس برای ای که نکته

 کنملمی ريزیان حرپآموزدانشتکالمفی را جهت يادرمری بمشتر برای 

 پروژه و مسئله آوب و کاربردی برای هر فصل(يک ) مرحله هشتم: ارزیابی

 گیری: ابزارهای اندازه

د شده وهش از دو ابزار استفاده شدل يکی پرسشنامه آودکارآمدی استانداردر اجرای ايو پد

 های آزمون حبق( و ديگری آزمون يادرمری درس رلوم بودل سوال1999) جکمنز و مورران

سی و سئواالت آزمون توسط چند نفر از معلممو پايه چهارم برر يادرمری درس بودلهای هدف

دو رروه  ها حی دو مرحله پمش آزمون و پس آزمون در هرقرار ررفتل ايو ابزار تأيمد مورد 

 تحقمق و کنترل اجرا ررديدل

 (: 1999) 1پرسشنامه خودکارآمدی استاندارد شده جکینز و مورگان

های کوشش و بافت رويه، پرسش و سه حوزه آرده مقماس است: استعداد 30ايو ابزار دارای 

راحی شده نمره يک تا چهار ح باای چهار رزينههای مقماس لمکرت دارای پاسخايو پرسشنامه با 

ه آرده ده رويه ب، ده رويه به آرده مقماس کوشش، استل ده رويه آن به آرده مقماس استعداد

ضريب  و  82/0 را مقماس بافت اآتصاص داردل سازنده ايو ابزار ضريب پايايی ايو پرسشنامه

 70/0 و 99/0 ،  78/0را به ترتمب کوشش و بافت ، استعدادهای قماساز آرده مپايايی هريک 

حاسبه م 82/0روش آلفای کرانباخ  ضريب پايايی پرسشنامه با استفاده ازاستل  رزارش کرده

 ررديدل

                                                 
1. Jkynz  & Morgan 
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 آزمون یادگیری: 

 سمدل رمتخصصان و معلممو با تجربه  تأيمد تشريحی بود و سواالت به  –ايو آزمون رملکردی 

 : 1آزمون یادگیریروایی 

آزمون توسط های محتوای درسی و آزمون يادرمری سوال، درس برای مقايسه اهداف يادرمری هر

ريزی درسی نمز رسمد دو نفر از متخصصان برنامه دو نفر از معلمان با سابقه پايه چهارم ابتدايی و

 شدل تأيمدو اصالپ و 

 ها:تجزیه و تحلی  داده

( مل کواريانسآزمون تحل) آمار توصمفی و آمار استنباحی یهاروش از، هاتجزيه و تحلمل داده

 استفاده شدل spssاز حريق نرم افزار 

  های تحقیقیافته

هاتوصیف و غربال داده  

هازمون رروهآهای توصمفی آود کارآمدی در پمش/پس شاآص 4-1جدول   

 ممانگمو حداکثر حداقل تعداد رروه

انحراف 

 های کجیشاآص معمار

 0.354 1.348- 10.392 97.78 113 64 45 1آود کارامدی آزمايش

 0.354 1.360- 8.889 103.27 116 72 45 2آود کارآمدی

 0.354 0.434- 9.900 95.18 112 74 45 1آود کارامدی کنترل

 0.354 0.468- 10.868 89.93 112 64 45 2آود کارآمدی

 

نمرات رروه آزمايش در پمش آزمون آود دهد که ممانگمو و انحراف می نشان 4-1جدول 

استل توزيع  8.889و  103.27و در پس آزمون 10.392و  97.78کارآمدی به ترتمب برابر با 

نمرات رروه آزمايش در پمش آزمون و پس آزمون کجی منفی داردل کجی نمرات در فاصله دو 

نترل در پمش آزمون آود انحراف معمار و تقريبا نرمال استل ممانگمو و انحراف نمرات رروه ک

                                                 

1. Validity 
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استل توزيع  10.868و  89.93و در پس آزمون  9.900و  95.18کارآمدی به ترتمب برابر با 

نمرات رروه کنترل در پمش آزمون و پس ازمون کجی منفی داردل کجی نمرات در فاصله دو 

 انحراف معمار و تقريبا نرمال استل

 
در پمش آزمون آودکارآمدیها مستوررام توزيع نمرات رروهه 4-1نمودار   

 
ها در پس آزمون آودکارآمدیهمستوررام توزيع نمرات رروه 4-2نمودار   

 

 

 

 

هازمون رروهتوصمفی آزمون يادرمری در پمش/پس آهای شاآص 4-2جدول   

های کجیشاآص انحراف معمار ممانگمو حداکثر حداقل تعداد رروه  
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1يادرمری  آزمايش  45 1 9 4.31 2.109 0.315 0.354 

2يادرمری  45 6 20 14.24 3.054 -0.238 0.354 

1يادرمری کنترل  45 2 11 5.93 2.005 -0.011 0.354 

2يادرمری  45 4 16 9.82 2.648 0.408 0.354 

متترات رتتروه آزمتتايش در پتتمش ندهتتد کتته ممتتانگمو و انحتتراف می نشتتان 4-2جتتدول 

 3.054و  14.24و در پتتس آزمتتون 2.109و  4.31آزمتتون يتتادرمری بتته ترتمتتب برابتتر بتتا 

استل توزيع نمترات رتروه آزمتايش در پتمش آزمتون کجتی مثبتت و در پتس آزمتون کجتی 

گمو و ممتتانمنفتتی داردل کجتتی نمتترات در فاصتتله دو انحتتراف معمتتار و تقريبتتا نرمتتال استتتل 

 2.005 و 5.93انحراف نمترات رتروه کنتترل در پتمش آزمتون يتادرمری بته ترتمتب برابتر بتا 

استتتل توزيتتع نمتترات رتتروه کنتتترل در پتتمش آزمتتون  2.648و  9.82و در پتتس آزمتتون 

و  زمتون کجتی مثبتت داردل کجتی نمترات در فاصتله دو انحتراف معمتارآکجی منفی و پتس 

 تقريبا نرمال استل

ها در پمش آزمون يادرمریهمستوررام توزيع نمرات رروه 4-3نمودار    
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 ها در پس آزمون يادرمری همستوررام توزيع نمرات رروه 4-4نمودار 

 
 

نرمال بودن تک متغمری آود کار آمدیهای آزمون 4-3جدول   

 

 رروه

فاسممرنو - کولمورروف ويلک -شاپمرو    

 آماره

درجه 

 آماره معنی داری آزادی

درجه 

 معنی داری آزادی

 0.001 45 0.898 0.178 45 0.114 آزمايش 1آود کارامدی

 0.133 45 0.961 0.200 45 0.097 کنترل

 0.001 45 0.897 0.009 45 0.155 آزمايش 2آود کارآمدی

 0.360 45 0.973 0.172 45 0.114 کنترل

 

آود کارآمدی پس آزمون  در دهد که توزيع نمرات رروه آزمايشمی نشتتتان 4-3جدول 

حور  ی تک متغممری و چند متغممری شتتتناستتتايی و بههاروشنمرات انتهايی با  نرمال استتتتل

 موردی از تحلمل حذف شدندل
 هاآزمون نرمال داده 4-4جدول 

 

 رروه

اسممرنوف – کولمورروف ويلک -شاپمرو    

 آماره

درجه 

 آماره معنی داری آزادی

درجه 

 معنی داری آزادی

1يادرمریآزمون   0.068 45 0.953 0.008 45 0.155 آزمايش 

 0.262 45 0.969 0.076 45 0.125 کنترل

2آزمون يادرمری  0.458 45 0.976 0.200 45 0.091 آزمايش 

 0.203 45 0.966 0.008 45 0.155 کنترل
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مايشمی نشتتتان 4-4جدول  که توزيع نمرات رروه آز هد  درپس آزمون و پمش آزمون  د

ستل نمرات انتهايی با  سهاروشيادرمری نرمال ا شنا ايی و به ی تک متغممری و چند متغممری 

 حور موردی از تحلمل حذف شدندل
 

هاآزمون فرضیه  

مثبت داردلتأثمر ان آموزدانش:روش آموزش معکوس بر آودکارآمدی 1فرضمه  

آودکار آمدیتأثمر تحلمل کوو اريانس  4-5جدول   

 منبع تغممرات

مجموط 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

ممانگمو 

 F مجذورات

معنی 

 اندازه اثر داری

 0.905 0.000 391.567 5272.069 2 10544.137 مدل

1آودکارآمدی  6935.621 1 6935.621 515.122 0.000 0.863 

 0.646 0.000 149.458 2012.308 1 2012.308 رروه

    13.464 82 1104.051 آطا

     84 11648.188 کل

 

فاوت از نظر آودکارآمدی تی آزمايش و کنترل اهدهد که بمو رروهمی جدول فوق نشتتان

  لو در حد متوسط به باالست 646/0داری وجود داردل اندازه اثر معنی

آزمون آودکارآمدیپمش تأثمر های توصمفی پس از کنترل برآورد شاآص 4-6جدول   

 آطای معمار ممانگمو رروه

 فاصله احممنان 95%

 حد باال حد پايمو

 103.215 100.972 0.564 102.093 آزمايش

 93.349 91.079 0.571 92.214 کنترل

 

بعد از ارمال کنترل اثر پمش آزمون را آودکارآمدی توصمفی های جدول فوق شاآص

ها اصالپ شده است بعد از کنترل اثر پمش آزمون ممانگموهمان حور که مشخص  دهدلمی نشان

 اندل
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 بونفرونی در آود کارآمدیهای مقايسه 4-7جدول 

 (I) 

 رروه
 (J) 

 معنی داری آطای معمار تفاوت ممانگمو رروه

 فاصله احممنان  95%

 حد باال حد پايمو

 11.487 8.271 0.000 0.808 9.879 کنترل آزمايش

 8.271- 11.487- 0.000 0.808 9.879- آزمايش کنترل

 

( در آودکارآمدی به حور 102.093) دهد که ممانگمو رروه آزمايشمی جدول فوق نشتتان

 ( استل92.214) معنی داری باالتر از ممانگمو رروه کنترل

 

مثبت داردلتأثمر ان آموزدانشمعکوس بر يادرمری آموزش آموزش روش :2فرضمه  
 در يادرمریتأثمر آزمون کوواريانس  4-8جدول 

 منبع تغممرات

مجموط 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

ممانگمو 

 F مجذورات

معنی 

 اندازه اثر داری

 0.535 0.000 47.241 294.249 2 588.498 مدل

1پمشرفت  79.900 1 79.900 12.828 0.001 0.135 

 0.535 0.000 94.482 588.493 1 588.493 رروه

    6.229 82 510.749 آطا

     84 1099.247 کل

 

ها از نظر يادرمری تفاوت معنی داری وجود داردل دهد که بمو رروهمی جدول فوق نشتتان

 لو در حد متوسط به باالست 535/0اندازه اثر 
پمش آزمون يادرمریتأثمر های توصمفی پس از کنترل برآورد شاآص 4-9جدول  

. 

 آطای معمار ممانگمو رروه

 فاصله احممنان 95%

 حد باال حد پايمو

 15.673 14.103 0.395 14.888 آزمايش

 10.029 8.438 0.400 9.234 کنترل

 

 آزمون را نشتتانبعد از ارمال کنترل اثر پمشيادرمری توصتتمفی های جدول فوق شتتاآص
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 اندلشدهها اصالپ آزمون ممانگموهمان حور که مشخص است بعد از کنترل اثر پمش دهدلمی
 بونفرونی در يادرمریهای مقايسه 4-10جدول 

 (I) 

 رروه
 (J) 

 معنی داری آطای معمار تفاوت ممانگمو رروه

 فاصله احممنان  95%

 حد باال حد پايمو

 6.812 4.497 0.000 0.582 5.654 کنترل آزمايش

 4.497- 6.812- 0.000 0.582 5.654- آزمايش کنترل

 

( در يادرمری به حور معنی 14.888) دهد که ممانگمو رروه آزمايشمی جدول فوق نشتتان

 ( استل9.234) داری باالتر از ممانگمو رروه کنترل
 

 بحث و نتیجه گیری

يادرمری و  اجرای آموزش معکوس در درس رلوم تجربی برتأثمر هدف از پدوهش تعممو 

در درس  آموزش معکوس تحقمق بر استتاس نتايج بودل ابتدايیان دوره آموزدانشآودکارآمدی 

ايو های يافته لمثبت داشتتته استتتتأثمر  انآموزدانش کارآمدیو آود بر يادرمریرلوم تجربی 

رمومًا پدوهشتتی  یهانتايج مطالعات ديگر هماهنم استتتل يافته با در مقايستته تطبمقیتحقمق 

دوو و ) افزايش دهدآموزان را تواند يادرمری دانشدهد که کالس درس معکوس میمی نشتتتان

، و برت، دستتتممون، هافمو، ماريناری، ؛ رراس2015، و پازارلما، هاينريش، ؛ رملبوی2017، داو

(ل 2013، ل و همکاران2014، و ممکو، استتتتفان، ؛ ايزابل2014، و ممکو، استتتتفان، ؛ ايزابل2015

شدن فعال ثمرات آموزش معکوس ربارت بود از: أمطالعات همسو در زممنه تای ههمچنمو يافته

تأثمر بمشتتتتر بر يادرمری ، (1400احمدی و همکاران) ان به رنوان يادرمرنده مستتتتقلآموزدانش

 حستتمنی درون کالئی)کاوشتتگری و ستتخنرانی ، ی همماریهاروشدر مقايستته با آموزان دانش

 بهره رمری ،(1400آنمفر) ی يادرمریهاسازی و ارتقتتتای کمفمتتتت زيرساآت فراهم ،(1400،

اثربخشتتتی بر ( 1400و همکاران  رمرانی)ای ی ويدئويی و چندرستتتانههاروش بمشتتتتر ازي

، آودکارآمدی، مثبت بر انگمزه ثمرتأ ،(1400، و همکاران شتتتمخی پور) تحصتتتملی آوریتاب

 مثبت برتأثمر ( 1399، ابوالقاستتتمی) انلآموزدانشارتماد به نفس و آودمختاری ، مشتتتارکت

 خشتتی بر اشتتتماق تحصتتملیاثرب،( 1399، قربان زاده) انآموزدانشنگرش و رملکرد تحصتتملی 
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رفع  (1398، قائدی) پمامدهای مثبت باارتقا ستتتطح آموزشتتتی ، (1399، و همکاران رلی پور)

های حل مسأله و آود رهبری و مهارت، بهبود آودکارآمدی، های آموزش سنتیمسائل و نقص

 ل(2018، ممونم و بو) تفکر

 آموزدانشاستتتفاده از رويکرد يادرمری  در :که استتت ذکر ها ايو موارد قابلتبممو يافته در

ان آزادند تا با زممنه يادرمری مطابق با ستتررت يادرمری آود آموزدانشآموزش معکوس  محور

معلم را ارستتالی های توانند ويديوآموزان تواناتر میدانش، به رنوان مثال ، تعامل داشتتته باشتتند

ستجو کنند ناديده بگمرند و مطالب ضافی را از اينترنت ج شی ا آموزان در حالی که دانش، آموز

ندل می ديگر عه کن طال با تکرار م ند محتوا ارستتتالی را  يادرمریتوان ياد ، نبود انگمزه  حجم ز

زشی زمانی کوتاه آموآته شوند و به روز نبودن بخشی از محتوای آمو که بايد درهايی آموآتنی

يت حدود له م کاهش ايو  های افراداز جم که برای  حال  ند در  يادرمری هستتتت حال  در 

آموزش و ، ررددل در ايو روشيادرمری معکوس به رنوان يک راه حل مطرپ می ،هامحدوديت

های آموزشتتی جايگزيو آموزش مستتتقمم يک رروه يادرمری فردی با کمک ابزار و تکنولوژی

ل کاربرد ديگر ايو روش استتتتفاده از آن در .شتتتودمیمعلم بزرگ در محمط يادرمری توستتتط 

های درسی به هر دلملی فراهم نباشد به حوری که نمونه السک شرايطی است که امکان تشکمل

شموط بمماری کرونا  رملی آن را اآمراً شورهای م،در جريان  شاهد بوديمل از ايودر ک رو حتلف 

ستهای روش کالس معکوس با اقبال رمومی نظام شی همراه بوده ا ست به نظر م لآموز مکو ا

در حالمکه روش ، معکوس استتتفاده کرد کالستوان از روش می های آاصتتیبرستتد در درس

 ها قابل اجرا استتتلمعکوس برای فردی کردن آموزش و تقويت جريان يادرمری در همه درس

شموه  ضل تفاوتمیايو  حجم و ، ان در يادرمریآموزدانشفردی های تواند تا حدود زيادی مع

تی و تطابق با سارت آموزشی مفمد کارساز باشدل بنابرايو دانش حاصل از ايو  محتوای آموزشت

ان ياری آموزدانشتربمت  کارآمد برای تعلمم وهای يافتو شموه در مؤسسات آموزشی را، مطالعه

رمری از درس پدوهی و مشتتتارکت و هم افزايی رردد معلمان با بهرهمی پمشتتتنهاد ،د کردآواه

تدريس آود را ضتتبط کنند فآموزش معکوس  با  لیلمد محتوای ديجمتاتجارب يکديگر برای تو

سايت شیو در  سه های آموز سترس آموزدانشباررذاری کنند تا  مدر ان منابع کمفی آوبی در د

دوره ابتدايی های درس رلوم يکی از مهمتريو درس ،شتتداشتتاره نه که همانگوداشتتته باشتتندل 
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بر يادرمری و آودکار آمدی تأثمر که بر اساس نتايج ايو تحقمق دارای هايی روش استل يکی از

 استل در  تفاده از روش يادرمری معکوسآموزان است اسنشدا

شنهاد می شرايط و توانمندی الزم برای آموزراران پم شودلشود  شی  فراهم  کارراه آموز

نه تدارت ديده شتتتود لديو در ايو روش دارای نقش . برای آموزراران در ايو زمم همچنمو وا

اهممت و نقش ايو روش در يادرمری  توستتتط مدارس والديو ، الزم استتتت کهمهمی هستتتتند

 ان آشنا شوندل آموزدانش

 :منابع

تأثیر  (ل1393) رلی اکبر، شتتتمخی فمنی و ام کلثوم، ممرالی رستتتتمی ؛مهدی، ابوالقاستتتمی نجف آبادی 

ان دبیرسییتانی آموزدانشیادگیری مشییارکتی جیکسییاو بر احسییاس تعلق به مدرسییه در بین 

 ل1برنامه درسی دوره چهارم  شماره های پدوهش، شهرستان نجف آباد

روش یادگیری معکوس بر روی تأثیر بررسییی (ل 1399) حستتمنعلی، محمدی و مهدی، ابوالقاستتمی

 هنشتتري، جلد 15، شتتماره 1، زمستتتان 1399، نگرش و عملکرد در درس ریاضیی دوره ابتدایی

 ل1399زمستان ، 1شماره ، 15جلد ، رلمی فناوری آموزش

تدریس با روش تأثیر  (ل1400) مريم، استتتتاد رحممی و حستتتو رضتتتا، زيو آبادی، آرزو، احمد آبادی

ان پایه آموزدانشکاوشگری و سخنرانی بر یادگیری ، ی همیاریهاروشمعکوس در مقایسه با 

 ل1400بهار ، 1شماره ، 4دوره ، فصلنامه پدوهش در تربمت معلم ،ششم ابتدایی

 کالس یکرد روتأثیر (ل 1394) کمومرث، نمازآذری و مريم، يزدی تقوايی؛ محمدصتتادق، استتمارملی فر

سه تعلق به احساس بر معکوس کنفرانس ملی مطالعات هنر و ، ابتدایی دوره انآموزدانش مدر

 لASRH01_009 مقاله COI کد، علوم انسانیهای پژوهش

سمارملی تبیین فرایند  (ل1400) ارسطو، روران اوريم و حسمنی درون کالئی، سمده زهرا ؛ربدااهلل رلی، ا

شکی مازندران شگاه علوم پز شکی ، یادگیری معکوس در آموزش دان شگاه علوم پز مجله دان

 ل1400مرداد ، 199شماره ، دوره سی و يکم، مازندران

روش تدریس نوین تأثیر مقایسه  (ل1395) فرهاد، باحبی و فاحمه، ملک ؛نازنمو، االمی ؛فاحمه، آشوری

سنتی بر یادگیری  شاهرودآموزدانشبا روش تدریس  ستان  شهر اولمو ، ان از دیدگاه معلمان 

http://ensani.ir/fa/article/author/120032
http://ensani.ir/fa/article/author/161692
http://ensani.ir/fa/article/author/21239
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/38201/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1393-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1
https://civilica.com/papers/l-6369/
https://civilica.com/papers/l-6369/
https://civilica.com/papers/l-6369/
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نويو در حوزه رلوم تربمتی و روانشتتناستتی و مطالعات اجتماری های کنفرانس بمو المللی پدوهش

  01ESCONF_660مقاله COI کد ايرانل

ی نوین تدریس برای آموزش و کارآموزی هاروشراهنمای  (ل1385) محمد، احديان و محرم، آقازاده

 نشر آيمدل، تهران

ل چاپ سوملتهران: نظارت و ارزشیابی در اموزش عالی (ل1398) مقصود، فراستخواه و رباس، بازرران

 .سمت

صطفی، قادری ؛سمده زهرا، باابانمان سگریو رلی  م طراحی و اعتبار بخشی الگوی (ل 1398) مجمد ،ر

سال ، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، ، بومی برنامه درسی سواد انتقادی در دوره دوم متوسطه

 ل65-90ص، ، 55شماره ، چهاردهم

ضايی رحمم؛، رررری بدری سه(ل 1390) جواد، رررری جدیاکبر و ، ر  مبتنی تدریس تأثیرروش مقای

سر انآموزدانش اجتماعی مطالعات درس دریادگیری سنتی تدریس روش فعال و تفکر بر ، پ

 ل107-120صفحه ، 16شماره ، فصلنامه رلوم تربمتی چهارم

، موسسه يادرمرنده مرآت، یادگیری معکوس در علوم کتاب(ل ترجمه 1395) جان و آرون سمز، بررمو

 رطاران و آانقاهل

فناوریهای تأثیر  (ل1396) مقامی، حممدرضتتتا و داريوش ،نوروزی ؛زهرااشتتترف الستتتادات، بمدرلی

فصل نامه رلمی پدوهشی ابتکار و آال قمت در ، انآموزدانشهوشمندسازی مدارس بر خالقیت 

 .262-241، ص، 4شماره ، دوره هفتم، رلوم انسانی

ای جدید و مناسی  کالس وارونه شیییوه(ل1394) لمال ،جويباری و فرشتتته، رراقمان مجرد؛ اکرم، ثنارو

 (ل443- 444 2 :55) 15آموزش در رلوم پزشکی  ل مجله ايرانیبرای درس روش تحقیق

های مدرس دوره-مدير ستتايت روش تدريس-تکنولوژیسییت آموزشییی (ل1395ل )محمد، حافظی نداد

 https://raveshtadris.com/jalase0، آموزشی

یادگیری و نگرش تأثیر (ل 1399) قنارت، حبمب زاده ان آموزدانشروش تدریس کالس واژگون بر 

ضی سی، در درس ریا صلنامه پدوهش در برنامه ريزی در  41شماره ، دوره دوم، سال هفدهم، ف

 پماپی 

سمنی سعمد، ترابیحمب؛ ، ح سرم ؛سمد  سمارمل پور ؛شايان، ن شوری و مهدی، ا (ل 1394ل )جمال، را

شناختی بر یادگیری و  شناختی و فرا سه تاثیرآموزش مبتنی بر وب و رابردهای یادگیری  مقای
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مجله دانشتتگاهی ، ان پرسییتاری دانشییگاه آزاد اسییالمی واحد پیشییواموزآدانش خودکارآمدی

 Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical يادرمری الکترونمکی

Sciences (IJVLMS ، ل10 تا صفحه 1 از صفحه،  2شماره  , 6دوره  , 1394تابستان 

ست دارندبچه (ل1394) لمحمد رضتتا، حشتتمتی ، ضتتمممه ماه نامه آموزشتتی، ها کالس معکوس را دو

 احالط رسانی ويده نامه پنجم و نهمل

رابطه بین اهداف پیشییرفت و خودکارآمدی (ل 1394) ستتولماز، ثمرهو  انوشتتمروان، آضتتری مقدم

صیلی صیلی، تح شی راهبردهای آموزش در ، نقش میانجی گری درگیری تح ماهنامه رلمی پدوه

 ل1394بهمو و اسفند ، 1شماره ، 9دوره ، رلوم پزشکی

یادگیری معکوس از طریق تأثیر مقایسه  (ل1400) محسو، باقری و سعمد، شاه حسمنی ؛آديجه، آنمفر

مجله ، یادگیری در درس علوم ریاضی ششم دبستانای چند رسانهی هاروشویدیو تصاویر و 

 ل96-79، (2) 28، 2021، پايمز و زمستان، رلوم تربمتی

بادی با اجرای کالس معکوس(ل 1393) رضتتتتا، آمرآ بان انگلیس  یت در آموزش ز اولمو ، خالق

موسسه بمو المللی ، به تحول و نوآوری در آموزش به صورت الکترونمکینگاهی نو های کنفرانس

 رلوم و فناوری حکمم ررفی شمرازل 

 و انگیزه بر سیینتی و بازی ی شیییوه به آموزش روش دو تأثیر ی مقایسییه(ل1392) فريبرز، درتاج

شماره  - 4شماره ، 2دوره ، مجله روانشناسی مدرسه، انآموزدانش ریاضی پیشرفت تحصیلی

 .62-80 صفحه1392زمستان 4پیاپی 

ستتمد ، شتتبمرحراحی و محمد، رطاران ؛رلمرضتتا، کمامنش ؛االمرضتتا، حاجی حستتمو نداد؛ مهدی، ربمعی

آموزش سییواد ) تلفیقی) اعتباریابی الگوی مطلوب برنامه درسییی درهم تنیده(ل 1399) محمد

شناختی در دوره ابتدایی صلنامه مطالعات برنامه درسی، بوم ستان ، 59شماره ، سال پانزدهم، ف زم

 ل5-30ص، 1399

ضايی ضا، امام جمعه؛ مريم، ر صاره ؛االمعلی، احمدی ؛سمدمحمدر ضا، ر  (ل1399) زهرا، نمکنام و رلمر

ستم علوم سی تلفیقی ا سی، فناوری، طراحی الگوی مفهومی برنامه در ضی در دوره ، مهند ریا

 ل63-92ص، 1399زمستان ، 59شماره ، سال پانزدهم، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، ابتدایی

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=7774
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=7774
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=7774
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=7774
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=52415
http://jsp.uma.ac.ir/issue_3_11.html
http://jsp.uma.ac.ir/issue_3_11.html
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شنم، سلطانی مجد سان، تقی زاده ؛اممرهو سمو، زارط و اح شی(ل 1393)ل ح  گروهی آموزش اثربخ

شرفت انگیزش و خودکارآمدی تحصیلی بر مهارتهای شی -رلمی مجله لانآموزدانش پی  پدوه

 ل31-44صفحه2شماره پماپی  - 2شماره ، 4دوره ، رفتاری و شناآتی رلوم های پدوهش

، ریاضیی خودکارآمدی نقش(ل 1393) حستتمو، زارطو  محمد حستتمو، فالپ شتتمدا؛، ستتاکی شتتريفی

 کنترل با انآموزدانش ریاضییی پیشییرفت در کالس محیط از ادرا  و ریاضییی خودپنداره

س شگاهی يادرمری در پدوهش یت.جن سی پمام نور، آموز شنا شماره ، 1دوره ، رلوم تربمتی و روان

 ل18-28 صفحه4

سادات، شکربااانی شرف ال شرافی ؛ا سعود، صدراال ها ه شیو، راهبردها) فیزیس آموزش (ل1391) م

 (لمدرسه انتشارات) برهان فرهنگی مؤسسه :تهران .مهارتها(

بررسییی و مقایسییه دو روش آموزش مجازی و سیینتی در مهارت های (ل 1394) ايرج، شتتتکوهی

ستانی سین های پارامدیس در اورژانس پیش بیمار رام های توستعه در نشتريه  لعملکردی تکن

 ل  2شماره ، 12 دوره ، آموزش پزشکی

تحلیلی ابعاد  بررسییی (ل1398) محمد، رطاران يحمی و ،قائدی؛ ستتعمدضتتراامی  ؛اکرم، شتتوشتتتری

مجله رلوم تربمتی  لدیدار شییناسیییمیانجیگری فناورانه یادگیری معکوس در رویکردی پسییاپ

 ل131-154ص، 2شماره ، 26سال ، دوره ششم، دانشگاه شهمد چمران اهواز 

نگرش زبان آموزان زبان انگلیسییی  (.1400) رلی، روحانی و محمود، هاشتتممان؛ آناهمتا، شتتمخی پور

مجله تحقمقات ، دقت و تسلط شفاهی آنها، آن بر پیچیدگیتأثیر نسبت به تدریس غیرمعمول و 

 51-21، ص، 4شماره ، 8جلد ، نويو در مطالعات زبان انگلمسی

آموزش زبان مبتنی بر تکلیف بر تأثیر  (ل1400) غالمرضا، عباسیان و احمد، محسنی ؛مژده، شیروانی

،  1شتتماره ، 12دوره ، lJTمجله، : دیدگاه زبان آموزانEFLروی توانایی گفتاری زبان آموزان 

 ل124-111ص 

مطالعه اثربخشییی یادگیری (ل 1398) رمستتی، برقی و االمرضتتا، رل محمد نداد ؛حافظ، صتتاحب يار

فصتتلنامه ابتکار و  لدرس ریاضییی ان دوره دوم متوسییطه درآموزدانشمعکوس بر تفکر تاملی 

 33ل-62ص، 32شماره پماپی  - 4شماره ، 8دوره ، دانشگاه آزاد اسالمی، آالقمت در رلوم انسانی

سی اقدم سه آبر: ، یادگیری معکوس؛ یس تحول جدید آموزشی (ل1395) رضا، ربا سه  - 20195شنا

  1395دی  7شنبه 

https://cbs.ui.ac.ir/issue_3334_3336.html
https://etl.journals.pnu.ac.ir/issue_108_227.html
https://etl.journals.pnu.ac.ir/issue_108_227.html
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=2648
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=2648
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=2648
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=55905
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=55905
http://journal.bpj.ir/issue_116107_1133013.html
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بد الهی  بادی و بمدن، ر یه(ل 1398) آرزو، احمد آ نهای نظر جاد ای زمی به روش معکوس ای یادگیری 

شماره ، سال چهارم، معلمای فصلنامه توسعه حرفه، یادگیری به روش معکوس در کالس درس

 ل 2

والدین از پیامدهای آموزشیی ادرا   (ل1399) مهدی، رلی پور و هادی، پورشتتافعی ؛محمد، رلی پور

 ، 51شماره پماپی ، 6شماره، ، 9سال، رويش روان شناسی، یادگیری به شیوه معکوس

 در نوین پداگوژیکی مدل وارونه کالس(ل 1395) محمدرضتتا، نملی احمدآبادی؛ مرتضتتی، رلمخانی

 و تربمتی رلوم حوزه در نويوهای پدوهش المللی بمو کنفرانس اولمو، الکترونیکی یادگیری

 . 01ESCONF_090مقاله COI کد اجتماری ايرانل مطالعات و روانشناسی

 کالس رویکردتأثیر  بررسییی(ل 1394) فتانه، آاکره و ستتمد محمد رضتتا، مصتتطفايی الهام؛، کاويانی

، انآموزدانش تحصیلی انگیزش و گروهی تعام ، تحصیلی تنظیمی خود، یادگیری بر معکوس

 ل52-69ص، ، 5 شماره، 1 جلد، مجله پدوهش در آموزش

روش آموزش معکوس بر یادگیری درس کار و تأثیر (ل 1397) مرجان، کمان و ستتتممه، مبصتتترملکی

 ل1-14 صفحه1397تابستان 2شماره ، 6دوره ، تدریس پژوهی دانشگاه کردستان، فناوری
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