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 چکیده  
و مقایسهه   شناسیزیست یادگیری درسانگیزش و  میزان بر به روش کالس معکوس آموزش تأثیر رسیرب تحقیق این هدف

پایهه یهازدهم رشهته علهوم      آمهوز  دانهش  10شامل به صورت تصادفی   نمونه آماری پژوهشاست.  آن بین دختران و پسران

ر دو دبیرسهتان عهادی پسهرانه و    ، در چهار کالس توسط یک دبیهر د 0311-0311شهرستان آمل در سال تحصیلی  تجربی

تحهت   آزمهون  په   -نآزمهو  پهیش با روش  آزمایش( های گروه) و کالس معکوس گواه( های گروه) به صورت سنتی ،دخترانه

پرسشهنامه   و سهاخته  شناسهی محقهق  زیسهت  تحصهیلی  پیشهرفت  آزمهون  از حاصهل  تحلیل داده های. گرفتند قرار آموزش

-بهین دانهش   گرفت نتیجه توانمی کلی طور به. انجام شد SPSSبه کمک نرم افزار  و و استنباطی توصیفی آمار با ،انگیزش

 انگیزه و پیشهرفت تحصهیلی   ازنظر آموزان گروه گواه،دانش و اندقرارگرفته آموزش به روش کالس معکوس تحت که آموزانی

و  شهود  مهی افزایش یهادگیری   آموزش به روش کالس معکوس نسبت به روش سنتی منجر به. دارد وجود دارىتفاوت معنى

ههای  همکهاری  نتایج حاصل نشان داد کالس معکوس موجه  تقویهت  این افزایش در دختران نسبت به پسران بیشتر است. 

شود. از بررسی پرسشنامه والدین نیز مشخص شد آنان نسبت بهه ایهن روش   تر مفاهیم میگروهی و یادگیری و درک عمیق

م اعتماد به مضامین دنیای مجازی و وجود سایه سنگین کنکور، از موانع موجود بهه شهمار   تمایل دارند ولی عواملی مثل عد

 می روند.  
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   قدمهم .1

 ،هها کهالس نهوع  اسهت. در ایهن    درسهی  ههای  کالستدری  در  ی از کالس معکوس شکل جدیدآموزش به روش 

اشهرف   شهکر باغهانی  ) شودآموزان انجام می یعنی یادگیری اصلی درس، در خانه و توسط دانش کالمی،ی هافعالیت

 ههای  روشبهه سهمت    هها  توجهه باعه  افهزایش    بعهدازآن  گیری همهود بیماری کرونا و ور .( 62: 0311 السادات ،

روش  قهرار گرفهت  دتوجهه  رکهه ایهن دوره مو   راهکارههایی یکی از  .شده است وپرورش آموزشغیرمتمرکز محور در 

هها   نآموزان برای یادگیری محتوای دروس در منزل از منابعی که معلم بهه آ  دانش تدری  معکوس بوده که در آن

تحقیقاتی در ایهن   .(02:0317باقری،جوشقان نژاد و ) کننداستفاده می مثالً از ویدیوهای آموزشی کندپیشنهاد می

و آن را در شرایط کرونا بهترین روش ممکن دانسته است همچنهین در   هشد انجام 6161ین در سال ا زمینه توسط

امهه تهدری  بهه روش معکهوس بعهد از اتمهام کرونها دعهوت         و مراکز آموزشی را به اد ها دانشگاهانتهای مقاله خود 

تبهر  عم ههای اینترنتهی   ویهدیوها از سهایت   برای دسترسی به توانند میان آموز دانش (. زیرا 27:6161 ،0)ینکند می

-و سهس  فعالیهت   شود میقرار داده  ها آندر اختیار تهیه و با اهداف مشخص معلم خود توسط و یا  کنند استفاده

 های درسی، در کالس انجام دهنهد انجام تکالیف و فعالیت از قبیل شودسنتی در خانه انجام  می طور بهه هایی را ک

به همهین دلیهل اسهت. په  کهالس       روش تدری  نیزع نو. درواقع معکوس نامیده شدن این (42:0317  )معین،

و انجهام کهار    یکهدیگر آمهوزان از   شآموزان، یادگیری دانه  تواند مکانی برای تعامل با معلم و سایر دانشمی معکوس

 ههای درسهی را افهزایش داد   توان تحرک، نشها  و پویهایی کهالس   عملی به شکل گروهی باشد و از این طریق  می

معلم محتوای درسی را با ذکر منهابع در  . شودمعکوس، جای مدرسه و خانه عوض میالس در ک. (0317،محمدی)

و بها حضهور بعهدی در     یهاد گرفتهه  این منابع در منزل، محتوا را  بامطالعها ه دهد و آنآموزان قرار می اختیار دانش

شود کهه بهه   این می کنند. در این راهکار، ساعت درسی در کالس رسمی مدرسه، صرفکالس به تکالیف عمل می

گویهد   آموزان را پاسخ آموزان سامان داده شود، معلم سؤاالت دانش های طول هفته و خارج از کالس دانشیادگیری

هها   ها بدهد و منابع آموزشهی الزم را در اختیارشهان گهدارد یها بهه آن      ها را آگاه و آماده نماید؛ تکالیفی به آن و آن

-های یادگیری خهود را کامهل و یافتهه   در طول هفته فرصت دارند فعالیت هم آنوزآم خود دانش نوبه بهمعرفی کند. 

های خود سهیم کنند و این فرآینهد همچنهان ادامهه    نیز در آموخته های خود را در کالس ارائه نمایند و دیگران را

 .(41:  0317)معین، یابد

باال بردن  هم آنهدف مشخص که برای رسیدن به  .در کالس معکوس، نقش اصلی معلم طراحی آموزشی است

 کهه  ایهن ل آموزان است و این طراحی زمانی موفق است که چند مشخصه داشته باشهد. او شایستگی آموزشی دانش

)اولمنفهوس و   ها را در سطوح پهایین یهادگیری نگهه نهدارد    بچه و هدفش دستیابی به سطوح باالی یادگیری باشد

موزند و یاد بگیرند که چگونه یاد بگیرنهد آنگهاه   وزان در منزل درس را بیاآم . بنابراین باید دانش(0:  6160، 6شفل

بهال کننهد و یهادگیری خهود را بهه سهطوح بهاالتر شهناختی         در کالس فرصت دارند تا درس را با عمق بیشتری دن

  (.02:0314 ،)اسماعیلی فر و همکاران برسانند

                                                 
1 . Yen, T. F. T.  

2  . Olmefors, O., & Scheffel, J  



    3                                        و.... اعظم غالمی/  .....آموزان  دانش یریادگیو  زشیانگ زانیمعکوس بر م رآموزشیتأث

لیهدی در فراینهد   نهد کهه اینترنهت نقشهی ک    در جههان بهر ایهن باور    شناسهی  زیستکارشناسان مجرّب آموزش 

شهده در ایهن    ر ارائهه آموزشی معتبه  -تولیدات علمی همچنین کند و  ایفا کرده و می این درسآموزش  شدن جهانی

ها توانسته است بستر مناسبی را برای تحقهق ایهن امهر فهراهم      شبکه جهانی به همراه شرایط تعاملی استفاده از آن

 شناسهی  زیستآموزش  شدن جهانیحرکت در مسیر  منظور بها این زبان مشترک را طّالعات بمبادله ا بنابراینآورد. 

شدن فرایندی دوسویه است و بایستی همه کشهورها ضهمن مصهرف، در     انیالزم دانسته، ضمن آنکه باور دارند جه

 (.6113:   ، 0)هیگینز ارائه در شبکه جهانی وب مشارکتی فعال داشته باشند تولید اطّالعات قابل

درسی برای همهه   های کتاب، روند تألیف وپرورش آموزشاخیر و بعد از تنظیم اسناد ملی در تحول  های سالدر 

 ههای  کتهاب حصیلی اجرا گردید. بهه علهت تیییهرات فهراوان  در محتهوا و شهیوه ارائهه آن در مجموعهه         ت های پایه

نهوین   ههای  روشنیازمنهد بررسهی    هها  ابته کلیف این أسبک جدید ت رسد میدوره عمومی ، به نظر  شناسی زیست

ع اشکاالت احتمالی و رفارائه راهکار به مجموعه دست اندکاران تألیف جهت  منظور بهدرس  های کالستدری  در 

 موفقیت آموزشی و تحصیلی باشد.  منظور به وپرورش آموزشمجموعه مجریان و معلمان فعال 

دخترانهه و   ههای  کهالس در  شناسهی  زیسهت وزش س برای آمکالس معکواز روش تدری  به شیوه  در این پژوهش

 فت تحصهیلی و همچنهین نقهش   بهر میهزان یهادگیری و پیشهر     الهدکر  فوقروش  اثربخشیبررسی  منظور بهپسرانه 

پایهه   شناسهی  زیسهت  کتهاب از بهه ایهن منظهور     .است شده استفادهنوین  روشیک  عنوان بهدر این روش جنسیت 

در بهازنگری  نتایج این پژوهش  امید است  است. شده گرفتهر نمونه در نظ عنوان به تکثیر نهاندانگان مبح دهم یاز

نهوین تهدری  در    ههای  روشآموزشی و به کهار بهردن یکهی از     های بسته، تولید شناسی زیست های کتابمحتوای 

 مدارس راهگشا باشد.

 دنیرسه  یاست. بهرا  انکارناپدیرت ضرور کیفعال،  ای یادگیرندهبه  آموز دانش لی، تبدذکرشدهبا توجه به نکات 

 طیاز شهرا  یریادگیه و دانسهتن راه و روش   ادگرفتنیه و عالقه بهه   لیم ، یو کاف پایه اطالعاتداشتن  هدف نیبه ا

، شهود  مهی به او منتقل  لیرا که در دوران تحص یو اطالعات میاز مفاه یادیحجم ز آموز دانش ازآنجاکهاست.  یاصل

معرفت و  به دنبالکه بتواند  میبه او نشان ده یو دانش راه میبر ارائه مفاه عالوه میکن یسع دیبا کند میفراموش 

 ایه اسهت کهه آ   تاالؤسه  نیا یبرا یپاسخ افتنی درصددحاضر  پژوهش اساس نیبرود. بر هم موردنیازکس  دانش 

نگان نهدا نها تولیهدمثل در مبح   شناسی زیستبهتر  یریادگیباع   به روش کالس معکوس شناسی زیست آموزش

 و آیا جنسیت فراگیران در این روش تدری  تأثیرگدار است یا خیر؟  ر؟یخ ایاست  ازدهمی هیدر پا

 

 روش پژوهش .1-1

پژوهش تهدری    این اصلی هدف .است آزمایشی شبه پژوهش اجرای نحوه ازنظر و کاربردی نوع از حاضر ژوهشپ

ان و مقایسهه بهین دو جهن     آمهوز  نهش ادبه روش کالس معکوس و نقش آن در پیشرفت تحصهیلی   شناسی زیست

 .  باشد می دختر و پسر

                                                 
1  . Higgins  
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 0311-0311تحصیلی سال رآمل د انشهرستپایه یازدهم تجربی  انآموز دانشهمه  پژوهش این آماری جامعه

صهورت تصهادفی    یکسهان و ازنظهر توزیهع هوشهی بهه      مدارسی که ازنظر امکانات آموزشی در سطح متوسط، دبیر و

نفهری )بهه    07و 66ههای  گهروه  شهامل  نفر 10نمونه  افراد انتخاب شدند. تعداد گیری ونهمنهستند برای  مشابه هم

 ههای  گهروه عنوان  ( بهپسر، دخترنفری )به ترتی   01و  34 های گروهو  واهگ های گروهعنوان  ترتی  پسر، دختر( به

 بوده است. آزمایش

 

 موردتحقیقتوزیع افراد نمونه در مدارس  -1جدول 

 گروه آزمایش گواه وهگر نوع مدرسه 

 01 66 پسرانه

 34 07 دخترانه

 

 ابزار گردآوری اطالعات  .1-2

 آزمونمحقق، . شد استفاده ساخته محقق پیشرفت تحصیلی آزمون زا تحصیلی پیشرفت متییر گیری اندازه برای 

 بها  و شناسهی  زیسهت  آموزش اهداف در موردنظر های مهارت و دانش اساس بر را شناسی زیست تحصیلی پیشرفت

 نتایج طریق از و شد استفاده آزمون پ  و آزمون پیش در گیری اندازه ابزار ایناست.  کرده طراحی متخصصان نظر

 آزمون پرسشنامه تهیه برای .آمد عمل به تحقیق در موردنظر تدری  شیوه دو بین الزم های مقایسه ،آمده دست به

 تهیهه  شناسهی  زیست های مهارت گیری اندازه برای السؤ 41 ابتدا ساخته، محقق شناسی زیست تحصیلی پیشرفت

 ازنظهر  و قرارگرفتهه  ردبررسهی مو سهؤاالت  ،آمهل  شهرستان شناسی زیست دبیران از نفر چهار کمک با سس . شد

 سهؤاالت  سهس   شهد.  حهدف  سهؤاالت  این از تعدادی و اصالح پژوهش، های مهارت بودن منطبق و ظاهری شکل

 موردبررسی داشتند آشنایی کالس معکوس آموزش نحوه با که شناسی زیست آموزش متخصصان از دو نفر توسط

 دانشهگاه  شناسهی  زیسهت  اسهاتید  از نفهر  دو توسهط  یینهها  سهؤال  61تعداد و سرانجام شد ویرایش آنان نظر با و

 همزدیا پایه انآموز دانش از آزمایشی نمونه یک روی سؤاالت موجود ادامه در. گرفتقرار تأیید مورد نیز فرهنگیان

 قهرار  دشهواری  ضهری   ازنظهر  پایینی یا باال در دامنه که سؤاالتی. گرفت قرار وتحلیل تجزیه مورد آن نتایج و اجرا

شهدند.   اصهالح  نیهز  انآموز دانشدرک  سطح با تناس  ازنظر برخوردار نبودند مناسبی تمیز ضری  از یا و دداشتن

اعتبار این آزمون با استفاده از روش کودر ریچاردسهون   .دگردی اجرا اصلی نمونه روی شده نهایی االتؤس ازآن پ 

 /. محاسبه شد.71برای سؤاالت 

در  آمهوزان و والهدین   ای جههت بررسهی نظهرات دانهش     عکوس پرسشنامهمکالس تدری  به روش انجام  بعد از

ج بهه آن  کهه در بخهش نتهای    قرار گرفهت در اختیار آنان و رضایت از این روش تدری   یمند عالقهخصوص میزان 

 است. شده پرداخته

 برای تدری  معکوس عبارت بودند از: مورداستفادهمواد آموزشی 

  شناسی یازدهم )فصل هشتم، تولیهدمثل  های اسکن شده کتاب زیست عک منبع اصلی عنوان بهکتاب درسی

 باالتر از منابع اصلی   تیفیباک گیاهان(

   توسط معلم با تأکید بر نکات مهم شده هیتهمطل 
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 الصهخ   

 ربو  به محتوای کتابم 

 مرتبط با موضوع آموزشی   دشدهییتأهای آموزشی فیلم 

 ( و یک سهایت خارجی)خهان   مهرو ماههای جداب، یک سایت داخلی )ی دارای تصاویر و فیلمدو سایت آموزش

 آکادمی(

ان قهرار  آمهوز  دانهش س( از قبهل در اختیهار همهه    از طریق فضاهای مجازی )ایمیل و پورتال مدار شده آمادهمطال  

 .گرفت یم

 ند.شده دو گروه گواه و آزمایش تقسیم ها بکالس در هر یک از مدارس دخترانه و پسرانه، در این پژوهش ابتدا

ر ااز ههر چهه   (آزمون )با توجه به همه سطوح آموزشی و بدون اطهالع قبلهی   یک پیش فرایند آموزشقبل از شروع 

روش  بهه  یا قهه یدق 11نهاندانگان در طول چههار جلسهه    تولیدمثلمبح   گواه  های کالسدر  ل آمد.گروه به عم

صورت فایل )شامل خالصهه مطله ، تصهاویر،     به مبح  فوقنیز مطال   زمایشآ های کالسسنتی تدری  شد. در 

آمهوزان   در اختیار دانش ترنتیهای این صورت آنالین در گروه کتاب(، فیلم و پویانمایی به محتوای از شده هیته جزوه

رفهع اشهکال و   بهه  در طهی چههار جلسهه     هها در منهزل،    العه فایل و دیدن فیلمبعد از مط انآموز دانش. قرار گرفت

 پرداختنهد. در کالس درس  یو گروهانفرادی صورت  به ها تیفعالو همچنین پاسخ به سؤاالت و شرکت در ابهامات 

و هها بررسهی   و نتهایج همهه گهروه    به عمل آمد. آزمون پ  گروهر چهار از ه  مجدداًدر جلسه پنجم و بدون اطالع 

 قرار گرفت. وتحلیل تجزیهمورد 

 در وضهعیت یهادگیری   بررسهی  جههت  62نسهخه  SPSS افهزار  نهرم  از اسهتفاده  ها بها  داده وتحلیل تجزیه برای

 یهها  و شهاخص  نیانگیه م فراوانهی،  جهداول  نظیهر  توصهیفی  آمهار  ههای  شاخص و است شده استفاده انآموز دانش

 وتحلیل تجزیه استنباطی شامل آماری هایشاخص از نیز و معیار، واریان  انحراف تیییرات، دامنه نظیر پراکندگی

و  و گهواه  مسهتقل  گروه دو میانگین مقایسه جهتاستفاده شد.  توکی لیو تحل راهه کیکواریان ، تحلیل واریان  

 هاگروه میانگین تفاوت تشخیص واریان  در تحلیل آزمون قدرت لیلد به و اول نوع خطای کاهش برای نیهمچن

 گهروه  چههار  بهرای  طرفهه  کی واریان  آزمون تحلیل یک از مستقل آزمون چندین انجام یجا به tآزمون  به نسبت

 .است شده استفاده

 

 نتایج پژوهش .2

 آموزان به تفکیک جنسیت تأثیر نوع تدری  بر نمره دانش

. بنابراین ابتهدا  شود میپرداخته آموزان به تفکیک جنسیت    بر نمره دانشسی تأثیر نوع تدریدر این بخش به برر

یها   انهد  شهده  میتقسه  آزمهایش صورت همگن در دو گروه شاهد و  سران و دختران بهکه آیا نمونه پ بررسی شودباید 

ران در دو گهروه شهاهد و گهروه    دیگر آیا به لحاظ آماری تفاوت معناداری بین نمرات پسران و دخته  عبارت به ؟خیر

آمهوزان   انهش ، یعنی سطح علمهی اولیهه د  نباشد دار یمعناختالف اگر  ؟آزمون وجود داشته یا خیر در پیش آزمایش

آموزان بر روش تدری  تأثیری ندارد. برای بررسی ایهن   های قبلی دانش برای ورود به آزمایش مشابه بوده و دانسته

 شده است. ثبت 0. نتایج این آزمون در جدول شدده مستقل استفا tموضوع از آزمون 
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 آزمون به تفکیک جنسیت مستقل در پیش tنتایج آزمون  -1جدول 

 احتمال معناداری tآماره آزمون  آزمایشمیانگین گروه  وه شاهدمیانگین گر 

 نمره
 414/1 211/1 16/0 17/6 پسر

 412/1 131/1 72/0 13/0 دختر

 12/1تمال معناداری در بین پسران و دختران از سهطح معنهاداری   فوق، ازآنجاکه مقدار احبا توجه به نتایج جدول 

آزمهون را   طح دو گروه شاهد و معکوس )در پسران و دختهران( در پهیش  بیشتر شده است، لدا فرض مشابه بودن س

رافهزایش نمهره   که آیا تهدری  مطاله  مهوردنظر در کهالس، تهأثیری ب      بررسی شودپدیریم. در گام بعدی باید  می

کنهیم. نتهایج ایهن آزمهون در      زوجی استفاده مهی  tبدین منظور از آزمون  ؟خیرآموزان پسر و دختر داشته یا  دانش

 شده است. ثبت 6دول ج

 

   آزمون به تفکیک جنسیت آزمون و پس زوجی بین پیش tنتایج آزمون  - 2جدول

 
میهههههههههههانگین 

 آزمون پیش
 عناداریال ماحتم tآماره آزمون  آزمون میانگین پ 

 نمره
 < 110/1 - 764/02 63/1 11/0 پسر

 < 110/1 - 271/01 67/00 17/0 دختر

 

زآنجاکه مقدار احتمال معناداری هم برای پسران و هم برای دختهران عهددی بسهیار    با توجه به نتایج جدول فوق، ا

شهود.   نهاداری رد مهی  آیهد، لهدا فهرض صهفر در ههر سهطحی از مع       هزارم( به دسهت مهی   تر از یک کوچک )کوچک

ر آمهوزان پسهر و دخته    آزمهون دانهش   آزمون و پ  دیگر به لحاظ آماری اختالف معناداری بین نمرات پیش عبارت به

آمهوزان پسهر و دختهر     ها و دوره یهادگیری، نمهرات دانهش    وجود دارد. درواقع مطابق انتظار، پ  از برگزاری کالس

 یافته است. افزایش

آمهوزان پسهر و دختهر       را بر میهزان افهزایش نمهرات دانهش    ن است تا تأثیر روش تدریحال در گام نهایی نوبت آ

آمهوزان پسهر و دختهر گهروه شهاهد و معکهوس در        یا نمهرات دانهش  دیگر آزمون کنیم که آ عبارت . بهسنجیده شود

ههای   آزمون با هم برابر هستند؟ اگر فرض صفر این آزمون تائید شود به ایهن معنهی اسهت کهه روش تهدری       پ 

اند. بدین منظور  میزان افزایش نمره داشته آموزان نداشته و هر دو گروه به یک مختلف تأثیری برافزایش نمره دانش

 شده است. ثبت 3کنیم. نتایج این آزمون در جدول  مستقل استفاده می tمون از آز

 

 آزمون به تفکیک جنسیت مستقل در پس tنتایج آزمون  -  3جدول 

 
میههانگین گههروه  

 هدشا
 احتمال معناداری tآماره آزمون  میانگین گروه معکوس

 نمره
 137/1 - 111/0 20/1 72/1 پسر

 < 110/1 - 016/1 73/04 24/1 دختر
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کمتر شهده اسهت، لهدا فهرض صهفر       12/1با توجه به نتایج جدول فوق، ازآنجاکه مقدار احتمال معناداری از سطح 

ش تدری  )سهخنرانی و کهالس معکهوس( در پسهران و دختهران، بهر       گردد، به این معنی که نوع رو آزمون رد می

توان گفهت   نمرات در دو گروه شاهد و معکوس، میها تأثیر داشته است. با توجه به میانگین  میزان افزایش نمره آن

آمهوزانی کهه از روش    اند، نسبت به دانهش  آموزانی که با روش تدری  کالس معکوس مورد آموزش قرارگرفته دانش

آموزان پسهر   هم برای دانش مسئلهاند و این  اند، دارای افزایش نمره بیشتری بوده رانی مورد آموزش قرارگرفتهسخن

 آموزان دختر صادق است. نشو هم برای دا

 

 آموزان بررسی تأثیر جنسیت بر میزان افزایش نمره دانش

اما قبل از آن ابتدا نمره ؛ ن بررسی کنیمآموزا در این بخش قصد داریم تأثیر جنسیت را برافزایش میزان نمره دانش

ا میهانگین نمهرات دختهران و    کنیم کهه آیه   کنیم. آزمون می آزمون را مقایسه می آموزان دختر و پسر در پیش دانش

مسهتقل   tآزمون به لحاظ آماری تفاوت معناداری داشهته اسهت یها خیهر. بهدین منظهور از آزمهون         پسران در پیش

 شده است. ثبت 4ین آزمون در جدول کنیم. نتایج ا استفاده می
 

   آزمون مستقل در پیش tنتایج آزمون  - .Error! No text of specified style in documentجدول 

 احتمال معناداری tآماره آزمون  نگین دخترانمیا میانگین پسران 

 442/1 727/1 17/0 11/0 نمره

 

تهوان   بیشتر شده است، لهدا مهی   12/1سطح معناداری  که مقدار احتمال معناداری ازبا توجه به جدول فوق، ازآنجا

شود. حال نمهره   آزمون مشاهده نمی گفت، به لحاظ آماری اختالف معناداری بین نمرات دختران و پسران در پیش

رات دختهران و  کنهیم کهه آیها میهانگین نمه      کنیم. آزمون می آزمون مقایسه می آموزان دختر و پسر را در پ  دانش

قبل از آزمهون   آزمون به لحاظ آماری تفاوت معناداری داشته است یا خیر. بدین منظور مشابه حالت پسران در پ 

t شده است. ثبت 2جدول کنیم. نتایج این آزمون در  مستقل استفاده می 

 

   آزمون مستقل در پس tنتایج آزمون  - 5جدول 

 احتمال معناداری tآزمون آماره  میانگین دختران میانگین پسران 

 113/1 - 112/3 67/00 63/1 نمره

 

 کمتر شده است، لدا فرض برابهر  12/1با توجه به جدول فوق، ازآنجاکه مقدار احتمال معناداری از سطح معناداری 

 شود. با توجه بهه میهانگین نمهرات دختهران و     آزمون رد می آموزان دختر و پسر در پ  بودن میانگین نمرات دانش

طور معناداری از نمره پسران بیشهتر شهده اسهت.     آزمون به توان نتیجه گرفت که نمرات دختران در پ  پسران می

آزمون را محاسبه کردیم. آزمهون   آزمون و پ  شآموزان در پی تر این موضوع اختالف نمره دانش برای بررسی دقیق

مسهتقل اسهتفاده    t. بهدین منظهور از یهک آزمهون     کنیم آیا افزایش نمره دختران از پسران بیشتر بوده یا خیهر  می

 شده است. ثبت 2کنیم. نتایج حاصل از این آزمون در جدول  می
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   ونآزم آزمون و پس مستقل افزایش نمره پیش tنتایج آزمون  - 6جدول 

 احتمال معناداری tآماره آزمون  میانگین افزایش نمره دختران میانگین افزایش نمره پسران 

 116/1 - 011/3 41/1 64/7 نمره

 

کمتهر بهوده اسهت، لهدا تفهاوت       12/1با توجه به جدول فوق، ازآنجاکه مقدار احتمال معناداری از سطح معناداری 

تهر   خهوان دیگر، دختران در دوره یهادگیری درس  عبارت ن وجود دارد. بهمعناداری بین افزایش نمره پسران و دخترا

 کردند.آزمون کس   بودند و نمره بیشتری در پ 

 
 آموزان دختر و پسر در گروه شاهد نمودار میانگین نمرات دانش - 0 شکل

بهه    6و  0ههای   کلهای شاهد و معکوس در ش آموزان پسر و دختر به تفکیک گروه نمودار اثر متقابل نمرات دانش 

 .است درآمدهنمایش 

آزمهون   موزان دختر گروه معکوس در پیشآ شود، اگرچه میانگین نمره دانش مالحظه می 6شکل که در  گونه همان

طهور معنهاداری    داشتند و بهه  یا مالحظه قابلآزمون، افزایش نمره  آموزان پسر کمتر بوده، اما در پ  از دانشاندکی 

 از میانگین نمره پسران بیشتر شده است. میانگین نمره آنان



    9                                        و.... اعظم غالمی/  .....آموزان  دانش یریادگیو  زشیانگ زانیمعکوس بر م رآموزشیتأث

 
 معکوس آموزان دختر و پسر در گروه نمودار میانگین نمرات دانش - 6شکل 

آموزان دختر، افزایش نمهره بیشهتری نسهبت بهه      شود، در گروه شاهد، دانش مالحظه می 6شکل که در  گونه همان

 اند و شی  خط افزایش نمره دختران بیشتر است. آموزان پسر داشته دانش

 است: آمده دست بهر دیگر تا به اینجا سه نتیجه زی عبارت . بهشدصورت جداگانه بررسی  تا به اینجا اثرات مختلف به

 آزمون اختالف معناداری دارند. پ آزمون و  یشپنمرات  -0

 افزایش نمرات در گروه شاهد و معکوس اختالف معناداری دارند. -6

 افزایش نمرات دختران و پسران اختالف معناداری دارند. -3

 شهده  گرفتهه ای نتیجهه   های جداگانه ای که باید به آن توجه داشت این است که هرکدام از نتایج باال از آزمون نکته

. بهرای ایهن   یکهدیگر بررسهی شهوند   م با أتو مدکوربا انجام یک آزمون هر سه اثر  ضرورت دارداست. در این بخش 

آمهده   7د. نتایج حاصل از این آزمهون در جهدول   ( استفاده کرANOVAباید از یک آزمون آنالیز واریان   منظور

 است.

 

 تایج آنالیز واریانس  ن - 7جدول 

 Fآزمون  آماره درجه آزادی اثر
 احتمال  

              معناداری

  <110/1 147/172 0 آزمون( پ -آزمون زمان )پیش

  <110/1 101/63 0 معکوس(-گروه )شاهد

 <110/1 112/66 0 دختر(-جنسیت )پسر
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ا توجه به جدول فوق، ازآنجاکه مقدار احتمال معناداری برای هر سه اثر زمان، گهروه و جنسهیت کمتهر از سهطح     ب

ای که  دیگر این آزمون، سه نتیجه عبارت مان معنادار هستند. بهأشده است، بنابراین هر سه آزمون تو محاسبه 12/1

بررسی "بر اساس پژوهشی تحت عنوان  که 0فارا جینتابا  نتایج این پژوهش کند. می دییتأها اشاره شد را  باال به آن

در کهالس دوازدههم   "ریاضی بهر عملکهرد نوشهتن     اربردیآوری ک به روش معکوس در استفاده از فن آموزش ریتأث

 آموزان دختر اماراتی در مقطع دبیرستان بود یکسان بوده و در آن پهژوهش  نشهان داد کهه: بهین میهانگین      دانش

داری وجود دارد. عالوه بر این، نتایج حاکی از آن بود کهه  زان در گروه آزمایش و گواه تفاوت معنیآمو نمرات دانش

عملکرد نوشتن تا حد زیادی به روش آمهوزش، منتسه  بهه آمهوزش معکهوس اسهت. همچنهین در         د دراین بهبو

 .4(6104، فرح)شدنسبت به آموزش معکوس مطلوب گزارش  آموزان مطالعه مدکور نگرش دانش

 

 یریگ جهینتبحث و  .3

دختهر  و پسهر    انآموز دانش شناسی زیستدرس  معکوس بر یادگیری به روش کالس ثیر آموزشأاین پژوهش تدر 

آمهوزانی کهه از   بین دانهش » بررسی فرضیه اصلی پژوهشتحلیل نتایج  قرار گرفت.  موردبررسیتجربی علوم رشته 

مهؤثر بهودن بهر     ازنظهر شهوند،  وش سنتی آموزش داده مهی آموزانی که با ربینند و دانشروش معکوس آموزش می

 0بها توجهه بهه نتهایج منهدرج در جهدول       باشهد  میبه شرح ذیل  «شناسی تفاوت وجود دارد.یادگیری درس زیست

و کالس معکوس( بهر میهزان    گردد، به این معنی که نوع روش تدری  )سخنرانی رد می فرض صفر آزمون احتمال

توان گفت  می معکوس، است. با توجه به میانگین نمرات در دو گروه شاهد و  ثیر داشتهأت آموزان افزایش نمره دانش

از روش سخنرانی  آموزانی که اند، نسبت به دانش قرارگرفتهمعکوس مورد آموزش  روش تدری  آموزانی که با دانش

 اند. اند، دارای افزایش نمره بیشتری بوده قرارگرفتهمورد آموزش 

: 6102همکهاران ) و  6ههای عجهم  ثر بودن روش معکوس با یافتهه ؤگیری در مورد مت که نتیجهالزم به ذکر اس

( نسههبت بههه شههیوه سههنتی، 31:6106) 2فههولتنو  (6160) 2،کههوهمن(47:6104) 4وقههانگ ،(6104) 3حفههر، ( 66

اس پژوهشهی  بر اس که ح همچنین نتایج این پژوهش با نتایج فر اند.ثر دانستهؤهمسویی دارد و روش معکوس را م

وشهتن  ریاضهی بهر عملکهرد ن    آوری کاربردی به روش معکوس در استفاده از فن آموزش ریتأثبررسی "تحت عنوان 

آموزان دختر اماراتی در مقطع دبیرستان بود یکسان بهوده و در آن پهژوهش  نشهان داد     در کالس دوازدهم دانش"

 داری وجود دارد.تفاوت معنی آموزان در گروه آزمایش و گواه نمرات دانش که بین میانگین

دانسهتند و از آن  ش را مهؤثر مهی  این رو انآموز دانشدرصد  71با توجه به نتایج حاصل از پرسشنامه هم در حدود 

ان آموز دانش( نیز در تحقیقات خود عالقه 31:6102) 7یشابب .جایگزین برای روش سنتی استقبال کردند عنوان به

  یید کرده است.أت را یآموزشجدید  های روشرا به 

                                                 
1 .(Farah, 2014) 

2 . (Ajam, 2015) 

3 .(Farah, 2014) 

4  . (Gaughan, 2014) 

5 . Kuhlmann, K. (2021) 

6  . (Fulton, 2012) 

7 (Bishop, Verleger, & others, 2013) 
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پسهران در  موزش کالس معکوس مالک عمل میانگین پیشهرفت نمهرات دختهران و    آجنسیت در  ریتأث  یدر بررس

بهه تفهاوت ههوش     تهوان  یمه است که نمرات دختران نسبت به پسران افزایش بیشهتری داشهته و آن را    آزمون پ 

نتهایج   دکننهده ییتأنش در ایهن زمینهه   پهژوهش کیهانمش و همکهارا    .هیجانی دختهران و پسهران مهرتبط دانسهت    

موفهق از پسهران    مسهائل ضهی از  در این پژوهش است که در برخهی مهوارد دختهران در یهادگیری بع     آمده دست به

 .(4: 0311 پوراصیر،)کیانمنش و اند بوده

 یمنهد  عالقهه راهبرد کهالس معکهوس  میهزان    » از فرضیه فرعی پژوهش آمده دست بههمچنین تحلیل نتایج 

بها   دههد  یمه نشهان   .«دهد یمشناسی افزایش شهرستان آمل را به یادگیری درس زیست آموزان پایه یازدهمدانش

شهود ولهی   مشهاهده نمهی   آزمون پیشآماری اختالف معناداری در  ازلحاظ 3و6و0نتایج مندرج در جداول توجه به 

در ایهن مهورد    شهده  انجهام در تحقیقهات   .پیشرفت هر دو گروه پسر و دختر بعد از کالس معکهوس مشههود اسهت   

نگهاه جنسهیتی بهه ایهن      دهش انجامرا نشان نداده است و تحقیقاتی که در این زمینه  یا کننده نییتعجنسیت نقش 

 0شهناب -ابوهمچنین تحقیقاتی که عماد و  6104قیقات گوقان و همکارانشان در سال ح، در تاند نداشتهموضوع را 

ایهن  کهرد کهه در    خاطرنشانچندانی را گزارش نکردند. البته باید  تفاوتدر کشور قطر انجام دادند  0311در سال 

 MEF دانشهگاه  اندر تحقیقهات دانشهمند    .اسهت  افتهه ی شیافهزا پسهران  یش از ان دختر بآموز دانشنمره  تحقیق

در برخی موارد مشاهده است که دختران نمرات بیشتری نسبت به پسران در برخی از دروس کس    نیزبول ناستا

ی عملکرد نوشتن تها حهد زیهاد    . عالوه بر این، نتایج حاکی از آن بود که این بهبود در (6،1:6160)بیرگلی اند هکرد

نسهبت بهه    آمهوزان  به روش آموزش، منتس  به آموزش معکوس است. همچنین در مطالعه مهدکور نگهرش دانهش   

 (.6104، رح)ف شدآموزش معکوس مطلوب گزارش 

ان در خصهوص آمهوزش بهه روش کهالس     آمهوز  دانهش پرسشهنامه والهدین و    بررسی و تحلیل نتایج حاصل از

ان از کالس معکوس رضهایت داشهته و از ایهن روش اسهتقبال     آموزدرصد دانش 71بیش از  دهد یممعکوس نشان 

از این روش رضایت نداشهته و یها از آن مطمهئن     دهندگان پاسخمابقی کرده و حتی خواهان ادامه این کار بودند و 

 نبودند.

هها   شهده بهه آن   آموزان در این شهیوه ویهدئوهای معرفهی   ثیرگدار بر یادگیری دانشأت عواملترین  یکی از مهم

اندازه بودن و متناس  بودن ویهدئوها   آموزان جامع بودن، بهشده دانش که طبق نظرسنجی انجام هاست معلمط توس

بهرای  است  شده دادهارهای دیگر پژوهشگران نشان البته این  نتایج  در ک ید کردند.أیها را برای یادگیری ت و عک 

، اولین کالجی بهود کهه متعههد شهد تمهام      Rabert Larme دانشگاه ورمونت، کالج پزشکی 6102مثال در سال 

برند و مهارت آموزان از اجرای آن لدت بیشتری می را تیییر دهد،  نتایج نشان داد که دانش های درسی خودبرنامه

 .(0112)ولدوفسکی و همکاران  است افتهی شیافزان گیری در آناتصمیم

نقش معلم را در این شیوه مههم و مهؤثر و بسهیار    آموزان  همه دانشهمچنین تحلیل نتایج پرسشنامه نشان داد 

ی بهرا  د،هبهر و راهنمها نقهش بسهیار مهمهی دار     عنوان را اند و معتقد بودند در این شیوه معلم به مفید ارزیابی کرده

نامهه  در پایهان  3وتلهمچنهین مها   .به روش معکهوس بودنهد   ادامه تدری  درصد از آنان خواستار 11 همین بیش از

                                                 
1 Emad Abu-Shanab 2020 

2 Bengi Birgili 2020 

3 .Marto 
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ههای  تهر از کهالس  هایی سطح استرس فراگیران پایینکه در چنین کالس افتی دسته این نتیجه تحقیقاتی خود ب

س مثبهت فراگیهران بهه    مانند بسیاری از تحقیقات در این زمینه، پژوهش وی نیهز حهاکی از احسها   ؛ معمولی است

:  6101، 0و پینتهر )اویهدی   در ایهن پهژوهش همخهوانی  دارد    آمده دست بهبا نتایج  قاًیدقکه  تکالس معکوس اس

061). 

 درس کهالس  در معلهم  کهه  نیه ا یجا به و داده تیییر را معلم آموزشی نقش آموزش، یشیوه حاضر پژوهش در     

نهوی   فیلم، عک ، مطال  دست طریق از را خود آموزشی ، شیوهدهد انجام حضوری آموزش و باشد حضورداشته

دهد. نتایج حاصل نشان داد که آمهوزش بهه روش    انتقال یرانبه فراگ  و صفحات کتاب و یا معرفی سایت آموزشی

و آنان را از حالت منفعل به حالت فعال درآورده و نسهبت   شدهآموزان معکوس باع  ایجاد انگیزه و شوق در دانش

 این شیوه احساس رضایت داشته و حاضر به ادامه این شیوه در دوران آموزشی خود و برای تمام دروس بودنهد. به 

 اسهت. شهده  تر و دست یافتن به مراحل باالی یهادگیری  یج حاصل نشان داد که این شیوه باع  یادگیری عمیقنتا

مثل عدم اعتماد به مضامین دنیای مجهازی  ولی عواملی  دانند یممؤثر این روش  نیزنشان داد که والدین همچنین 

 شود.و وجود سایه سنگین کنکور، مانع تمایل به این شیوه می

 آمهوزان دانهش  تحصهیلی  پیشهرفت  بر به روش معکوس آموزش که رددا آن از حکایت ها افتهی حاصل عدرمجمو

در  ریتهأث ارد کهه البتهه ایهن    د مثبهت  ریتهأث  6 شناسهی  زیستاز کتاب  تولیدمثل نهاندانگان مبح در  یازدهم پایه

یادگیری در  یها تفاوتماری از آ یها دادههمچنین طبق . آموزان پسر بوده استآموزان دختر بیشتر از دانشدانش

 کند.  می هتوجی ها آندر دختران را به علت هوش هیجانی  آمده دست بهدختران و پسران در این سنین اثر مثبت 
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