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در درس    آموزاندانش  خود راهبر روش کالس معکوس بر نگرش و مهارت یادگیری  بررسی اثر آموزش به  باهدفپژوهش حاضر  چکیده   

گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش کلیه آزمون همراه با  آزمون و پسی با طرح پیششیآزمامهی ن فیزیک انجام شد. روش پژوهش حاضر  
دلیل طوالنی بودن مدت اجرای پژوهش یک مدرسه  بودند که به  99-98  ر سال تحصیلیمتوسطه دوره دوم شهرستان سربیشه د  آموزاندانش

نفر گروه آزمایش در هر پایه تحصیلی(    1۵نفر گروه کنترل و    1۵)  یتصادفصورت  عنوان نمونه انتخاب و در هر پایه تحصیلی دو گروه بهبه

ابزار پژوهش شامل   با ضریب آلفای کرونباخ    نامهپرسشتعیین شدند.  بررسی نگرش    91/0یادگیری خودراهبر فیشر  و روش مصاحبه برای 
وایی سؤاالت توسط دبیران و اساتید مربوطه  نسبت به رویکرد آموزشی کالس معکوس در درس فیزیک بود که روایی صوری و محت  آموزاندانش

گردید. در طول سال تحصیلی روش آموزش کالس معکوس برای گروه آزمایش و روش آموزش سنتی برای گروه کنترل اجرا شد و سپس   دییتأ

مگنی شیب رگرسیون و تحلیل  آزمون لون، ه)  یاستنباطهای پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آمار  آزمون و مصاحبه به عمل آمد. دادهپس
یافتهمورد تجزیه  SPSS-25افزار آماری  در محیط نرم  (کوواریانس های پژوهش نشان داد که آموزش به روش کالس  وتحلیل قرار گرفتند. 

یزیک مثبت  نسبت به این روش در تدریس درس ف  آموزاندانشتأثیر مثبتی دارد و نگرش    آموزاندانشمعکوس بر مهارت یادگیری خود راهبر  
تواند مورد گذاری آموزشی نیز میسطح سیاست  در  های این پژوهش عالوه بر استفاده معلمین درس فیزیک و سایر دروس،بوده است. یافته
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Abstract The aim of this study was to investigate the effect of flipped classroom teaching on students' 

attitudes and self-directed learning skills in physics. The method of the present study is quasi-experimental 

with pre-test and post-test design with control group. The statistical population of this study was all high 

school students in Sarbisheh city in the academic year of 1398-1399. Experiments in each educational 

level) were determined as a statistical sample. The research instruments included the self-directed learning 

questionnaire of Fisher et al. with Cronbach's alpha coefficient of 0.91 and the interview method to examine 

the attitudes of students towards the flipped classroom teaching approach in physics. Relevant professors 

were approved. During the academic year, the flipped classroom teaching method was performed for the 

experimental group and the traditional teaching method was performed for the control group, followed by 

post-test and interview. Research data were analyzed using descriptive and inferential statistics (Leven test, 

regression homogeneity homogeneity and analysis of covariance) in Spss-25 statistical software. Findings 

showed that flipped classroom teaching has a positive effect on students' self-directed learning skills and 

the attitude of students towards this method in teaching physics has been positive. The findings of this study, 

in addition to the use of physics teachers and other subjects, can also be used at the level of educational 

policy to help them improve and modify the curriculum . 
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   مقدمه
 

است    یافتن قوانین حاکم بر طبیعتیعنوان علم  فیزیک به

در  و  بوده  آن  با  تعامل  در  خلقت  بدو  از  انسان  که 

شک برای تمام است و بی  نموده یمخصوص آن تفکر  

رخدادها و مسائل موجود در طبیعت در ذهن خودش 

نادرست هستند.   اکثراًهایی ارائه نموده است که  حلراه

صحیح  ازاین فهم  و  تفکر  به  نیاز  فیزیک  دارد رو 

تمرین،  طوریبه تمرکز،  به  احتیاج  فیزیک  آموختن  که 

دقت و سازگاری با محیط پیرامون و درک ذهنی باالیی  

یک علم    توانینمبرای شناخت آن دارد و در زمان کوتاه  

بنابرا نمود؛  جایگزین  مغز  در  را  فرایند    نیپایه 

از آن است که بتوان    تردهیچیپفیزیک  یادگیری  یاددهی/ 

 محدود کرد. درس فضای کالس آن را به 

آموزش اثربخشی  و  به  کارایی  وابسته  وپرورش 

از   مطلوب  فناوری    یی هات یقابل استفاده  که  است 

اختیار در  ارتباطات  و  این دهدیمقرار    آن  اطالعات   .

روز در  امکان دستیابی به اطالعات و دانش به  هایفناور

ای که هر فرد  گونهبه  اندآوردهفراهم    را  متنوع   ی هاقالب 

ها تواند از آن متناسب با نیاز و سبک یادگیری خویش می

 . [ 1]  ردیگ بهره  

جزء   تدریس  معلمان    یهامهارتالگوهای  فنی 

انتخاب و    شوندیممحسوب   و هنر معلم در چگونگی 

افراد    یهاییتوانا. ازآنجاکه اطالعات و  هاست آناجرای  

تدریسی بهره جست که    یهاروشمتفاوت است باید از  

دانش  یهاتفاوت آن فردی  در  شده آموزان،  لحاظ  ها 

 باشد.  

بتوانند   ،امروزه که  تدریسی  جدید  الگوهای 

ند، از نفعال در یادگیری درگیر ک   طوربهرا    آموزاندانش

اغلب  ندبرخوردار  یاژهیواهمیت   متأسفانه  ولی   ،

  شی در راستای اهداف موردنظر یادگیری فرایندهای آموز

که    شودیمو کالس محل تکثیر دانش و اطالعات    نیست 

 
1 Yuan, Williams & Fang 

تالش   معلم  آن  ذهن    کندی مدر  در  را  مفاهیم  کلیه 

و    آموزاندانش رشد  و  نوآوری  خالقیت،  و  کند  انبار 

آن  توسعه چنین  استعدادهای  که  بگیرد  نادیده  را  ها 

   .[ 2] یادگیری نیز پایدار نخواهد بود 

از جمله   به عللی  به آموزش فیزیک  رویکرد سنتی 

نیازهای الزم برای آموزش در دانش آموزان، فقدان پیش

فیزیک،   مفاهیم  در  کافی  تسلط  و  مهارت  وجود  عدم 

به دلی ل کمبود  نپرداختن به مسائل کاربردی و مفهومی 

وقت در کالس درس، بی عالقگی و ترس دانش آموزان  

از درس فیزیک و عدم جذابیت درس فیزیک به خاطر  

منفعل بودن دانش آموزان در کالس، فاقد کارآیی الزم 

حجم باالی اطالعات، کارساز   به  توجه  بااست. بنابراین  

ی سنتی تدریس و یادگیری و انتظار توان  هاروشنبودن  

کاربرد دانش، جامعه آموزشی امروز نیازمند    ، فهم ودرک 

  را   آموزاندانشالگوهای نوین و خالق آموزشی است تا  

با   مقابله  بهرهها بحرانبرای  و  زندگی  از  ی  گیری 

 ؛ی خویش آماده سازندها ت یخالقو    هاییتوانا،  هافرصت 

  ی هات یقابلسپردن،    خاطر  به  یجابهباید    آموزاندانش   لذا

چگونه آموختن از طریق تفکر و برخورد منظم با مسائل  

. برای تحقق  رندیبگو مشکالت را به طریق علمی یاد  

با   اهدافی  تدریس  هاروشی  ریکارگ بهچنین  فعال  ی 

و مسائلی که    شوندیمدرگیر مسائل زندگی    آموزاندانش

یاد    هاآن واقعی    یزندگ   با باشد  زیرا   رندیگ یممرتبط 

ی منطبق با زندگی، واقعیت آموزشی را  ی ابتکارهاروش

یادگیری    ترجذاب در  را  فراگیران  تالش  و  رغبت  و 

 . [ 3]  کندیم ترافزون

های یادگیری خودراهبر به  ایجاد و پرورش مهارت

یکی از اهداف آموزشی دانش آموزان در چند دهه اخیر  

ها و مطالعات مربوط به بدل شده، به طوری که پژوهش

یافته است  راهیادگیری خود افزایش  بر در سطح جهان 

در تعریف خودراهبری ،  [ ۵]   1، ویلیامز وفنگ یوان.  [ 4] 

کنند که فراگیران از راه خودراهبری  در یادگیری بیان می 
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هدف تعیین  خود،  یادگیری  نیازهای  با  ها، یادگیری 

یادگیری و ارزیابی نتایج فرایند یادگیری    راهبردانتخاب  

خودراهبر یادگیری  شوند.  می  نفس   ،آشنا  به  اعتماد 

-فراگیران و ظرفیت آنان برای یادگیری مستقل در محیط

موقعیت  و  چالشها  کاری  و  آموزشی  را  های  برانگیز 

می دیگر  دهد.افزایش  عبارت  خود  به  راهبر  یادگیری 

دگان در تشخیص نیازها، فرآیندی است که در آن یادگیرن

تدوین اهداف یادگیری، شناسایی منابع برای یادگیری،  

های یادگیری و ارزشیابی  سازی استراتژیانتخاب و پیاده

حرکت    ،شوند. نقش آموزشگرنتایج یادگیری سهیم می

از یک فرد دانا در صحنه یادگیری به راهنمایی در جهت  

خود یادگیری  استمحیط  اس .  [  6] راهبر  نظر بر  اس 

خود    هاییادگیری خود راهبری دارای مولفه  [  7] ،1کندی

تشخیص موارد مورد نیاز خود در   قدرت  یعنی  مدیریتی

طی فرآیند یادگیری، تدوین اهداف یادگیری، مدیریت  

یادگیری برای  خود  انرژی  و  یعنی   خودکنترلی؛  زمان 

ارزیابی  توانایی   و  اجرا  ریزی،  برنامه  تحلیل،  و  تجزیه 

مستقفعالیت   شکل  به  شان  یادگیری  و  های  رغبت  ل 

 است. یادگیری 

، رویکردی است  2آموزش به روش کالس معکوس

استقبال  با  اخیر  سالیان  در  که  فراگیر محور  نوآورانه و 

است.   شده  مواجه  آموزشی  متخصصان  و  در  معلمان 

وارونه  تدریس  متداول  شیوه  معکوس،  درس  کالس 

شود و به جای اینکه تکالیف در خانه و تدریس در  می

آموزان درس را  مدرسه و کالس درس انجام شود، دانش 

آموزند که معلم طریق ویدیو یا صوت می  در خانه و از

ها قرار داده است و در  از پیش آماده کرده و در اختیار آن

پردازند. در کالس به انجام تکالیف و پرسش و پاسخ می

می مطرح  را  کلی  موضوع  معلم  و  کالس،  کند 

اند درباره آن فکر و تحقیق کنند و  آموزان موظفدانش

کالس برای یکدیگر توضیح    اند درمطالبی را که فهمیده

 
1 Candy 
2 flipped classroom  

کند. انجام تکالیف،  دهند؛ سپس معلم آن را تدریس می

تکرار و تمرین، پرسش و پاسخ و بحث بر روی مباحث  

جایگزین   که  است  کالسی  فعالیت  از  بخشی  آموزشی 

می  درس  کالس  در  رویکرد    .[ 8] شود  تدریس  این 

مختلف  به ابعاد  در  توانسته  آموزشی  گزینه  یک  عنوان 

واقع شود و با تغییر    مؤثره ذخیره زمان آموزش،  ازجمل

بیشتری برای تعامالت بین    زمانالگوی سنتی تدریس،  

   .فردی در اختیار کالس بگذارد

س معکوس یکی از الک   معتقد است که  [ 9]   3موری 

راه فعالیت مؤثرترین  تقویت  و  یادگیری  های درک  های 

است.   کیانفعال  و  ملکی  پژوهش خود   [ 3]   مبصر  در 

مثبت روش آموزشی کالس معکوس بر یادگیری    ریتأث

را   فناوری  و  کار  همکاران   دییتأدرس  و  پیری    کردند. 

ی در  راهبر   خودمثبت این روش آموزشی بر    ری تأث  [ 10] 

مورد   را  انگلیسی  زبان  . قراردادند  دییتأیادگیری درس 

که    [ 11] خیرآبادی پژوهشی    ر یتأثبررسی    باهدفدر 

ک  یادگیری بخش گرامر درس  راهبرد  بر  الس معکوس 

زبان انگلیسی پایه دهم تحصیلی انجام داده بود تفاوت 

ی در عملکرد دو گروه آزمایش و گواه مشاهده  داریمعن

انگیزه   افزایش  سطح  دو  در  اما  و   آموزاندانشنکرد 

مدیریت زمان و پرهیز    ازنظری فرایند تدریس  سازنهیبه

فرسای  و  تکراری  روندهای  گروه  مندت یرضانده  از  ی 

آزمایش را گزارش کرده است. همچنین محققان دیگری  

  [2]   و کیاحسنی و دوستی  [ 12] شریفی و کرمی  ازجمله

یادگیری    ریتأثنیز   بر  معکوس  کالس  آموزشی  روش 

ی مختلف تحصیلی هاه یپادر    آموزاندانشدرس ریاضی  

در  [ 8] کردند. همچنین دهاقین و حجازی  دییتأرا   که   ،

انگیزش   به بررسی فرایند یادگیری و  پژوهشی مروری 

که   دریافتند  پرداختند،  معکوس  کالس  رویکرد  در 

برای   دانشجویان  نیازهای  بیشتری  احتمال  با  معکوس 

کند  انگیزش، خودمختاری و رقابتی بودن را برآورده می

3 Mori 
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وجوی  ت و جست دانشجو باید خود به مشارک  و چون

 . شوددانش بپردازد موجب ایجاد یادگیری پایدار می

حجم اطالعات آموزشی و زمان   به  توجه  بابنابراین  

سنتی رفت    یهاروشاندک برای آموزش باید فراتر از  

تقویت   و  ایجاد  دنبال  به  در   یهامهارتو  تحصیلی 

بود    ی راهبر  خودازجمله مهارت یادگیری    آموزاندانش

پ  کهنیا  به  توجه  باو   نگرش  ژتاکنون  مورد  در  وهشی 

کالس معکوس در درس فیزیک صورت  دانش آموزان  

اهمیت مهارت   به توجه بانگرفته است و از طرف دیگر 

و ضرورت آموزش درس فیزیک    یراهبرخودیادگیری  

  ی سنتی در فرایند یادگیر یهاروشی و ضعف آیو ناکار

ش ضروری به  انجام این پژوه  ،اددهی درس فیزیکی  -

این    شدهانی بمطالب    به  توجه  با  لذا  رسد؛یمنظر   در 

پژوهش به بررسی اثر روش آموزشی کالس معکوس بر  

نسبت به این    آموزاندانشو نگرش    راهبر  خودیادگیری 

 رویکرد آموزشی در درس فیزیک پرداخته شد.

 روش

 آزمونشیپروش پژوهش حاضر آزمایشی  با طرح  

آماری    آزمونپس  - جامعه  بود.  کنترل  گروه  یک  با 

کلیه   شامل  دوم   آموزان دانشپژوهش  دوره  متوسطه 

که به   بود  1397-98  شهرستان سربیشه در سال تحصیلی

شیوه   به  پژوهش  اجرای  مدت  بودن  طوالنی  دلیل 

دسترسریگ نمونه در  مدرسه    ،ی  نمونه    عنوان بهیک 

ی تحصیلی دهم و یازدهم در هر پایه  هاهیپاانتخاب و در  

شامل   کالس  تصادفی    صورتبه  آموزدانش  30دو 

نفر(  1۵) نفر( و گروه آزمایش 1۵) گروه کنترل عنوانبه

ی کنترل و آزمایش هاگروهتعیین شدند که در هر پایه  

 تحت آموزش یک دبیر فیزیک بودند.  

سنجش این  ابزار  در  یادگیری  :  سنجش  برای  پژوهش 

خودراهبر از پرسشنامه سنجش خودراهبری در یادگیری  

توسط فیشر و    2001( که در سال  1SDLدانش آموزان )

 
1 Self-directed Learning 

پرسشنامه  طراحی شده بود، استفاده شد. این    [ 6] همکاران

سوال بوده که در ایران در چندین پژوهش از    ۵2دارای  

که    ده است سوال استفاده ش  40فرم هنجاریابی شده با  

سه خرده مقیاس را در بر می گیرد. این خرده مقیاس ها  

می   خودانگیختگی  و  خودنظارتی  خودمدیریتی،  شامل 

شود.  این پرسش نامه  اولین بار در ایران توسط نادی و  

آزمون    [ 4] سجادیان روایی  است.  شده  یابی  هنجار 

یادگیری   مصاحبه    سؤاالتو    خودراهبرسنجش  متن 

 نامه پرسشو پایایی    دیی تأساتید محترم  توسط معلمان و ا

یادگیری   آلفای   اساس  بر   راهبر  خودسنجش  ضریب 

در   0/ 87  برابرکرونباخ   ضریب  این  که  آمد  دست  به 

برای کل آزمون    [ 13] مطالعه سلطان عربشاهی و نعیمی

  0/ 84، خودکنترلی0/ 8۵، و زیرمقیاس خودمدیریتی  0/ 92

خودانگیختگی     منظور بهاست.    شدهگزارش،  0/ 87و 

نسبت به    آموزاندانشسنجش نگرش معلمان مجری و  

از روش    ریتأث فیزیک  در درس  آموزشی مذکور  روش 

 مصاحبه استفاده گردید.  

که طبق        بود  این صورت  به  پژوهش  اجرای  روش 

های به عمل آمده با مدیر مدرسه و کارشناسان  هماهنگی

و   آموزش  اداره  و  متوسطه  سربیشه  شهرستان  پرورش 

یک  آموزی،  دانش  سرای  پژوهش  مسئول  همچنین 

کالس موضوعی درس فیزیک با تمام وسایل آزمایشگاه  

اولین   در  مهرماه  در  شد.  اندازی  راه  هوشمند  تخته  و 

تدریس  و  کار  اصول  چگونگی  مربیان  و  اولیاء  جلسه 

معکوس به والدین و دانش آموزان آموزش داده شد و  

دین در این راستا به آن ها گوشزد گردید. در وظایف وال

توسط   درس  طرح  شده،  ریزی  برنامه  قبل  از  جلسات 

گردید.   تدوین  معلمین حاضر  مشورت  با  مجری  معلم 

یازدهم و  پایه تحصیلی دهم،  در سه  آزمون  پیش  ابتدا 

دوازدهم برای گروه های کنترل و آزمایش برگزار شد.  

 ،سال تحصیلی  سپس برای گروه های آزمایش در طول

روش آموزش معکوس با طرح درس تدوین شده برای  
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نخست، شمارۀ دو سال       پژوهش در آموزش علوم تجربینشریۀ   

درس فیزیک اجرا گردید و آموزش درس فیزیک برای  

سال  پایان  در  بود.  سنتی  به صورت  کنترل  های  گروه 

مورد   مجدد  آزمایش  و  کنترل  های  گروه  تحصیلی 

آزمایش و اندازه گیری)پس آزمون( قرار گرفتند. در حین 

احت نواقص  رفع  اجرای طرح  و  نیز جستجو  اجرا  مالی 

و  دادهگردید.   توصیفی  آمار  از  استفاده  با  پژوهش  های 

و  )  یاستنباطآمار   رگرسیون  همگنی شیب  لون،  آزمون 

  Spss-25افزار آماری در محیط نرم  (تحلیل کوواریانس

 وتحلیل قرار گرفتند.مورد تجزیه

 هاافتهی 

بر  معکوس  کالس  روش  به  آموزش  اول:  فرضیه 

 ریتأثدر درس فیزیک    آموزاندانش  راهبر  خودیادگیری  

 مثبت دارد. 

یادگیری    منظوربه بر  معکوس  کالس  اثر    خود بررسی 

نگرش    راهبر از    آموزاندانشو  فیزیک  درس  در 

انحراف استاندارد( و آمار میانگین و  )  ی توصیفیهاآماره

تحلیل کوواریانس( استفاده شد. یافته توصیفی  )  استنباطی

یادگیری   بر  معکوس  کالس  اثر  به    راهبر  خودبررسی 

است شده ارائهشرح زیر 
 

 در درس فیزیک تحت اثر کالس معکوس  آموزاندانش خود راهبری توصیفی مربوط به متغیر یادگیری ها آماره:  1جدول 

تحصیلی پایه  آزمون نوع گروه  استاندارد  انحراف میانگین    

 پایه دهم 

 

 

آزمون شیپ کنترل   2/1۵2  2/6  

آزمون پس  6/1۵4  9/6  

آزمون شیپ آزمایش   8/1۵3  7/10  

آزمون پس  1/187  4/8  

 پایه یازدهم 

 

 

آزمون شیپ کنترل   4/1۵1  7/12  

آزمون پس  0/1۵6  1/13  

آزمون شیپ آزمایش   6/1۵2  9/9  

آزمون پس  7/188  7/6  

 

متغیر  استاندارد  انحراف  میانگین و  به  مربوط  نتایج 

و    آموزاندانشبرای    راهبر  خودیادگیری   دهم  پایه 

  شده ارائهی کنترل و آزمایش  هاگروهیازدهم به تفکیک  

تحصیلی، نمره   هیدوپادر هر    دهدی منشان    1در جدول  

آزمایش    آزمونپس پیش  نمره  نسبت  به  آزمایش  گروه 

این رشد  امالحظهقابلرشد   که   تواندیمی داشته است 

اجرای روش آموزشی کالس معکوس برای این    جهیدرنت

باشد.   بر    منظوربهگروه  معکوس  کالس  اثر  بررسی 

از    موزانآدانش  راهبر   خودیادگیری   فیزیک  درس  در 

 آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید.

کوواریانس   برای    راهکی   عنوانبهتحلیل  کنترلی 

اثر   اعتبار    بردن  باالو    آزمونپسبر    آزمونشیپحذف 

که برای استفاده از تحلیل   رودیمدرونی پژوهش به کار 

و همگنی   هاانسیوارکوواریانس ابتدا الزم است یکسانی  

، نتایج  2ب رگرسیون آزمون گردد. در جدول شماره  شی

آزمون   اجرای  از  یکسانی    منظوربهن  لو حاصل  بررسی 

یکسانی    شدهارائه  هاانسیوار بررسی  نتایج  است. 

در  هاگروهی  هاانسیوار کنترل  و  آزمایش  ی  ها هیپای 

  دهد یمنشان    2در جدول    شدهارائهی  موردبررستحصیلی  

در سطح   آزمون  آماره  متغیر    005p/مقادیر  برای 

دار نیست لذا مفروضه یکسانی یادگیری خود راهبر معنی

محقق شده   راهبر  یادگیری خود  متغیر  در  ها  واریانس 

 است. 
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 شمارۀ دو نخست، سال      پژوهش در آموزش علوم تجربینشریۀ 

و نمرات   هاگروهبررسی فقدان تعامل بین    منظوربه

یادگیری    آزمونشیپ متغیر  مفروضه    راهبر  خوددر 

همگنی شیب رگرسیون محاسبه شد و نتایج حاصل در  

 شده است. ارائه 3جدول 

جدول   در  مندرج  مقادیر    دهدیمنشان    3نتایج 

یادگیری  محاسبه متغیر  برای  در سطح    راهبر   خودشده 
/005p دار نیست.  برای هر دو پایه تحصیلی معنی 

روابط   بودن  خطی  و  رگرسیون  شیب  همگنی  لذا 

استفاده    ب یترتنیابه .   گرددیم  دیتائمتغیر همراه و وابسته  

از تحلیل کوواریانس برای پاسخگویی به فرضیه پژوهش 

شماره    ریپذامکان جدول  در  ی  هاافتهی  ۵و    4است. 

به    راهبرخودمتغیر یادگیری    مربوط به تحلیل کوواریانس

شده ی تحصیلی دهم و یازدهم ارائهها هیپاترتیب برای  

است. 

های دو گروه در جامعه برای متغیر یادگیری خود راهبر تساوی واریانس فرضشیپ: نتایج آزمون لون در مورد 2جدول   

 ی داریمعنسطح  آماره آزمون  پایه تحصیلی 

 241/0 47/1 پایه دهم 

 6۵9/0 76/0 یازدهم پایه 

 

: نتایج تحلیل واریانس برای آزمون مفروضه همگنی شیب رگرسیون برای متغیر یادگیری خود راهبر 3جدول   

 ی داریمعنسطح  آماره آزمون  پایه تحصیلی 

 ۵63/0 3۵/0 پایه دهم 

 360/0 87/0 پایه یازدهم 

 
یادگیری خود راهبر پایه دهم های مربوط به تحلیل کوواریانس برای :  یافته4جدول   

 ی داریمعنسطح  آماره آزمون  درجه آزادی  میانگین مجذورات  مجموع مجذورات  منبع تغییر 

 001/0 3/11 1 19/1003 19/1003 آزمون پیش

 001/0 9/۵۵ 1 7/4966 7/4966 گروه 

   27 87/8 72/1۵9 خطا 

   29 - 23/6۵67 کل 

 

تحلیل کوواریانس برای یادگیری خود راهبر پایه یازدهم های مربوط به : یافته۵جدول   

 ی داریمعنسطح  آماره آزمون  درجه آزادی  میانگین مجذورات  مجموع مجذورات  منبع تغییر 

 001/0 6/7 1 8/1۵06 8/1۵06 آزمون پیش

 001/0 ۵/30 1 3/6047 3/6047 گروه 

   27 0/198 9/۵346 خطا 

   29 - 8/12040 کل 

 

با    دهدیمنشان    ۵و    4شده در دو جدول  نتایج ارائه

اثر   گروه  آزمونشیپکنترل  دو  عملکرد  بین  تفاوت   ،

یادگیری   نمرات  در  کنترل  و    راهبر   خودآزمایش 

ی دهم و یازدهم در درس فیزیک هاهیپادر    آموزاندانش

سطح است،معنی  005p/در  ، گریدیعبارتبه  دار 

بر    توانیم معکوس   کالس  روش  به  آموزش  گفت 

ی تحصیلی هاهیپاآموزان در  یادگیری خود راهبر دانش

 مثبتی دارد.   ری تأثس فیزیک دری در  موردبررس
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نخست، شمارۀ دو سال       پژوهش در آموزش علوم تجربینشریۀ   

نسبت به آموزش به    آموزاندانشفرضیه دوم: نگرش  

 روش کالس معکوس در درس فیزیک مثبت است. 

 کننده شرکت آموزان  نگرش دانش   ،خاتمه پژوهشدر  

درس   در  معکوس  کالس  روش  به  آموزش  طرح  در 

ی اخذ گردید که نتایج به  ا مصاحبهفیزیک نیز با روش  

 شرح زیر است: 

آموزان روش آموزش کالس معکوس  تمامی دانش   -1

را بر روش سنتی ترجیح داده و متقاضی ادامه این روش  

 فیزیک در سال آینده بودند. آموزش برای درس 

حدود    -2 داشتند   90در  اظهار  آموزان  دانش  درصد 

با   بیشتری  ارتباط  تا  شده  باعث  معکوس  کالس 

 دهندهنشاناین پاسخ    که   ی خود برقرار کنندهایکالسهم 

در   معکوس  کالس  روش  به  آموزش  اجرای  موفقت 

 آموزان است. افزایش تعامالت دانش

وزان نیز اظهار داشتند که  آمدرصد دانش  78حدود    -3

معکوس   کالس  روش  به  آموزش  اجرای  حین  در 

 دارند. هایکالسهمتعامالت بیشتری با معلمین و سایر 

از  ها ت یجذاب  -4 یکی  تصویری  رسانه  ی هانگرشی 

دانش که  بود  روش  مثبتی  به  آموزش  به  نسبت  آموزان 

داشتند.   معکوس  تماشای   هاآنکالس  که  کردند  بیان 

مع و تدریس  جذاب  تصویری  فایل  طریق  از  خود  لم 

آن  بهترین  ازنظر  از  آموزشی  هابخشها  روش  این  ی 

 است. 

دانش  90  -۵ روش  درصد  این  انجام  متقاضی  آموزان 

 آموزش برای سایر درس ها بودند.

تماشای  افزار سخت ی  ها مشکلایجاد    -6 در  فنی  و  ی 

نیاز به  هالیفا ی فنی دیگران در هاکمکی تصویری و 

ز بیشتر این  که  بود  مشکالتی  عمده  از  یکی  مینه 

 آموزان با آن مواجه شده بودند.دانش

معکوس،   -7 کالس  روند  با  والدین  برخی  مخالفت 

 آموزاندانش یی که باید توسط  هانیتمرمشکل در حل  

کمبود وقت   بودن روش،  و جدید  گردد  در خانه حل 

عمده   از  کنکور،  برای  مطالعه  منفی هانگرشبرای  ی 

به روش کالس  دانش آموزش  اجرای  به  نسبت  آموزان 

 معکوس است. 

دانش  -8 مثبت  پیشنهادهای  به  ازجمله  نسبت  آموزان 

به   توانیماجرای بهتر آموزش به روش کالس معکوس  

کیفیت   نظر  )  یر یتصو ی  اهلی فاافزایش  در   رسدیمبه 

آموزان با مشکل بخش کیفیت صدای فایل تدریس دانش

از  اندبودهروبرو   استفاده  کتاب  هانی تمر(،  از  خارج  ی 

 ( اشاره نمود. اندبوده  کنندهخسته هانیتمر) یدرس

یریگجه ینتبحث و   

به   آموزش  اثر  بررسی  با هدف  که  پژوهش حاضر 

خود  روش کالس معکوس بر نگرش و مهارت یادگیری  

در درس فیزیک انجام شد نشان داد    آموزاندانش  راهبر

که گروه آزمایش در آموزش به روش کالس معکوس  

دار باالتری نسبت به گروه کنترل در  دارای میانگین معنی

، بنابراین روش آموزش  متغیر یادگیری خود راهبر بودند

کالس معکوس بر یادگیری خود راهبر در درس فیزیک  

 نسبت به روش سنتی مؤثرتر بوده است.  

پژوهش  های  یافته  با  همسو  حاضر  پژوهش  نتایج 

موری  الوند[ 9] های  همکاران  [  1] ،  و  پیری   ، [10 ]  ،

است که در پژوهش    [ 14] و امینی    [ 3] مبصرملکی و کیان  

تاث بررسی  به  خود  کالس  های  رویکرد  از  استفاده  یر 

معکوس بر مولفه هایی نظیر نگرش، پیشرفت تحصیلی،  

در  خودراهبری  تحصیلی،  انگیزش  یادگیری،  عملکرد، 

ریاضی،   فناوری،  و  کار  مانند  هایی  درس  در  یادگیری 

مختلف  های  پایه  در  انگلیسی  زبان  تجربی،  علوم 

پرداختند،  دبیرستان  دوره  و  نهم  ششم،  مانند  تحصیلی 

که،  ا آنجایی  از  جستجوگری،  ست.  چون  راهبردهایی 

یادگیری مستقل و روش های تجربی، تکوین و توسعه 

دست یابی    ویک ارزیابی از پیشرفت فردی و گروهی  

ناپذیر رویکرد به هدف های تعریف شده، جزء جدایی  
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 شمارۀ دو نخست، سال      پژوهش در آموزش علوم تجربینشریۀ 

، و  [ 1۵] (  1یادگیری خودراهبر است )یونگ و پاترسون 

آموزش معکوس اداره می شود  در کالسی که به شیوه  

ها در این پژوهش همه این مؤلفه ها وجود دارد، ارتقا آن

که   داد  نشان  حاضر  مطالعه  رسد.  می  نظر  به  منطقی 

موضوع درسی فیزیک هم که تا حدی با سایر موضوعات  

معکوس   روش  با  توانست  دارد  تفاوت  مطالعه  مورد 

و   باشد  داشته  بهتری  نگرشی  و  یادگیری  به  پیامدهای 

 خودراهبری نیز در دانش آموزان منتهی گردد.  

جمع سنجش  همچنین  برای  مصاحبه  نتایج  بندی 

دانش که  داد  نشان  روش  نگرش  این  به  نسبت  آموزان 

آموزشی در تدریس درس فیزیک نگرش مثبت داشتند.  

افزایش  آن  باعث  آموزشی  روش  این  داشتند  اظهار  ها 

شخصی کالسی،  مفید  زمان  و  تعامالت  ازی سسطح 

تر شدن مطالب درسی، تغییر نگرش یادگیری و مفهومی

نسبت به درس فیزیک شده است به طوری که بزرگترین 

رابطه  افزایش  توان  را می  اموزشی  این روش  دستاورد 

انجام   به  کردن زمان کالس  آزاد  معلم و  با  آموز  دانش 

باالتر و جذابفعالت  کیفیت  با  این های  که  دانستند  تر 

می میدهد  نشان  آموزشی  روش  این  از  با  برخی  توان 

ها و تنگناهای نظام آموزشی، از جمله کمبود  محدودیت 

زمان آموزش را مرتفع نمود.  
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از جمله دیگر نتایج استفاده از رویکرد آموزش کالس  

معکوس می توان به تالش قابل قبول دانش آموزان به  

در  مختلف  تکالیف  حل  و  خودراهبر  یادگیری  منظور 

س اشاره کرد. زیرا آن ها تکالیف خود را با  کالس در

نیز مشارکت   انجام داده و در بحث های کالسی  دقت 

فعالی داشته اند. این نشان می دهد که این روش آموزشی  

باعث شده دانش آموزان نسبت به موضوعات و تکالیف  

انجام شده در کالس درس عالقه مند شوند و از یادگیری  

هنگامی که روی موضوعی  مطالب جدید لذت ببرند و  

در کالس درس کار می کرده اند درگیر آن موضوع بوده  

و کل کالس درس با این شیوه برایشان خوشایند بوده  

 است. 

آموزان تمایل  ها نشاان داد مجریان و دانشهمچنین یافته

های تحصایلی آینده و ساایر دروس از داشاتند برای ساال

بنابراین به معلمان ؛ یوه آموزشاای اسااتفاده گردداین شاا 

ویژه  شااود برای تدریس دروس مختلف بهپیشاانهاد می

های درساای در سااطح نگرش و مهارت به شاایوه  برنامه

آموزش معکوس توجاه بیشاااتری داشاااتاه بااشاااناد و  

تولیاد    تااحادامکاان ایجااد هاالمیفدر  آموزشااای و  ی 

ی اطالعاتی تالش نمایند. هابانک
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