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 چکیذه
 ازحياؾی ؾهّم در ىفاُیو پؼکارةؼدجؼیً و جؼیً ىِو از فؼٍُگ

 ىؼُّن ؾيم، و ٌؼؼ در زایگاُی و رجتَ چٍیً کـب. اؿث

 کهیغی ىحغیؼُای قٍاؿایی زِث زغیغ دوره در ىحؿغد جسارب

 وتىحفا کارکؼدُای از. ةاقغ ىی اٌـاٌی زّاىؽ جضّالت در

 ویژه ةَ کؼد، اقاره درس کالس در آن ٌلف ةَ جّان ىی فؼٍُگ

 ةَ یادگیؼی زيهَ از زغیغ ُای قیّه ةَ یادگیؼی ضيً در

. اؿث گؼفحَ كؼار ةؼرؿی ىّرد پژوُف ایً در کَ ىؿکّس قیّه

 یادگیؼی ایساد ةؼرؿی  صاضؼ پژوُف امهی ُغف ؾتارجی ةَ

 ةا کیفی عٌّ از پژوُف ایً روش. اؿث درس کالس در ىؿکّس

 اةحغایی ىغارس جضلیق، ىیغان. اؿث ای زىیٍَ ٌؼؼیَ از اؿحفاده

 جضنیهی ؿال در ٌیكاةّر قِؼؿحان و قكو پٍسو ُای پایَ در

 ؿاظحار ٌیيَ ىناصتَ صاضؼ، جضلیق امهی اةؽار. اؿث 96-95

 ىؿهياٌی از ٌفؼ پٍر کٍٍغگان قاىم ىكارکث و اؿث یافحَ

 ُای داده. اٌغ کؼده زؼاا را ىؿکّس یادگیؼی روش ُـحٍغ کَ

 کّرةیً و اؿحؼاوس کغگػاری روش ظؼیق از قغه گؼدآوری

 چِارگاٌَ ىؿیارُای از ُا یافحَ اؾحتاریاةی ةؼای و قغٌغ جضهیم

 یادگیؼی ایساد ةؼای داد ٌكان ٌحایر. قغ اؿحفاده نیٍکهً و گاةا

 ىؿهو، کاىم جـهط زيهَ از ؾّاىهی ةَ ةایغ ىؿکّس قیّه ةَ

 کار، اٌسام جّاٌایی ةَ ٌـتث ىؿهو ةاور آىّز، داٌف َة دُی اٌگیؽه

 ٌیاز، ىّرد اىکاٌات و ىٍاةؽ اداره، و ىغرؿَ جكّیلی ُای ؿیاؿث

 کالس پّیایی ُا، ظاٌّاده ةَ ةعكی آگاُی ىغرؿَ، ةّدن ىكّق

 ةاور ىؿکّس، قیّه ةَ یادگیؼی ادؼةعكی ةَ ىؿهو ةاور درس،

 ظارج ىؿهو، الؾاتاظ ةّدن روزةَ آىّز، داٌف ةَ ٌـتث ىؿهو

 فؼٍُگی ُای فؼضپیف ؿٍحی، كّاٌیً و ُا چِارچّب از قغن

 ىؿهو جّؿط قغنُغایث ةَ ؾالكَ و ىؿهو ٌلف ىّرد در ٌِفحَ

 .کؼد جّزَ
، ٌؼؼیَ ىؿکّس یادگیؼی درس، کالس ىؿهو، :های کلیذی واژه
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Abstract  
 

Culture is one of the most important and 

frequently used concepts in social sciences. 
Achieving such a position in theory and practice is 

due to numerous experiences in the new era to 

identify key variables in the developments of 
human societies. Of the different cultural 

functions, one can point to its role in the 

classroom, especially while learning new ways, 
including Flipped learning, which has been 

investigated in this study. In other words, the main 

purpose of this study is to examine the Flipped 
learning culture in the classroom. This research is 

a qualitative study based on grounded theory. The 

research field of this study is the fifth and sixth 
grades of elementary schools in the city of 

Neishabur in the academic year of 1395-96 (2016-

2017). The main data collection instrument is 

semi-structured interview, and the participants are 

five elementary teachers who implemented the 

Flipped Learning method. Collected data was 
analyzed by Strauss and Corbin coding method, 

and was validated via Goba and Lincoln quadratic 

criteria. The results showed that in order to create 
a learning culture in Flipped way, we should 

consider factors such as teacher's full mastery, 

students’ motivation, teacher's belief in the ability 
to do work, school and management incentive 

policies, resources and facilities needed, school 

encouragement, family awareness, classroom 
dynamics, teacher's belief in the effectiveness of 

Flipped learning, teacher's belief in student 

knowledge, teacher's up-to-date information, 
traditional frameworks and laws, cultural 

preconceptions covert in the role of teacher and 

the interest in being driven by the teacher. 
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 مقذمه

ن از ایً زِث اؿث کَ جؼیً و آقکارجؼیً ةعف زٌغگی اٌـان اؿث. ٌاىؼئی ةّدن آفؼٍُگ، ٌاىؼئی

جّان یک ىلّنَ دروٌی اؿث و ةا ٌؼام ارزقی ٌِادیٍَ قغه در وزّد آدىی ارجتاط جٍگاجٍگ دارد. ىی

دٍُغ و ُيَ رفحارُا و جؼیً ؾٍنؼ فؼٍُگ را جكکیم ىیجؼیً و ىتٍایی ُا، دروٌیگفث کَ ارزش

ىذاةَ روح در پیکؼ اؿث کَ گیؼد. فؼٍُگ در ُؼ زاىؿَ ةَ ُا ٌكأت ىی صاالت فؼد و زاىؿَ از آن

جّان قّد. در یک زاىؿَ، ٌيّد و زایگاه ظاص ةؼای فؼٍُگ ٌيیىّزب صیات و ةلای زاىؿَ ىی

جؿییً کؼد، ةهکَ ةایغ گفث کَ فؼٍُگ در ُيَ ازؽا و ؾٍامؼ زٌغگی ازحياؾی، ؿاری و زاری اؿث 

رو قغن ةا ٍُگام روةَُای ظّد در یاةغ و ةؼای اٌحعابکَ آدىی ارزش و ىلام ظّد را ةاز ىی

(. ةَ ٌؼؼ ىضللان ىعانؿات 1391آةاد و زىاٌی، قؼف ُای ىعحهف جّزَ الزم پیغا کٍغ )ىٍافی ىّكؿیث

ُای ظٍذی و ةغون آدار  درؿی، ىفِّم جؿهیو و جؼةیث ةَ ىٍؽنَ ىسيّؾَ ىِارتفؼٍُگی در ةؼٌاىَ

ث، ؾيهی فؼٍُگی اؿث و فلط ةا کٍٍغ کَ جؿهیو و جؼةیزاٌتی، ىؼدود اؿث و ایً ةضخ را ىعؼح ىی

ىالصؼَ جاریط، ؿیاؿث، كغرت و فؼٍُگ، كاةم فِو اؿث. ةا ؾٍایث ةَ جأدیؼ و جأدؼ ةؼٌاىَ درؿی و 

جّان گفث کَ ةا در ٌؼؼ داقحً فؼٍُگ در اةؿاد ىعحهف آىّزقی، ظؼاصی، جغویً و فؼٍُگ، ىی

اىیً و گ ٌیؽ پؼداظث )ىضتیؿازی ُؼ چَ ةیكحؼ فؼٍُجّان ةَ غٍیُای درؿی ىیازؼای ةؼٌاىَ

ُای زیاد و ىحٍّؾی در ىّرد ىاُیث، ىّضّؾات و ةٍغی(. در ایً ةیً جلـیو1394رةیؿی، 

 -کارکؼدُای فؼٍُگ وزّد دارد؛ از زيهَ، فؼٍُگ ؿازىاٌی، فؼٍُگ آکادىیک، فؼٍُگ كّىی

 اؿث. ُا فؼٍُگ کالس درس  ای، فؼٍُگ ىٍِغؿی و ىّارد زیاد دیگؼی کَ یکی از آن كتیهَ

ةا اؿحفاده از آىّزش ىٍاؿب و جّزَ ةیكحؼ ةَ روش ؾيم ىغارس، ظّاُیو دیغ کَ ةا وزّد 

ُای ُای ةـیار اٌغك در ؿاظحار و قکم ىغارس و ٌیؽ یکـان ةّدن ىّاد و کحب درؿی، جفاوتجفاوت

ن جّاُا وزّد دارد. ةا اٌغکی جأىم ىی آىّزان آنزیادی ةیً ىغارس و ؿعش درؿی و ٌحایر داٌف

قّد ؿعش درؿی، صال و ُّای ىغرؿَ و رواةط فِيیغ کَ ؾاىهی دیگؼی وزّد دارد کَ ىّزب ىی

ُای اظیؼ جضلیلاجی اٌسام قغه اؿث کَ جأدیؼ  ةیً فؼدی در ىغارس ىعحهف، ىحفاوت ةاقغ. در ؿال

آىّزان ادتات ٌيّده اؿث. ُای آىّزقی و قعنیحی داٌفةؼظی اةؿاد غیؼدرؿی را ةؼ رقغ زٍتَ

ُا و ىؿهيان و ىغیؼان، وضؿیث  آىّزان، راةعَ ىیان آنی ُيچّن راةعَ ةیً فؼدی داٌفاىّر

آىّزان ةـیار ىؤدؼٌغ. ةغون ازحياؾی و ةـیاری ىـائم دیگؼ در جضنیم و ىّفلیث داٌف -اكحنادی

وزّد آوردن زّ و فؼٍُگ ىٍاؿب در ىغرؿَ  جؼدیغ، ىغیؼان و ىؿهيان پیف از ُؼ ؾاىم دیگؼ در ةَ

واةـحَ ةَ ایً اىؼ در ىغرؿَ  آىّزانىؤدؼٌغ و رقغ ُيَ زاٌتَ قعنیث داٌف و کالس

جّاٌٍغ ةا جٍؼیو ةؼٌاىَ درؿی، ؿازىاٌغُی رو ىغیؼان و ىؿهيان ىی (. از ای1391ً)ىیؼزایی،اؿث

آىّزان را ىؼاصم کار و ىٍاةؽ، ؿازىاٌغُی ىضیط ةَ ىٍؼّر ةاالةؼدن کارایی، ٌؼارت ةؼ پیكؼفث داٌف

غ. فً ىؿهيی، ٍُؼی اؿث ػؼیف و صـاس کَ ةا کيحؼیً نغؽش و ظعا ظـارت ةاال ةتؼٌ

ٌاپػیؼی ةؼ قعنیث فؼاگیؼ وارد ٌيّده و كعؿاً ُؼگٌَّ رفحار مضیش و ؿٍسیغه ىّزب   زتؼان
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ای رفحار کٍغ کَ اوالً ارجتاط ؾاظفی و گٌَّ ای درظكان ةؼای فؼد ظّاُغ قغ. یک ىؿهو ةایغ ةَ آیٍغه

آىّزان داقحَ ةاقغ و داٌیاً ىغیؼیث و کٍحؼل کالس را ةَ ٌضّ قایـحَ ةا داٌفآىیؽی ىؿٍّی ىضتث

ظّر ىؿهو ةایغ در ىلاةم  اٌسام دُغ، زیؼا زّ و فؼٍُگ کالس از ىٍؼؼی جضث جأدیؼ ىؿهو اؿث، ُيیً

رفحارُای ٌاىعهّب فؼاگیؼان از زيهَ ظـحگی از درس و اؿحلالل ظهتی در ةؼاةؼ ىؿهو و اصیاٌاً 

جّاٌٍغ در ای را اجعاذ کٍغ؛ زیؼا ىؿهيان ىیةَ ىلؼرات کالس، جنيیو درؿث و قایـحَجّزِی  ةی

آىّز  جّاٌغ رفحارُای داٌف آىّزان دظیم ةاقٍغ و ةَ ؾتارجی دیگؼ ىؿهو ىیگیؼی قعنیث داٌفقکم

آىّزان ةا جّزَ ةَ زىیٍَ فؼٍُگی (. از ظؼفی دیگؼ، داٌف1391در کالس را کٍحؼل ٌيایغ )ؿؼکكحی، 

ُا اٌحؼار دارٌغ کَ  ُای قعنیحی و جؼةیحی ظّد از کالس و اؾضای آن اٌحؼاراجی دارٌغ. آنویژگی و

ُایكان ةّده و از اةحغا ةغاٌٍغ کَ ةَ ظّدآىّزی و یادگیؼی جؼغیب قغه، ارزقیاةی، اٌؿکاؿی از جالش

س درس (. کال1386آكازاٌی، غفاری و كؼةاٌی، چگٌَّ ارزقیاةی ظّاٍُغ قغ )ماةؼیان، صازی

ای از مفات ىٍضنؼ ةَ فؼد؛ ُيچّن آىّز کَ ُؼ یک ىسيّؾَؿازىاٌی اؿث ىحكکم از ىؿهو و داٌف

(. ایً 1393آورٌغ )ُّی و ىیـکم، ُا را ةا ظّد ةَ کالس ىیهُا، ٌیازُا و اٌگیؽاصـاؿات، ارزش

آورد. ّد ىیُا، ةؼ یکغیگؼ جأدیؼ گػاقحَ و فؼٍُگ زغیغی را ةَ وزظنّمیات قعنی و پاره فؼٍُگ

جّاٌغ ةَ ىؼور جضث جأدیؼ فؼٍُگ ؿازىان كؼار گیؼد ةایغ داٌـث کَ ُّیث، قعنیث و رفحار افؼاد ىی

(. 1380ُا گؼدد )قیؼکٌّغ،  کَ ىٍحر ةَ ىاقیٍی قغن، ؾغم رضایث و اٌؽزار و یا ظالق قغن آن

ُای صم قیّه ُا ةَ ؿّیاکٍّن آىّزش از اٌحلال مؼف اظالؾات ةَ یادگیؼان و آىّزش اٌغیكَ

پؼوری و آىّزش چگٌَّ اٌغیكیغن، ؿّق داده قغه اؿث )ماةؼیان و ىـأنَ، پؼورش ظالكیث، ةٍیَ

آىّز  آىّز و ىؿهو دارد. داٌف(. فؼٍُگ زغیغ ٌیاز ةَ جغییؼ انگُّای ىّزّد ةیً داٌف1383ؿانيی، 

کَ  غییؼ دُغ. در صانیُای آىّزقی را ججؼی داقحَ و ىؿهو ٌیؽ ةایغ قیّه ةایغ اصـاس ىـئّنیث ةیف

ٌيایٍغ ٍُّز ةؼظی از ىؿهيان ةؼاؿاس زىیٍَ فؼٍُگی، قعنیث و ظؼز جفکؼ ظّد، کالس را اداره ىی

آىّز در کالس، جأکیغ دارٌغ؛ از اىا ةؼظی از ىؿهيان ةَ جتادل اظالؾات و ةعنّص ٌلف فؿال داٌف

گیؼد؛ فٍاوری اده كؼار ىیىّرد اؿحف1ُای زغیغی از زيهَ روش رویکؼد کالس ىؿکّسایً رو روش

ُای چِؼه ةَ آىّزان در کالسکالس ىؿکّس ةؼ فؼایٍغُای آىّزقی دالنث دارد کَ در آن داٌف

ُا كتالً ىلغاری از داٌف ٌؼؼی ىّضّؾی را کَ كؼار اؿث در کالس ةضخ قّد،  چِؼه صضّر دارٌغ، آن

آىّزان در پؼؿیغن  زیؼا داٌفؿازد؛ اٌغ. ایً روش، جؿاىم را ىؤدؼجؼ و ىفیغجؼ ىیدریافث کؼده

ُایكان ىّضّع ةا ىؿهو و ُيکالؿی جؼی دارٌغ و درةارهجؼ و اظيیٍان ةیفؿؤاالت، اصـاس راصث

 (.2015، 2کٍٍغ )ؿّنّژیٍکّ و اویـاةضخ و گفحگّ ىی

جؼیً جؿاریف ةؼای رویکؼد کالس ىؿکّس ایً اؿث کَ فؼم و كانب ؿعٍؼاٌی یکی از ؿاده

آىّزان ةؼای ىؼور، ةضخ و اکحكاف ىـیؼ ةا کيک ُایی ةؼای داٌفؿی ةا فؼمثاؿحاٌغارد داظم کال

                                                           
1. Flipped Classroom Approach (FCA) 

2. Evseeva & Solozhenko 
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(. کالس درس ىؿکّس، ىغنی آىّزقی اؿث کَ در 2012، 1)ُاگؾ ىؼةی در کالس، زایگؽیً قّد

، 2قّد )زاٌـّنآن، ؿعٍؼاٌی و جکانیف ىٍؽل ةَ ؾٍّان ؾٍامؼ امهی آىّزش زایكان ؾّض ىی

( کالس ىؿکّس را ةَ ؾٍّان 2012) 5ةؼت (. ُيچٍی2012ً، 4و ؿيؽ؛ ةؼگيً 2013، 3؛ اٌفیهغ2013

ُای ضتط قغه یا گّش  روقی ةؼای فؼاُو کؼدن اظالؾات ظارج از کالس از ظؼیق دیغن ؿعٍؼاٌی

ُا و  آىّز در کالس، صم ىـائم ةا کيک ُيکالؿیُا و کاىم کؼدن جکانیف داٌف کؼدن ةا پادکـث

ؼای ىفاُیو ىعحهف، جّمیف کؼده اؿث. جؿؼیف ؾيهیاجی رویکؼد اؿحاد، و ةَ کار ةؼدن داٌف زغیغ ة

ىضّر،   کالس ىؿکّس در یک ىعانؿَ جؿهیو و جؼةیث دیگؼ قاىم یادگیؼی ىكارکحی، فؿال، ىـئهَ

ُایی اؿث کَ ةؼای ؿعٍؼاٌی ىِارت درون کالؿی و ویغئُّای ضتط قغه ُيیاری، کكف و جّؿؿَ

(. 1394دؿحؼس ُـحٍغ )کاویاٌی، ىنعفایی و ظاکؼه،  آىّزان، ظارج از زىان کالؿی درداٌف

آىّزان را ةیكحؼ ظّاؿحٍغ جا داٌفآىّزش رویکؼد کالس ىؿکّس ةا ىؼةیاٌی آغاز و جيؼیً قغ کَ ىی

جّؿط  2007(. ایغه یادگیؼی ىؿکّس در ؿال 2014، 6ُای یادگیؼی درگیؼ ؿازٌغ )واگًدر فؼایٍغ

زاٌاجان ةؼگيً ىؿهيی اؿث کَ در گػقحَ، کالس  زاٌاجان ةؼگيً و ارون ؿيؽ زؼكَ ظّرد،

آىّزاٌف ةا ىؿکّس کؼدن آىّزش، درگیؼ ىضّر را دوؿث داقث، اىا زىاٌی کَ دیغ چگٌَّ داٌف ىؿهو

آىّزاٌف را  اٌغ، آن روش را رُا کؼد. یادگیؼی ىؿکّس ةَ او اىکان داد جا داٌففؼایٍغ یادگیؼی قغه

یاد آورد. او یکی از پیكگاىان زٍتف یادگیؼی ىؿکّس اؿث  ةِحؼ ةكٍاؿغ و دنیم ىؿهو قغٌف را ةَ

دُغ. پؼورش یک آىّزان و ىؿهيان را افؽایف ىی(. ایً رویکؼد، جؿاىم ةیً داٌف1395)فؼصيٍغ، 

کٍغ؛ آىّزان کيک ىیىضّر، ىتحٍی ةؼ جسارب قعنی، ةَ جالش و کّقف داٌف آىّزکالس داٌف

دُغ دُغ؛ و ىكکالت ىغیؼیث کالس را کاُف ىیه ارائَ ىیُای کّجاىفاُیو درؿی را در كانب كعؿَ

 (. 2010، 7)پاپادوپّنّس و روىً

ُای ُا و اٌحؼارات ىحفاوجی دارٌغ و ایً جفاوتُای ىعحهف، ٍُسارُا، ارزشاز آٌسا کَ فؼٍُگ
ُا ةؼ روی چگٌّگی ُای فؼٍُگی و ارزشُای آىّزقی دارٌغ، گؼایففؼٍُگی جأدیؼ ؾيیلی ةؼ فؿانیث

ُای آىّزقی قکم ٌفؿان را درةاره فؿانیثُای ذیفؼایٍغ جغریؾ و یادگیؼی ىؤدؼٌغ و ایغه
آىّزان ٌـتث ةَ (. ُيچٍیً قٍاظث ادراکات و اصـاؿات داٌف8،2004)ُّ، ُّنيؾ و کّپؼدٍُغ ىی

ریؽی، ؿازىاٌغُی و چَ ةؼای دگؼگٌّی و جغییؼات ةَ فؼٍُگ و رواةط اؾضای کالس، چَ ةؼای ةؼٌاىَ
ةاقغ، دارای اُيیث اؿث. ةا جّزَ ةَ اُيیث وزّد فؼٍُگ کالؿی کَ الزىَ پّیایی کالس ىیىذتث 

ظّر زغیغ ةّدن روش ىؿکّس، ارائَ پژوُكی در ایً  آىّزان و ُيیًىٍاؿب در یادگیؼی داٌف

                                                           
1. Hughes 

2. Johnson 

3. Enfield 
4. Bergmann & Sams 

5. Berrett 

6. Voughn 
7. Papadopoulos & Roman 

8. Ho & Holmes & Cooper 
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ُای ىحفاوت گیؼی از روشرو ةِؼه ُای ىعحهف آن ضؼوری اؿث. از ایًزىیٍَ ةَ ىٍؼّر ةؼرؿی زٍتَ
ُای ویژه یادگیؼی ىؿکّس ٌیازىٍغ فؼٍُگ ظامی در یادگیؼی و آىّزش اؿث. پژوُف ی ةَیادگیؼ

دٍُغ فؼٍُگ یادگیؼی در کكّرُایی ىحؿغدی در ایً ظنّص مّرت گؼفحَ اؿث کَ ٌكان ىی

ىاٌٍغ کاٌادا، آىؼیکا، اؿحؼانیا و اغهب کكّرُای اروپایی غانتًا ىحيؼکؽ ةؼ جّزَ ةَ ؾالئق فؼدی، 
ىغت ةا دیگؼان و ظّدراُتؼی اؿث؛  ُا، ارجتاط آؿان ونی کّجاهٌلادی، ىكارکث در ةضخظّدارزیاةی، 

اىا در ىلاةم، فؼٍُگ یادگیؼی در فؼٍُگ چیٍی، ىانؽیایی، ٍُغی، ؿؿّدی و ایؼاٌی ةا جّزَ ةَ 
ُا و گؼایاٌَ و پػیؼش فامهَ كغرت در یادگیؼی قؼایط ظامی دارٌغ؛ یؿٍی در ةضخگ زيؽٍفؼُ

دٍُغ و از ظؼح ؿّال، قؼکث  وار را جؼزیش ىیکٍٍغ و صفغ ظّظیی ىكارکحی قؼکث ٌيیُافؿانیث
ظّر کهی فؼٍُگ یادگیؼی در ایً کكّرُا  کٍٍغ. ةَُای اٌحلادی پؼُیؽ ىیدر گفث و گّ و ظؼح ةضخ

؛ 1991، 2؛ ةهؼد و کهٍچی1984، 1ىضّر و ىاُیث اٌحلانی دارد جا ؿاظحٍی )ةؼادنیةیكحؼ ىؿهو
؛ جاپاؿً، اؿيیث و 2006، 5؛ واٌگ1999، 4؛ راةیٍـّن1391، ةَ ٌلم از ؿؼازی، 1987، 3ؿیيّالز
( 1390(. ُيچٍیً ؾعاران و ُيکاران )2009؛ 8و اوزوٌؼ 2005، 7؛ دوٌی و ُيکاران2009، 6و وایث

ىضّر اؿث جا ( در پژوُف ظّد ٌكان دادٌغ کَ فؼٍُگ یادگیؼی در ایؼان غانتاً ىؿهو1390)
ىضّر، و ةؼ صفغ و  ىضّر اؿث جا یادگیؼیىضّر، و ٌيؼهّاىضّر اؿث جا فؿانیثىضّر، و ىضحیادگیؼٌغه

ضّر اؿث جا فؼایٍغىضّر. ى قّد جا ؿاظث و جّنیغ داٌف، و در ٌِایث ٌحیسَ اٌحلال ىعانب جأکیغ ىی
ٌّیـغ آىّزش در  ( در پژوُف ظّد ةا ىلایـَ فؼٍُگ یادگیؼی ژاپً و ایؼان ىی1387)ؿؼکاراٌی

آىّزان ظّد در یٍغىضّر، ىكارکحی، جضهیهی و ٌلاداٌَ اؿث. در ایً فؼٍُگ، داٌفژاپً اغهب فؼا
قٌّغ و ظی کؼدن ُای گؼوُی و ىكارکحی ؿّق داده ىیزـث و زّی داٌف ُـحٍغ و ةَ فؿانیث

قّد. در فؼٍُگ یادگیؼی ایؼان غانتاً ٌحیسَ ةؼ فؼایٍغ صم ىـئهَ ةیف از ٌحیسَ آن، ىِو قيؼده ىی
صم آن جهلی جؼ از راه قّد و پاؿط ىـئهَ ةـیار ىِوث ةؼ ىكارکث جؼزیش داده ىیفؼایٍغ و ركاة

ای از ةاورُا، ٍُسارُا، جّان گفث قایغ ایً فؼٍُگ یادگیؼی در ایؼان ةَ دنیم ىسيّؾَگؼدد. ىی ىی
یادگیؼی دارٌغ. -ُایی اؿث کَ ىؿهيان و کادر آىّزقی و وانغیً ةَ فؼایٍغ یاددُیُا و ٌگؼشارزش

ىضّری و ُای فؼٍُگی ىّزّد در ٌؼام جؿهیو و جؼةیث ةَ دنیم ؿٍحی ةّدن، ىؿهوظی از ویژگیةؼ
گیؼی ىؿهيان ةَ روش یادگیؼی ىؿکّس کار ُای جغریؾ؛ ةَُای كغیيی ٌـتث ةَ روشداقحً اٌگاره

غ. ؿازٌُایی روةؼو ىیکكٍغ و ةا دقّاریُای ٌّیً را ةَ چانف ىیکارگیؼی روش ظّر کهی ةَ یا ةَ
ُای فؼضواةـحَ قٍاؿایی قّد، زیؼا ةغون قٍاظث پیف-ُای فؼٍُگةٍاةؼایً الزم اؿث ایً ویژگی

ُای ىعحهف کارگیؼی و اؿحفاده از قیّه فؼٍُگی اىکان جغییؼ آن وزّد ٌغارد و از ظؼفی فؼٍُگ ةؼ ةَ

                                                           
1. Bradley 
2. Blard and Clenchey 
3. Simolase 
4. Robinson 
5. Wang 
6. Tapanes, Smith &  White 
7. Downey at all 
8. Uzuner 
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نغ دارد ویژه یادگیؼی ىؿکّس ىؤدؼ اؿث. ةَ ُيیً زِث، در جضلیق صاضؼ پژوُكگؼ ك یادگیؼی ةَ
ُای فؼٍُگی ىؤدؼ ةؼ یادگیؼی ىؿکّس را قٍاؿایی کٍغ. ُغف امهی ایً جا ٌلف ؾّاىم و ویژگی

پژوُف، قٍاؿایی آن دؿحَ از ظنّمیات فؼٍُگی اؿث کَ در ایساد فضای یادگیؼی ىؿکّس در 

 کالس درس ٌلف دارٌغ.
 

 شناسی روش
ُای کیفی اؿث ای از پژوُفقیّه ای،اؿث. ٌؼؼیَ زىیٍَ 1ایروش امهی ایً پژوُف ٌؼؼیَ زىیٍَ
ظّری کَ ایً ٌؼؼیَ در ؿعضی  یاةغ؛ ةَای جکّیً ىیُا ٌؼؼیَکَ ةا اؿحفاده از آن از یک دؿحَ داده

(. ةؼای فِو فؼٍُگ یادگیؼی ةَ 1387کٍغ )ةازرگان، وؿیؽ، یک فؼایٍغ ؾيم یا جؿادل را جتییً ىی
اٌغ، ٌيٌَّ پژوُف ةّدٌغ. ً روش اؿحفاده کؼدهروش ىؿکّس در آىّزش و پؼورش، پٍر ىؿهو کَ از ای

کٍٍغگان از آٌسا کَ در پژوُف صاضؼ از روش پژوُف کیفی اؿحفاده قغه اؿث ةؼای جؿییً قؼکث
گیؼی گهّنَ ةؼفی ةِؼه گؼفحَ قغ، ٌعـث، ىؿهياٌی کَ از ایً روش اؿحفاده کؼده در پژوُف از ٌيٌَّ

ُا ٌیؽ ةَ دیگؼ ُيکاران ظّد ایً روش را پیكٍِاد  آنةّدٌغ آن را ةَ ُيکاران ظّد ىؿؼفی کؼده و 
داده و ةَ ایً جؼجیب، پٍر ٌفؼ از ىؿهياٌی کَ از ایً روش اؿحفاده کؼده ةّدٌغ، قٍاؿایی و در ایً 

ارائَ قغه اؿث. الزم ةَ ذکؼ اؿث  1پژوُف قؼکث داده قغٌغ؛ ىكعنات ایً ىؿهيان در زغول 
اران ظّد را ىؿؼفی کؼده اؿث، در پژوُكی ُيیً ىضلق ةَ ىؿهو اونی کَ در ایً پژوُف، دیگؼ ُيک

ُای ظؼاصی قغه روی ؾٍّان ىّرد آزىایكی، یادگیؼی ةَ روش ىؿکّس را از ظؼیق پؼوجکم

آىّزان کالؿف پیاده کؼده اؿث و ٌحیسَ ىذتحی صامم ٌيّده اؿث؛ ةَ گفحَ ظّد ىؿهو پؾ از  داٌف
آىّزان کار کؼده اؿث. ایً پٍر ىؿهو از داٌف آن در کالؿف ةَ قیّه ىؿکّس، دیگؼ دروس را ةا

ىؿهيان در ىلعؽ اةحغایی از ایً قیّه اؿحفاده کؼدٌغ و ىّرد ىعانؿَ كؼار گؼفحٍغ. الزم ةَ ذکؼ اؿث 
ؿازی ؿال ةّده و در پیاده 8کَ ایً آىّزگاران از ىؿهيان زّان و پؼاٌگیؽه و ةا ؿاةلَ ظغىث ةاالی 

 اٌغ.   كغم ةّدهره پیفقان ُيّاُای زغیغ در کالسروش
 کننذگان( مشخصات مشارکت1جذول )

 رشته کننذگان مشارکت
سابقه 

 تذریس

مقطع ابتذایی 

 پایه
 جنسیت

مذرک 

 تحصیلی

 فّق نیـاٌؾ ىؤٌخ قكو ؿال 8 ؾهّم جؼةیحی 1

 فّق نیـاٌؾ ىؤٌخ قكو ؿال 8 ؾهّم جؼةیحی 2

 نیـاٌؾ ىؤٌخ قكو ؿال 9 ریاضی 3

 نیـاٌؾ ىؤٌخ پٍسو الؿ 10 آىّزش اةحغایی 4

 نیـاٌؾ ىؤٌخ پٍسو ؿال 10 آىّزش اةحغایی 5

                                                           
1. grounded theory 
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ُای ىّرد ٌیاز گؼدآوری قغٌغ. در یافحَ، ٌؼؼ افؼاد و دادهؿاظحارةا اؿحفاده از ىناصتَ ٌیيَ

قٌّغه ارائَ و ؿپؾ ىناصتَ اةحغای ىناصتَ، جّضیضات کهی در ىّرد پژوُف و ُغف آن ةَ ىناصتَ

ُای ُای اصحيانی ظّد را در ىّرد ؿؤالُا و یا اةِاماصتَ، افؼاد، ؿؤالقغ. در صیً ىنآغاز ىی

ٌيّد ُای الزم را زِث رفؽ اةِام ارائَ ىیىناصتَ و ىٍؼّر دكیق پژوُكگؼ ىعؼح و پژوُكگؼ ُغایث

ُا دكیلَ ةّد و ىناصتَ 60انی  40کؼد. ىغت زىان ُؼ ىناصتَ ةیً و ىناصتَ اداىَ پیغا ىی

ُا ؿازی مّرت گیؼد. ىؼصهَ ةؿغ از اجيام ىناصتَقغٌغ جا ةؿغاً پیادهو ضتط ىیةؼداری   یادداقث

ُا در ایً پژوُف از روش کغگػاری اؿحؼاوس و کّرةیً ىؼصهَ کغگػاری ةّد. ةؼای جضهیم داده

اؿحفاده قغ؛ در ایً قیّه از ؿَ روش کغگػاری ةاز، کغگػاری ىضّری و کغگػاری گؽیٍكی اؿحفاده 

ُا و فلط ةَ  کغگػاری ةاز )ىفاُیو اونیَ( کغُا ةغون در ٌؼؼ گؼفحً رواةط ةیً آنقغ. در ىؼصهَ 

ُا اؿث( ُای ىفِّىی )کَ ةؼچـب ذٍُی زغاگاٌَ ةَ وكایؽ و پغیغهُا و یا گؽاره ؾٍّان ىفِّم

گؼدٌغ؛ در ىؼصهَ کغگػاری ىضّری، ىلّالت ؾيغه ُيؼاه ةا ىلّنَ امهی اؿحعؼاج اؿحعؼاج ىی

ؾتارجی ىلّالت   ای ةاقغ کَ دیگؼ ىلّالت را ٌیؽ پّقف دُغ، ةَگٌَّ امهی ةایغ ةَ قٌّغ. ىلّنَ ىی

ُا و کغگػاری دو ؾيغه را در ةؼگیؼد. در ىؼصهَ کغگػاری گؽیٍكی کَ ُيؼاه ةا ةؼرؿی دكیق داده

ای ارائَ  ُا را در كانب ٌؼؼیَ پؼدازد و آنُا ةَ جضهیم ىیىؼصهَ كتهی اؿث، پژوُكگؼ در ؾيق داده

ُای ٌؽدیک ةَ دُغ. در ایً فؼایٍغ، پژوُكگؼ پؾ از جؿییً ىلّنَ ىضّری یا ُـحَ، ؿایؼ ىلّنَىی

کٍغ. ایً انگّ دارای ؿَ ةؿغ امهی قاىم ىلّنَ ىضّری را در كانب یک انگّی پارادایيی جؼؿیو ىی

ؼایط ؾهی، جّان در كانب ؿَ وزَ ققؼایط، جؿاىالت، فؼایٍغُا و پیاىغُاؿث کَ ةؿغ قؼایط آن را ىی

  (.2008، 1ای در ٌؼؼ گؼفث )اؿحؼاوس و کّرةیًای و قؼایط ىغاظهَزىیٍَ

( مّرت گؼفث. ایً چِار ىؿیار قاىم 1985) 2روایی ىناصتَ ةؼاؿاس چِار ىؿیار نیٍکً و گّةا

ةّدٌغ. ةغیً ىٍؼّر پؾ از اٌسام ُؼ  6و كاةهیث جاییغ5، كاةهیث اٌحلال4، كاةهیث اجکا3كاةهیث اؾحتار

قٌّغه كؼار  قغ و ةَ ُيؼاه جضهیهی از ىناصتَ در اظحیار فؼد ىناصتَ صتَ، ىحً آن ىکحّب ىیىنا

از آٌسا کَ ُيچٍیً  گؼفث جا از مضث اظالؾات ةَ دؿث آىغه از ىناصتَ اظيیٍان صامم قّد. ىی

ىيکً اؿث ادراکات قعنی پژوُكگؼ در فؼایٍغ پژوُف جأدیؼ گػارد، در ایً پژوُف ؿؿی قغ 

ُا کاىالً قؼح داده ُا و یافحَآوری و جضهیم دادهگیؼی جا فؼایٍغ زيؽ ات پژوُف از ٌيٌَّجيام زؽئی

 قّد. 

جّاٌغ از آٌسا کَ در ىناصتَ پژوُكگؼ ظّد اةؽار امهی جضلیق اؿث، ةٍاةؼایً پژوُف ُؼگؽ ٌيی

وؿیهَ دیگؼ جّاٌغ ةَ ؾیٍاً جکؼار قّد و ُيان ٌحیسَ را ةَ دؿث دُغ. اگؼ چَ ىعانؿَ اٌسام قغه ىی

                                                           
1. Straus & Corbin 
2. Lincoln & Guba 

3. credibility 

4. dependability 
5. transferability 

6. confirmability 
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پژوُكگؼان جکؼار قّد، اىا جسغیغ و جکؼار دكیق آن ةَ ؾهث یکحایی و چِارچّب زىاٌی، جلؼیتا 

ٌاىيکً ةّده و ةـیار ةؿیغ اؿث، ُيان ٌحایر اونیَ را ةَ دؿث دُغ، صحی اگؼ در قؼایط ىكاةَ ازؼا 

 (. 1389قّد )ُّىً، 

ىلّنَ اؿحعؼاج قغ. در  51م اونیَ و ىفِّ 195در ىسيّع، در ىؼصهَ کغگػاری ةاز/آزاد، جؿغاد 

ُای صامم ةَ کار ىؼصهَ دوم، یؿٍی کغگػاری ىضّری، انگّی پارادایيی پژوُف ةؼای جتییً ىلّنَ

جؼ اٌحعاب قغ. در ىؼصهَ کغگػاری گؽیٍكی ٌیؽ یک ىلّنَ امهی ةَ ىذاةَ ىلّنَ کهی14گؼفحَ قغ و 

 ُا قٍاؿایی قغ. ىضّر جضهیم داده

 

 ها یافته

ٌَّ کَ ةیان قغ ُغف ایً پژوُف قٍاظث ایساد یادگیؼی ةَ روش ىؿکّس در کالس درس گ ُيان

 (1)ُای پژوُف در قکم ای ةّد. یافحَو واکاوی ةاورُای ىؿهيان ةَ ىٍؼّر ارائَ یک ٌؼؼیَ زىیٍَ

ٌيایف داده قغه اؿث کَ قاىم چِارده ىلّنَ ىضّری و یک ىلّنَ امهی اؿث. ُؼ یک از چِارده 

 قّد.ی در اداىَ جّمیف ىیىلّنَ ىضّر

 جـهط کاىم ىؿهو-1

کؼدٌغ ةا ىكکالت ةـیاری از زيهَ ٌتّد ىٍاةؽ ىؿهيان اذؾان داقحٍغ در اةحغا کَ ةا ایً روش کار ىی

آىّز كؼار دٍُغ، ىّازَ ةّدٌغ. از کافی ُيچّن فیهو کّجاه، و ةّروقّر آىّزقی کَ در اظحیار داٌف

در اةحغای قؼوع کار »( ةیان کؼد: 2ش ٌغاقحٍغ. ىؿهو قياره )ظؼفی جـهط کافی ةؼای ازؼای ایً رو
کو ةا آىّزان ةـیار ؿعث ةّد کَ ظّدىان را ةا ایً روش وفق دُیو؛ اىا کو ُو ةؼای ىا و ُو داٌف

ُا  آىّزان و اٌگیؽه ةعكی ةَ آنپیگیؼی و ظی قغن زهـات ىحؿغد و ةؼكؼاری ارجتاط ةیكحؼ ةا داٌف
ُای کيک چٍیً ةا پیغا کؼدن ىٍاةؽ ىعحهف از زيهَ فیهو آىّزقی و کحابقیّه کار جغییؼ کؼد. ُي

قغ ارجتاط ىذتحی ةیً دادم، ةاؾخ ىیآىّزان ىیدرؿی و جّضیضاجی اةحغایی و جکيیهی کَ ةَ داٌف
 «.آىّزان پیغا قّد و ةحّاٌو ةا جـهط درس را ةَ ایً قیّه اؾيال کٍوىً و داٌف

ُيان اةحغا کَ قؼوع ةَ یادگیؼی درس ؾهّم ةَ قیّه ىؿکّس در »( ةیان کؼد: 5ىؿهو قياره )
داٌـحو دكیلاً ةایغ چگٌَّ کالس را ىغیؼیث کٍو. از کؼدم ُيَ چیؽ از دؿحو ظارج قغه ةّد و ٌيی

ُيکاراٌو کَ ایً قیّه را اؿحفاده کؼده ةّدٌغ، کيک ظّاؿحو و ىعانؿاجی در ایً زىیٍَ اٌسام دادم. 
ل کار ةَ چَ مّرت ةاقغ. اگؼ آىّزش و پؼورش جغةیؼی در ایً ظنّص کو کو ىحّزَ قغم ةایغ روا

ُای آقٍایی ةا ایً قیّه را ةؼگؽار کٍغ و از اؿاجیغ و ُيکاراٌی کَ جسؼةَ دارٌغ اٌسام دُغ ىذالً کالس
 «.اؿحفاده کٍغ كعؿًا ایً روش ةازدُی ةاالیی ظّاُغ داقث

یّه الزم اؿث کَ ىؿهو جـهط کاىم ةَ ایً ةؼای یادگیؼی ةَ ایً ق»( ةیان کؼد: 3ىؿهو قياره )
آىّز ةا آگاُی و اقحیاق آىّزان اٌحلال دُغ جا داٌفروش داقحَ ةاقغ جا ةحّاٌغ قیّه کار را ةَ داٌف
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ی ةیكحؼی ةؼای کار داقحَ در ىـیؼ آىّزش ُيؼاه ةا ىؿهو ةاقغ و ُؼ نضؼَ در صیً آىّزش اٌگیؽه
 «. ةاقغ

 آىّزدُی ةَ داٌفاٌگیؽه -2

ُا آىاده اؿث جا  ُای آنآىّزان ىا ؿؼقار از اٌؼژی ُـحٍغ، ذًُداٌف»( ةیان کؼد: 1هو قياره )ىؿ
زّگؼی دارٌغ. از ایً رو ىؿهو ةایغ  و ُای زـثاظالؾات را ةَ ظّةی جسؽیَ و جضهیم کٍٍغ و ذًُ

ٍُيایی کٍغ. ُا را ةَ ةِحؼیً ٌضّ ُغایث و را آىّزاٌف دارد، آنةحّاٌغ ةا قٍاظحی کَ از جک جک داٌف
آىّزان كؼار اؿث، فؼایٍغ یادگیؼی را جا صغودی جٍِایی ظی کٍٍغ، کَ داٌف از ظؼفی ةؼای ایً

ُيچٍیً ةیكحؼ در زؼیان یادگیؼی ةَ قیّه ىؿکّس كؼار ةگیؼٌغ، ةایغ اٌگیؽه کافی داقحَ ةاقٍغ؛ 
از ایً ظؼیق  ای ظؼح کٍغ جا ةحّاٌغ ٌَ ُای ظالكاایٍساؿث کَ ةؼای ایً کار ىؿهو ةایغ پؼؿف

آىّزان را ةَ کٍکاش و پیغا کؼدن زّاب ؿؤاالت جؼغیب کٍغ و ةِحؼ اؿث کَ ایً ؿؤاالت ةا  داٌف
ُای کالؿی جكکیم آىّزان ةعّاُغ گؼوهجّاٌغ از داٌفُا در ارجتاط ةاقغ. ىؿهو ىی زٌغگی روزىؼه آن

ُای کالىی و ُيچٍیً جكّیق دٍُغ و در ؿاؾات ظارج از ىغرؿَ ةاُو ةَ دٌتال پاؿط ؿؤاالت ةاقٍغ.
آىّزان در ظی صم ُا در ٌؼؼ ةگیؼد یا رؿیغگی ةَ داٌف غیؼکالىی ىاٌٍغ ٌيؼه جكّیلی ةؼای آن

آىّزان و اقحیاق آىّزان فؿال، ُيؼاُی داٌفُای کالؿی و اىحیاز كائم قغن ةؼای داٌفجيؼیً
آىّز ىٍحلم قغه و ةاؾخ ةَ داٌفآىّزگار در جياىی ىؼاصم جغریؾ ةـیار ىِو اؿث، زیؼا ایً اقحیاق 

آىّزان، ارائَ ةعكی ةیكحؼ داٌفُا ظّاُغ قغ. ُيچٍیً ةِحؼیً کار ةؼای اٌگیؽه ةیكحؼ آن اٌگیؽه
 «. ُای آٌِا اؿثُا و مضتثةازظّردُا و ٌحایر در ُؼ ىؼصهَ از جغریؾ و جکيیم یافحَ

 جأىیً ىٍاةؽ و اىکاٌات ىّرد ٌیاز-3

رو ُایی روةَُا و دقّاریاؿحفاده از ایً روش در ىٍاظق ىضؼوم ةا ؿعحی» ( ةیان کؼد:4ىؿهو قياره)
ُای آىّزقی، و ٌتّد ای، ؾغم دؿحؼؿی ةَ ؿایث و فیهو اؿث از زيهَ کيتّد ىٍاةؽ کحاةعاٌَ

قّد کَ ایً روش کارایی چٍغاٌی ٌغاقحَ ةاقغ؛ از ُای ارائَ فیهو و پاورپّیٍث ةاؾخ ىی دؿحگاه
رگیؼ کارُای ظاٌَ ُـحٍغ و ةایغ در ظاٌَ کيک صال وانغیً ظّد ةاقٍغ و کيحؼ آىّزان دظؼفی داٌف

کَ واكؿاً ؾالكيٍغ ةَ درس ُـحٍغ. ةایغ قؼایعی ىِیا قّد جا  جّاٌٍغ ةَ درس ةپؼدازٌغ، ةا وزّد ایً ىی
اگؼ ىغرؿَ »( ةیان کؼد 3ىؿهو قياره) «.آىّزان ةحّاٌٍغ اؿحؿغادُایكان را قکّفا کٍٍغایً داٌف

ُای ُای ىؼجتط ةا ىّضّؾات درؿی، دؿحؼؿی ةَ ؿایثاٌغ اىکاٌات آىّزقی اؾو از کحابةحّ
کٍٍغه و جـِیم کٍٍغه اىؼ یادگیؼی ةَ ُای درؿی و ... را فؼاُو کٍغ، ةـیار کيکآىّزقی، فیهو

ُا و ٌاپػیؼ ةچَُای ىؼجتط جٍِا ةا قّق ومفروش ىؿکّس ظّاُغ ةّد. ىا ةا وزّد ٌتّد ىٍاةؽ و کحاب
 «.ای کَ در ایكان ایساد قغه ةّد، جّاٌـحیو از ؾِغه جغریؾ ةَ ایً روش ةؼآییواٌگیؽه

 ىكّق ةّدن ىغرؿَ -4

جّاٌغ ىكّق ةـیار ظّةی در اىؼ زا اٌغاظحً یادگیؼی ةَ روش ىغرؿَ ىی»( ةیان کؼد: 3ىؿهو قياره)
ٌلف ىكّق ىؿهو را ةَ  جّاٌغُا را در ایً کار جكّیق کٍغ. ىغرؿَ ىی ىؿکّس ةَ ىؿهيان ةاقغ و آن
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ُای ةؼجؼ و ٌّیً داقحَ ةاقغ جا ىؿهو ُو ةَ اداىَ کار اىیغوار و ةا اٌگیؽه زِث اؿحفاده از روش
در اؿحفاده از ایً روش اگؼ ىغرؿَ در دادن ىٍاةؽ » . ىؿهو قياره یک ٌیؽ اذؾان داقث«صؼکث کٍغ

 «. جـِیم کٍٍغه ظّاُغ ةّدآىّز ُيؼاُی کٍغ، ةـیار درؿث و مضیش و آگاُی ةعكیغن ةَ داٌف
 ُاآگاُی ةعكی ةَ ظاٌّاده -5

جّاٌٍغ در ظاٌَ ةَ ُای ظّدقان را دارٌغ، ٌيیُا دغغغَىؿهيان ةیان کؼدٌغ ةا جّزَ ةَ ایً کَ ظاٌّاده

فؼزٌغاٌكان در یاددُی دروس کيک کٍٍغ و وكث اٌغکی ةؼای ایً کار دارٌغ. از ایً رو ةَ ىا ىؿهيیً 

آىّز یاد ةغُیغ جا ىستّر ٌتاقغ در ظاٌَ وكث در ىغرؿَ جيام درس را ةَ داٌف زٌٍغ کَ قياغؼ ىی

ةِحؼیً کار ایً اؿث کَ وزارت آىّزش و پؼورش از »( ةیان کؼد: 3ةلیَ را ةگیؼد. ىؿهو قياره)
ظّر  ُا اظالع رؿاٌی کٍغ و ُيیًُا ةعّاُغ جا در زىیٍَ یادگیؼی ةَ روش ىؿکّس ةَ ظاٌّادهرؿاٌَ

پؼؿٍغ ةا آراىف فؼزٌغان ظّد را ةَ ُا ىی ا ىكّكی ةاقٍغ ةؼای فؼزٌغاٌكان؛ اگؼ ؿؤانی از آنُظاٌّاده
کٍٍغه جّاٌٍغ جـِیمُا ٌیؽ ىیؿيث ىـیؼ درؿث ُغایث و راٍُيایی کٍٍغ، از ایً ظؼیق ظاٌّاده

 «. یادگیؼی ةَ ظؼیق روش ىؿکّس ةاقٍغ
 ةاور ىؿهو ةَ یادگیؼی ةَ روش ىؿکّس -6

جٍِا ىـئهَ، ةاور ىؿهو در اؿحفاده از روش زغیغ اؿث؛ چّن ةیكحؼ »( ةیان کؼد: 4ىؿهو قياره)

ُا و ُيکاران در پػیؼش ُيیً ةاور، دچار ىكکم ُـحٍغ. ؾهحف ُو فضای ؿٍحی ىغارس و کالس

ىؿهيی کَ روش را ةَ »( ٌیؽ ةیان کؼد: 3ىؿهو قياره)«. اٌحؼارات پاییً ةؼای کار ةَ روش زغیغ اؿث
کٍغ، مغدرمغ آىّز ةَ درؿحی ؾيم ىیو آن را پػیؼفحَ و در اٌحلال روش کار ةَ داٌف داٌغظّةی ىی

ُای آىّز را دارد، اىا ىحأؿفاٌَ ُیچ جكّیق و جأکیغی ةؼای اؿحفاده از روشةازظّرد یادگیؼی داٌف
 قّد فؼىانیحَ و از روی ازتار اؿث و گاُی ىؿهيانزغیغ یادگیؼی ٌغاریو، اگؼ ُو کاری اٌسام ىی

ىؿهو  «.کٍٍغ ُا اؿحلتال ىیىكحاق و زّان و ةا اٌگیؽه صؼفی ةؼای گفحً دارٌغ و از ایً روش

زىاٌی کَ ىؿهو ةَ ادؼةعكی ایً روش ةاور داقحَ ةاقغ ظّد ةَ ظّد ٌحیسَ »( ةیان کؼد: 2قياره)
 «.ىذتحی را در صیً کار ىكاُغه ظّاُغ کؼد

 ةاور ىؿهو ٌـتث ةَ جّاٌایی اٌسام کار -7

جّاٌغ از ؾِغه یادگیؼی ةَ قیّه ىؿکّس ةؼآیغ، اونیً كغم را ةؼای کَ ىؿهو كتّل دارد کَ ىیزىاٌی 

فضاؿازی ایً انگّ در ذًُ ظّد اٌسام داده اؿث، زیؼا ةاور ةَ جّاٌایی، ظّدش اونیً گام ىذتث در 

وكث  کؼدم زىان زیادی ازدر اةحغا ىً فکؼ ىی»( ةیان کؼد: 2رؿیغن ةَ اُغاف اؿث. ىؿهو قياره)
آىّزان ةا اظحالل در یادگیؼی و کالس را ةایغ ةَ ایً کار اظحناص دُو و از ظؼفی ىيکً اؿث داٌف

کَ  جّاٌـحو دروٌو را از ةاور ةَ ایًُا ةَ ایً ظاظؼ ةّد کَ ىً ظّدم ٌيیرو قٌّغ، ُيَ ایًاةِام روةَ
دگی کَ داقحو دچار قک و جّاٌو از ؾِغه ایً کار ةؼآیو، پؼ کٍو و از درون ٍُّز ٌـتث ةَ آىاىی

جؼدیغ ةّدم. ةا ىعانؿَ زیاد و ةا مضتث ةا ُيکارم کَ ایً قیّه را ةَ ىً پیكٍِاد داد و صحی ظؼح 
ُا ةاؾخ قغ جّاٌایی ةیكحؼی را  ُایی از ایً قیّه را در اظحیار ىً كؼار داد، ُيَ ایًدرس و پؼوجکم
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ؿازی ٌيایو، ظغا را قکؼ کَ ةا ا پیادهصؾ کٍو و ةا آىادگی و زغیث ةیكحؼی ایً قیّه ر در ظّد
 «.گػقث زهـاجی ىحّزَ ٌحیسَ ىذتث آن قغم

 آىّزةاور ىؿهو ٌـتث ةَ داٌف -8

آىّز در فؼایٍغ یادگیؼی ةَ روش ىؿکّس دارد، ةؼ ٌّع کٍف آٌان در ةاوری کَ ىؿهو ٌـتث ةَ داٌف

آىّزان ةـیار دٌغ کَ داٌففؼایٍغ یادگیؼی ةَ ایً قیّه ةـیار ٌلف ىِيی دارد. ىؿهيان ةیان کؼ

ُا کَ ةازیگّش و  فؿال و ةاُّش ُـحٍغ و زىاٌی کَ در ؿؼ کالس صضّر دارٌغ ةَ زؽ ىؿغودی از آن

ظّری کَ ؿؤاالت ىحٍّؾی از  اٌغ. ةَگؼیوزّؿؼ ةَ ُّا ُـحٍغ، ىاةلی دارای ذًُ ظالق و زـث

پؼؿیو، ظیهی ُا ىی ز آنگیؼد و گاُی زّاب ؿؤاالجی را کَ ا ىتضخ درؿی در ذٍُكان قکم ىی

آىّز اؿث و آىاده دریافث دٍُغه ةاز ةّدن ذًُ داٌف  کٍٍغ. ایً ٌكانظّب جسؽیَ و جضهیم ىی

آىّز پیغا کٍغ، کٍکاش کؼده و ةَ دٌتال ةاقغ. چَ ةِحؼ کَ ایً اظالؾات را ظّد داٌفاظالؾات ىی

آىّز ىا ةایغ ایً ةاور را کَ داٌف»: ( ةیان کؼد3صم ةؼای ؿؤاالت ىعحهف ةاقغ. ىؿهو قياره)ارائَ راه
کٍغ، ةَ ؾتارجی کالس ىؿهو ىضّری  را واةـحَ ةَ ىؿهو اؿث و ىؿهو ٌلف امهی را در کالس ایفا ىی

آىّز ىضّری ؿّق دُیو و ایً فؼٍُگ را ةَ جغریر و کو کو در ةا ارائَ ایً روش  ةَ ؿيث داٌف
هیو و جؼةیث جؽریق کٍیو و ةِحؼیً راُکار ارائَ ُا، ىؿهيان، ىغیؼان و ٌؼام جؿذًُ ىؼدم، ظاٌّاده

 «.ُای زغیغ یادگیؼی اؿثُيیً روش
 پّیایی کالس درس -9

آىّزان و از ظؼفی پّیایی کالس و ؿؼؾث زیاد اٌگیؽه و اقحیاق داٌف»( ةیان کؼد: 4ىؿهو قياره)
زان ضؿیف ٌیؽ آىّظّری کَ داٌف ُا، ةَُا و جالش ةؼای یادگیؼی در ةیً ُيَ ةچَیادگیؼی ةچَ

ُای ظّدقان، ةؼای ىً ةـیار صؼفی ةؼای گفحً داقحٍغ، فؼمحی ةؼای اػِارٌؼؼ و ظؼح پؼؿف
دروس زیادی را ةَ ایً قیّه جغریؾ کؼدم »( اذؾان داقث: 1ىؿهو قياره) «.زانب و نػت ةعف ةّد
ىذتحی کَ آىّزان راضی ةّدیو و انتحَ ىّفق. کالس درس ؿؼقار ةّد از اٌؼژی و ُو ىً و ُو داٌف

کؼدٌغ؛ ایً پّیایی و ٌكاط در کالس درس واكؿًا آىّزان ةَ ىً و کم کالس وارد ىیُيَ داٌف
 «.ةعف و كاةم جضـیً ةّد رضایث

 ةَ روز ةّدن اظالؾات ىؿهو -10

کَ  دٍُغ ؾالوه ةؼ ایًىؿهيان ةایغ در راةعَ ةا ىتضذی کَ درس ىی»( ةیان کؼد: 4ىؿهو قياره)
ٍَ ىّضّع را دارٌغ و کحاب کار ىؿهو را ىعانؿَ کؼدٌغ، صحياً از آظؼیً آزىایكات اظالؾات الزم در زىی

روز ةاقٍغ و ؾهو  و ىعانب ؾهيی زانب و زػاب در زىیٍَ درؿی ةَ ظنّص ىتاصخ ؾهّم جسؼةی ةَ
 «.ظّدقان را در آن زىیٍَ ةاال ةتؼٌغ

 ُا و كّاٌیً ؿٍحی ظؼوج از چِارچّب -11

جؼ از آن ایً اؿث ط و آگاُی ةَ روش ىؿکّس ةـیار ىِو اؿث، اىا ىِوىؿهيیً ةیان داقحٍغ کَ جـه

ُای زغیغ و ةازظّرد مغ در ُای ؿٍحی جغریؾ ظارج قٌّغ و ةَ روشکَ ةحّاٌٍغ از ةٍغ چارچّب
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ىكکم ىا ذًُ ةـحَ ىا اؿث و جؼس از ظؼوج از »( اؾالم کؼد: 5مغر آن اؾحياد کٍٍغ. ىؿهو قياره )
ُای زغیغ و فؿال و پؼکار را ّزان ةـیار ىٍؿعف و پّیا ُـحٍغ و صحی روشآى ُا، وگؼٌَ داٌفؿٍث

  «.پـٍغٌغةیكحؼ ىی

 ُای جكّیلی ىغرؿَ و ادارهؿیاؿث -12

ةارُا و ةارُا ةا ُيکاران و ىغیؼ ىغرؿَ در راةعَ ةا ایً روش یادگیؼی »( ةیان کؼد: 3ىؿهو قياره)
دٌغ، صحی ةؼای یکی از ىـئّنیً اداره ُو جّضیش ٌحیسَ ةّد و جّزِی ٌكان ٌغامضتث کؼدم، اىا ةی

  «.کٍو، فلط جكکؼ کؼدٌغُایی را در کالس ازؼا ىیدادم کَ چَ روش

 ُای فؼٍُگی ٌِفحَ در ىّرد ٌلف ىؿهوفؼضکٍار زدن پیف -13

ُا جّكؽ دارٌغ کَ ىؿهو ٌلف اول را در کالس ایفا کٍغ و جياىی ىؿهيان ةیان کؼدٌغ: ىغارس و ظاٌّاده

ای دظم و جنؼف در آن ایساد قّد و ُيچٍان کَ ذره آىّزان ةغُغ، ةغون آنظّرد داٌف عانب را ةَى

ىضّری در کالس و کم ٌؼام آىّزقی صاکو اؿث. ةایغ -ُای ٌِفحَ در ىّرد رویکؼد ىؿهوفؼضپیف

ؿهو آىّز ةَ ىىضّری جغییؼ کٍغ، واةـحگی مؼف داٌف -آىّزجالش کؼد جا ایً رویکؼد ةَ ؿيث داٌف

آىّز ىضّری را جؼویر داده قّد؛ ةَ جغریر کاُف یاةغ و فؼٍُگ یادگیؼی ةَ قیّه ىؿکّس و داٌف

جّاٌٍغ ةا ازؼای مضیش و درؿث الزىَ ایً اىؼ ٌیؽ آگاُی دادن ةَ ىؿهيان اؿث، چّن ىؿهيان ىی

خ آىّز اؿث، رواج داده و ةاؾروش ىؿکّس، ایً ٌّع از یادگیؼی را کَ واةـحَ ةَ فؼد داٌف

 ُای زغیغ فؼٍُگ یادگیؼی در اذُان ىهث و ٌؼام جؿهیو و جؼةیث قٌّغ. فؼضگیؼی پیف قکم

 گؼی ىؿهو  پػیؼش ُغایث -14

آىّز آزادی زیادی دارد و ىضّریث ةؼ صّل کَ در ایً روش، داٌف ىؿهيان ةیان کؼدٌغ: ةا وزّد ایً

ّرد راٍُيایی و ُغایث كؼار گیؼٌغ ُا دوؿث دارٌغ جّؿط ىؿهو ى صال آن چؼظغ، ةا ایً آىّز ىیداٌف

( اذؾان داقث: 5ُا گفحَ قّد. ىؿهو قياره) ظّر قفاف و واضش ةَ آن و وػایفی کَ ةایغ اٌسام دٍُغ ةَ

ُای ىؼجتط، ُا ظّاؿحو جا کحاب گفحو از آنآىّزان ةَ ایً قیّه ىی زىاٌی کَ درس ؾهّم را ةَ داٌف»
رد ةضخ را ىعانؿَ کٍٍغ و ةؼای زهـَ ةؿغی ةا آىادگی ُای آىّزقی در زىیٍَ ىُّا و اٌیيیكًفیهو

ُای آىّزان گفحٍغ کَ ىٍؼّر قيا از ىعانؿَ کحابةیكحؼی در کالس صضّر یاةٍغ. ةؼظی از داٌف
ُا را در اظحیار ىا كؼار  کَ اگؼ قيا آن ُای آىّزقی دكیلاً چَ چیؽُایی اؿث و ایًةیكحؼ، اٌیيیكً

جّاٌیو ىّاردی کَ قيا گفحیغ را اٌسام دُیو و ةؼایحان ؼ ىیدُیغ و جلـیو وػیفَ کٍیغ ىا ةِح
آىّزان ىً جيایم دارٌغ کَ ؾالوه ةؼ ایً کَ آزادی ؾيم رو ىً ىحّزَ قغم کَ داٌف از ایً«. ةیاوریو

داقحَ ةاقٍغ، در ؾیً صال، جّؿط وػایف ىكعل ٌیؽ راٍُيایی و ُغایث قٌّغ و ىً ؿؿی کؼدم 

آىّزان ةَ ٌيایف ةگػارم و صحی ةؼظی  را در  کٍو، ةؼای داٌفُای آىّزقی را جِیَ اٌیيكیً

ُا اؿث، جّزَ ُا و اٌیيیكًُا ظّاؿحو جا دكیق ةَ ٌکاجی کَ در فیهو اظحیارقان كؼار دُو و از آن

 کٍٍغ و ةؼای کالس جّضیش دٍُغ.
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 درس ای یادگیزی به روش معکوس در کالسنظزیه سمینه (1)شکل 

 

 گیزیبحث و نتیجه

ؿاز ىّفلیث یا  زىیٍَ ،یادگیؼی ةَ روش ىؿکّس دارٌغ-ةاورُایی کَ ىؿهيان در زىیٍَ یاددُی

آىّزان را جّاٌغ داٌفُا در کالس درس اؿث. اگؼ ىؿهيی ةا ایً ةاور کَ روش ىؿکّس ىی قکـث آن

ُای ىؿهو در ةِحؼ وز جّاٌاییدر پؼةاری آىّزقی در درس ىّرد ٌؼؼ ةؼؿاٌغ، كعؿًا ایً ةاور ةاؾخ ةؼ

آىّز ةَ ؿيث رؿیغن ةَ اُغاف آن درس ظّاُغ قغ. از ظؼفی اٌسام دادن و ُغایث و راٍُيایی داٌف

الزم ةَ ذکؼ اؿث کَ ایً ةاور ىؿهو در ىّفق قغن یادگیؼی ةَ قیّه ىؿکّس، صامم اٌگیؽه 

 شزایط علّی:

ُا و كّاٌیً ؿٍحیچِارچّب-  

ُای جكّیلی ضؿف ؿیاؿث-

هىغرؿَ و ادار  

ٍُسارُای صاکو ةؼ ٌؼام جؿهیو -

 و جؼةیث

ىٍاةؽ و اىکاٌات ىّرد ٌیاز-  

ای:شزایط مذاخله  

ُا و ةاورُای فؼٍُگی ظاٌّاده -

کادر ىغرؿَ در زىیٍَ یادگیؼی 

 ةَ روش ىؿکّس

ُاآگاُی ةعكی ةَ ظاٌّاده -  

ُای فؼٍُگی ٌِفحَ فؼضپیف-

 در ىّرد ٌلف ىؿهو

:پیامذها  

ىّز و ىؿهوآدُی ةَ داٌف اٌگیؽه-  

ةَ روز ةّدن اظالؾات ىؿهو-  

پّیایی کالس درس-  

جـهط کاىم ىؿهو-  

ای:شزایط سمینه  

ةاور ىؿهو ةَ ادؼةعكی یادگیؼی -

 ةَ روش ىؿکّس

ةاور ىؿهو ٌـتث ةَ جّاٌایی -

 اٌسام کار

آىّزةاور ىؿهو ٌـتث ةَ داٌف-  

 پذیذه محوری:

ایجاد یادگیزی 

معکوس در کالس 

 درس
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ؾتارجی  ؽ ظّد ىؿهو اؿث؛ ةَىٍغی ٌیآىّز و ؾالكيٍغی ةَ ایً روش اؿث کَ ؾاىم ایً ؾالكَ داٌف

رو الزم اؿث کَ ىؿهو، اةحغا جّاٌایی، جـهط و آگاُی کاىم  ایً دو الزم و ىهؽوم یکغیگؼ ُـحٍغ. از ایً

دُی و ُغایث و راٍُيایی و کافی ٌـتث ةَ ایً روش داقحَ ةاقغ، جا ةحّاٌغ ةَ ظّةی در زىیٍَ اٌگیؽه

ُا در کالس درس ةَ مّرت ؾيهی، آلَ ایً ایغهآىّز ؾيم کٍغ. ٌکحَ ةـیار ىِو ایً اؿث ک داٌف

ىيکً اؿث کيحؼ ةَ ؾؼمَ ػِّر ةؼؿغ، زیؼا ةافث فؼٍُگی ؿٍحی جؿهیو و جؼةیث کكّرىان، ةاوری 

ُا و صحی کادر آىّزقی ىغرؿَ ٌـتث ةَ یادگیؼی دارٌغ، ةاور ةٍیادگؼایان در زىیٍَ جؿهیو کَ ظاٌّاده

دُغ ىاٌؽ از آىّزان ىضحّا را اٌحلال ىیَ اؿث و ةَ داٌفو جؼةیث، و ةاوری کَ ىؿهو در ىؼکؽ جّز

ُا و قّد. در ایً پژوُف ٌیؽ ٌحایر ٌكان داد از زيهَ ؾّاىم ؾهّی ىاٌٍغ: چِارچّب اٌسام ایً کار ىی

ُای صاکو فؼضای، ُيچّن پیف كّاٌیً ؿٍحی و ٍُسارُای صاکو ةؼ ٌؼام جؼةیحی و قؼایط ىغاظهَ

ُا و کادر ىغرؿَ گّیای ایً اؿث کَ ىؿهو ٌلف ةارزجؼی در ظاٌّادهةؼ فؼٍُگ ٌفِحَ در اذُان 

گؼی و آىّزان ؾالكَ زیادی ةَ زـحسّکالس درس دارد، اىا از ظؼفی ىؿهيان ىؿحلغ ةّدٌغ کَ داٌف

ةا  ُا جّؿط ىؿهو ةَ وی ارائَ قّد کَکٍکاش دارٌغ، فلط ةایغ ةَ مّرت قفاف، راٍُيایی

 یّکی، جؼزيَ و یّقی دوای، ؿّگا، (، و نّئیؾ،1390)ُای ؾعاران و ُيکاران  پژوُف

ىضّر اؿث جا   فؼٍُگ یادگیؼی در ایؼان کَ غانتاً ىؿهو ( در زىی1388ٍَ)ؿؼکارآراٌی

رو ةؼای جغییؼات  ىضّر، ىعاةلث داقث. از ایًىضّر اؿث جا فؿانیثىضّر، ُيچٍیً ىضحّا یادگیؼٌغه

ظنّص  ُا و ةَی در ةاور ىـئّنیً ٌؼام جؼةیحی، ظاٌّادهفؼٍُگی در ایً زىیٍَ ةِحؼیً کار ایساد آگاُ

کو ةَ ؿيث ایً ةاور زِث داده قّد ىؿهو  اؿث، جا ایً ةاور ٌِفحَ کَ ىؿهو در ىؼکؽ اىّر اؿث، کو

ُای آىّز ىؼکؽ دلم اىّر جؿهیو و جؼةیث اؿث و ظّدش ةایغ ةَ دٌتال ؾهو ةؼود و راه کَ کَ داٌف

ا ُغایث و راٍُيایی ىؿهو پیغا کؼده و از ظؼق ىعحهف ةَ کـب ىعحهف رؿیغن ةَ آن را ٌیؽ ة

ىضحّاُای ؾهيی ىٍاؿب ةا درس ىّرد ٌؼؼ فائق آیغ. ایً ةاؾخ ایساد اٌگیؽه، اؾحياد ةٍفؾ و 

اکٍّن روی پای ظّد  جّاٌٍغ از ُو جؼ ایً کَ فؼاگیؼان ىی قّد و ىِوآىّز ىیظّدکارآىغی داٌف

آىّز در کالس ةا ىكارکث و جؿاىم در زيؽ كؼار گیؼد و ةحّاٌغ جؼیً داٌفةایـحٍغ و صحی ظسانحی

ُا ىّارد کَ گیؼی و ىٍؽوی ةّدن رُایی یاةغ. جياىی ایًاةؼاز وزّد کٍغ و دیگؼ از آن صانث گّقَ

ؾٍّان قغ از زيهَ ىؽایای یادگیؼی ىؿکّس اؿث. ُيچٍیً ایً روش ةَ دالیم ىعحهفی دارای 

آىّز آىّز؛ جؿاىم ةیكحؼ ةیً داٌففؼدی کؼدن یادگیؼی ُؼ داٌف ارزقيٍغی ةـیاری اؿث از زيهَ:

آىّزاٌی کَ ةَ جالش ةیكحؼی ٌیازىٍغٌغ؛ ىسال و ىؿهو؛ فؼمث ةیكحؼ ىؿهو ةؼای کيک ةَ داٌف

آىّزان ىـحؿغ را ةَ چانف ةکكغ. ةایغ ایً صلیلث را پػیؼفث کَ در كؼن  ةیكحؼ ةؼای ىؿهو جا داٌف

چی و ىؼکؽیث ىؿهو ةاوری غهط اؿث. ایً كؼن ةَ ؾنؼ دیسیحال ُای گةیـث و یک دیگؼ کالس

آىّزان اىؼوز ةا آىّزان از ىؿهو یاد ةگیؼٌغ، ةهکَ داٌف قِؼت دارد  و زىان آن گػقحَ کَ داٌف

ُای ازحياؾی، قتکَ زِاٌی وب ؿؼوکار گـحؼدگی ؾؼیيی از صسو اٌتّه اظالؾات ىسازی، قتکَ

ؿاز ایً اىؼ ةاقٍغ. ىغارس ةایغ  افم ةّد کَ ىغارس ٌیؽ ةایغ زىیٍَدارٌغ. انتحَ ٌتایغ از ایً ٌکحَ غ
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آىّز فؼاُو کٍٍغ، ُيچّن کحاةعاٌَ غٍی، ؿایث، کافَ کحاب، اىکاٌات کافی در ایً زىیٍَ ةؼای داٌف

آزىایكگاه و ... در ایً اىؼ آىّزش و پؼورش ؿِو ةـیار زیادی دارد، زیؼا ةایغ ةحّاٌغ جسِیؽات ظّةی 

ظنّص در ىغارؿی کَ در ىٍاظق ىضؼوم كؼار دارٌغ. در ٌِایث ةَ ىٍؼّر  اُو کٍغ، ةَدر ىغارس فؼ

قّد، جغییؼاجی در فؼاُو کؼدن ةـحؼُای الزم ةؼای یادگیؼی ىؿکّس در ىغارس پیكٍِاد ىی

ُای ُای آىّزقی و ارزقیاةی ٌؼام آىّزش و پؼورش مّرت گیؼد و ةَ ٌلف و اُيیث روش قیّه

ُای زغیغ را ةَ کار ُایی از ؿّی ىـئّنیً ةَ ىؿهياٌی کَ قیّه جكّیق زغیغ یادگیؼی و ارائَ

گیؼٌغ، جّزَ قّد و ىؿهيان ٌیؽ جّزَ داقحَ ةاقٍغ زىاٌی کَ وارد ىغرؿَ ىضم ظغىث ظّد  ىی

قٌّغ، كتم از ُؼ چیؽی ةَ کٍکاش و قٍاؿایی در ىّرد فؼٍُگ ؾهيی ىغرؿَ ةپؼدازٌغ جا ةا  ىی

ر ارائَ یادگیؼی ةَ قیّه ىؿکّس داقحَ ةاقٍغ و ةحّاٌٍغ ایً ىِو را قٍاظث و آگاُی ةیكحؼی ؿؿی د

ُؼ چَ ةیكحؼ در کار ظّد ةَ کار گیؼٌغ، جا كغىی در راؿحای جؼویر فؼٍُگ یادگیؼی ةَ قیّه 

 جّان ةؼداقث ؾتارجٍغ از:ُای ىذتحی کَ در ایً زىیٍَ ىیىؿکّس ةؼدارٌغ. كغم

ُای هَ روش ىؿکّس جّؿط ىؿهيان در کالسُای ٌّیً جغریؾ از زيکارگیؼی روش ةَ -1

 درس؛

 ُای ٌّیً؛آگاُی دادن ةَ وانغیً ةؼای کيک و ُيؼاُی ةا ىؿهيان در اؿحفاده از روش -2

ُای کيک و جكّیق آىّزش و پؼورش و ازؼای ظؼح جكّیلی ىؿهيان در اؿحفاده از روش -3

 ٌّیً جغریؾ؛

و  ؾهّم جسؼةی و ریاضی ةؼای اٌگیؽه اؿحفاده از روش جغریؾ ىؿکّس ةَ ظنّص در دروس -4

 ةعكی ةَ کالس؛اٌؼژی

اؿحؿغاد در ازؼای  اٌگیؽه و ةا ُيؼاُی کؼدن ىغیؼان ىغارس ةؼای قٍاؿایی ىؿهيان ةا -5

 ُای جغریؾ ٌّیً جغریؾ؛  روش

ُای ٌّیً جغریؾ در ىغارس ُای ازحياؾی در اؿحفاده از روشآگاُی ةعكی از ظؼیق رؿاٌَ -6

 ُای ذٍُی كغیيی افؼاد.اٌگاره زِث جغییؼ در

 

 منابع

 ،ُای جضلیق کیفی و آىیعحَ: رویکؼدُای ىحغاول در ؾهّم رفحاری ای ةؼ روش ىلغىَ .(1387) .ةازرگان، ؾتاس
 جِؼان: ٌكؼ دیغار.

ىَ افنهٍ .ُای یادگیؼی ىسازی، اىکاٌی ةؼای کيک ةَ ةِتّد فؼٍُگ یادگیؼیىضیط .(1391) .ؿؼازی، فؼُاد
 .26-49، 18و 17 ٍگ،راُتؼد فؼُ

 .96-70(، 117) 12، فنهٍاىَ جغةیؼ. روصیَ و زّ ؿازىاٌی(. 1380قیؼکٌّغ، قِؼام. )

فؼٍُگ کالؿی از دیغگاه (. 1386آكازاٌی، ؿؿیغ؛ غفاری، پؼویً؛ و كؼةاٌی، راُب. )ماةؼیان، ىؿنّىَ؛ صازی
 .143-149(. 1) 7، پؽقکی فنهٍاىَ ایؼاٌی آىّزش در ؾهّم. داٌكسّیان داٌكگاه ؾهّم پؽقکی ؿيٍان

 (. چگٌَّ ظؼح درس ةٍّیـیو؟ جِؼان: اٌحكارات ؿانيی.1383ماةؼیان، ىؿنّىَ؛ و ؿانيی، مغیلَ. )



      2931تابستاى  ( /22)پیاپی  2شواره  چهارم/سال  ای هعلن/ فصلناهة توسعة حرفه                      44  

قٍاؿایی فؼٍُگ ةؼٌاىَ (. 1390ؾـگؼی، ىسیغ. ) اهلل و ؾهیؾعاران، ىضيغ؛ نؼکیان، ىؼیو؛ فاضهی، ٌؿيث
، نهٍاىَ ىعانؿات ةؼٌاىَ درؿی آىّزش ؾانیف. درؿی یادگیؼی انکحؼوٌیکی، یک ىعانؿَ ىّردی در ایؼان

3 (2 ،)41-7. 

 .4-6(، 1) 13، . ىسهَ رقغ ىغرؿَ فؼدا(. ٍُؼ ىؿهو در کالس ىؿکّس1395فؼصيٍغ، ىؼیو. )

(. ةؼرؿی جأدیؼ رویکؼد کالس ىؿکّس ةؼ 1394کاویاٌی، انِام؛ ىنعفایی، ؿیغىضيغرضا؛ و ظاکؼه، فحاٌَ. )

. فنهٍاىَ آىّزان ی، جؿاىم گؼوُی و اٌگیؽش جضنیهی داٌفپیكؼفث جضنیهی، ظّدجٍؼیيی جضنیه
 .52-69(، 5)5پژوُف در آىّزش، 

، آىّزش ةَ ىذاةَ فؼٍُگ(. 1388کّ و یّقی یّکی ىاجـّدا. ) او؛ ؿّگا، یّکی نّئیؾ، کاجؼیً؛ دوای، جاکَ

 جؼزيَ ىضيغرضا ؿؼکاراٌی، جِؼان: ىٍادی جؼةیث.

ای جغریؾ ظالق: رویکؼدی فؼٍُگی ةَ جغریؾ (. ٌؼؼیَ زىی1394ٍَاىیً، ؿکیٍَ؛ و رةیؿی، ىِغی. )ىضتی

 .25-53(. 2) 5، پژوُكی اةحکار و ظالكیث در ؾهّم اٌـاٌی-فنهٍاىَ ؾهيی .در آىّزش ؾانی

. ٌلف ٌؼام آىّزش و پؼورش در جّؿؿَ فؼٍُگی زاىؿَ(. 1391آةاد، کاػو؛ و زىاٌی، انِام. )قؼفىٍافی

 .134-151(، 74و  73) 7، فنهٍاىَ ىٍِغؿی فؼٍُگی

. جِؼان: ىؤؿـَ ُای ظالكیث فؼدی و گؼوُی )جئّری، ىذال و جيؼیً(جکٍیک(. 1391ىیؼزایی، زهیم. )

 ریؽی.آىّزش و پژوُف ىغیؼیث و ةؼٌاىَ

 جِؼان: اٌحكارات ؿيث.راٍُيای ؾيهی پژوُف کیفی، چاپ دوم. (. 1389ُّىً، صیغرؾهی. )
 

Bergmann, J., & Sams, A. (2012). How the flipped classroom is radically transforming 

learning. The Daily Riff, 2012, 1-3. 
Berrett, D. (2012). How ‘flipping the classroom can improve the traditional lecture. The chronicle 

of higher education, 12(19), 1-3.  
Downey, S., Wentling, R. M., Wentling, T., & Wadsworth, A. (2005). The relationship between 

national culture and the usability of an e-learning system. Human Resource Development 

International, 8(1), 47-64. 
Enfield, J. (2013). Looking at the impact of the flipped classroom model of instruction on 

undergraduate multimedia students at CSUN. Tech Trends, 57(6), 14-27. 
Evseeva, A., & Solozhenko, A. (2015). Use of flipped classroom technology in language 

learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 206, 205-209. 
Ho, E & Holmes, P & Cooper, J. (2004). Review and evaluation of international literature on 

managing cultural diversity in the classroom. Migration Research Group, University of 

Waikato Education NZ. 

Hughes, H. (2012). Introduction to flipping the college classroom. In EdMedia+ Innovate 

Learning (pp. 2434-2438). Association for the Advancement of Computing in Education 

(AACE). 
Johnson, G. B. (2013). Student perceptions of the flipped classroom. Doctoral dissertation, 

University of British Columbia. 
Lincoln Y.S. & Guba, E.G. (1985). Naturalistic Inquiry. SAGE publishing company, Beverly 

Hills: California.  
Papadopoulos, Ch & Roman, A. (2010). Implementing an inverted classroom model in 

engineering statics: Initial results". Proceedings of 2010 ASEE Annual Conference & 

Exposition, Louisville, KY. 



 45                                   … روش به یادگیری ایجاد: هعکوس روش به یادگیری ای زهینه نظریه 

Robinson, B. (1999). Asian learners, western models: Some discontinuities and issues for distance 

educators. The Asian distance learner, 33-48. 
Straus, A. & Corbin, J. (2008). Basics of Qualitative Research: techniques and Procedures for 

Developing Grounded Theory, Third Edition. Los Angeles: Sage Publications. 

Tapanes, M. A., Smith, G. G., & White, J. A. (2009). Cultural diversity in online learning: A study 

of the perceived effects of dissonance in levels of individualism/collectivism and tolerance of 

ambiguity. The Internet and Higher Education, 12(1), 26-34. 

Uzuner, S. (2009). Questions of culture in distance learning: A research review. The International 

Review of Research in Open and Distributed Learning, 10(3), 112-121. 

 Vaughn, M. (2014). The effectiveness of a flipped classroom approach unit on student knowledge, 

skill development, and perception of collegiate physical education. Doctoral dissertation, 

Auburn University. 
Wang, H. (2006). How cultural values shape Chinese students' online learning experience in 

American universities. Doctoral dissertation, University of Georgia. 

 

 

 

 

 

 

 



   

  
 

 


