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دانش  بررسی تاثیر آموزش معکوس بر انگیزه تحصیلی درس ریاضی 

 موزان ابتدایی آ

 

 3نیا ، افشین عابدی2زاده*، پدرام قربان1کیا مهدی معینی

 
 1400 اردیبهشت 20:   رشیپذ                                  1399اسفند ماه 20:   افتیدر

 

 چکیده: 
 ریاضي  تحصيلي درسانگيزش بر  معكوس روش به آموزش  تأثير بررسي  هدف  با پژوهش حاضر       

 روش کنترل گروه بود که در آزمایشينيمه نوع از پژوهش است. روش گرفته صورت ابتدایي آموزاندانش

 آموزاندانشرا   پژوهش آماری شد. جامعه اجرا معكوس کالس روش آزمایش گروه  دو در و بود سنتيآموزش

 این دادند. نمونهتشكيل مي  1398 -99تحصيلي  سال در تالش شهرستان ابتدایي ششم و دختر پایه پسر

 نفر 19 و آزمایش گروه نفر  23ششم ابتدایي، شامل  پسر و دختر پایه آموزاندانش نفر 42شامل  پژوهش

 دو مدرسه ابتدا که صورت اند. بدینشده انتخاب دسترس در گيرینمونه روش با که باشد،گروه کنترل مي

هر مدرسه کالس پایه   از سپس و انتخاب اندتالش که در دسترس بوده شهرستان ابتدایي مدارس بين از
آموزان  آموزان پسر و دختر بودند و حجم تقریبا برابری داشتند انتخاب شدند. دانشششم که شامل دانش

 ها داده آوریجمع مورد بررسي قرار گرفتند. برای و گروه کنترل وسهر کالس در دو گروه آزمایش معك

 از استفاده با ابزار این هایمقياس پاره پایایي ضرایب شد. استفاده هارتر تحصيليانگيزش  پرسشنامه از

از آزمون آماری  هابرای بررسي داده همچنين شد. گزارش  830/0تا    05/0 بين ریچاردسون-کودر 20 فرمول
استفاده  متغيری  چند  کواریانس  یافته آناليز    اثربخشي  بر مبني پژوهش هایفرضيه که داد  نشان هاشد. 

 آزمایش گروه آموزاناست و دانش قرارگرفته تأیيد مورد آموزاندانش تحصيلي انگيزش آموزش معكوس بر

 توانمي بنابراین،  داشتند. بيشتری  تحصيلي انگيزش پس آزمون، در کنترل گروه آموزان دانش به نسبت

 است.  اثربخش آموزان، دانش درس ریاضي انگيزش تحصيلي آموزش معكوس بر روش که گرفت نتيجه

 تحصيليآموزش معكوس، آموزش سنتي، انگيزش  های کلیدی:واژه
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 مقدمه -1

کرده است. این  پرورش امروز، نقطه توجه خود را از تدریس، به یادگيری معطوف  ودنيای آموزش        
توان  دهد. ميهای آموزشي قرار ميمشيها و خطها، سياسترویكرد، یادگيری را محور و اساس همه برنامه

مهم از  یكي  که  دانشگفت  یادگيری  پيشرفت  بر  گذار  تاثير  مسائل  انگيزه ترین  انگيزه    4آموزان،  است. 
بخشد  رفتار شدت و جهت مي به که است چيزی و آیدمي حساب به یكي از ملزومات یادگيری  5تحصيلي

کند. در واقع انگيزه آن چيزی است که به یادگيرنده انرژی  و در حفظ تداوم آن به یادگيرنده کمک مي
  (. Talibzadgan,1999کند)های او را هدایت ميدهد و فعاليتمي

در ارتباط   آموزاندانش تحصيلي فتپيشر یادگيری و ميزان با از آنجایي که انگيزه تحصيلي مستقيمآ        
ی  توجه بيشتری شود. کم توجه مهم این امر به پویا و موفق آموزشي نظام است، الزم است برای ایجاد یک

گمان سبب تراکم و گره خوردن مشكالت با یكدیگر و به وجود آمدن  آموزان بينسبت به مشكالت دانش
هایي از یک طرف باعث اتالف  آنان خواهد شد. چنين غفلتهای روحي و آموزشي مختلف بر  نابساماني

انساني مي نيروی  انساني و از طرف دیگر باعث افت کيفيت  از  (.  Oudi, 2007) شود  منابع  انگيزه یكي 
گيری آن هم بسيار دشوار است. روانشناسان، انگيزه را  اجزای اصلي یادگيری است که در عين حال، اندازه

دارد. به  کند و آن را باقي نگه مينند که رفتار را در طول زمان فعال و هدایت ميفرآیندهای دروني ميدا
آورد و مسيری را که باید طي کنيد،معين تر، انگيزه، چيزی است که شما را به تحریک در ميعبارت ساده

آموزاندر  دانش  6رایي توانند از لحاظ شدت و جهت متفاوت باشند. انگيزه، نه تنها در به کاها ميسازد. انگيزهمي
آموز چه مقدار از فعاليتي که درگير آن است،  کند که دانشهای آکادميک اهميت دارد، بلكه تعيين ميفعاليت

با آن را که  به نظر دانشرو است،یاد ميها روبهیا اطالعاتي  آموز چنان جذاب و  گيرد. گاهي یک درس 
شود که موضوع مورد بگيرد. گفته ميچ مشوقي آن را فراآید که او مایل است بدون توجه به هيشيرین مي

عالقه، مشوق دروني کافي برای ایجاد انگيزه را داراست. اما معموآل آنچه در مدرسه باید آموخته شود، به  
دانش خودی بيشتر  برای  است در کوتاه مدت  نيست و ممكن  به خود جذاب  نباشد.  مفيد  طور  آموزان هم 

اندیشي نيست که ادعا  ساعت در کالس باشد و واقع  900آموز باید حدود  هر دانشميانگين، در طول سال  
تواند عامل یادگيری شود. به همين آنان به تنهایي مي  7کنيم و انتظار داشته باشيم که عالقه و انگيزه دروني 

گيرند. این  ميرا که وابسته به موضوع درسي هم نيستند، به کار    8سبب، مدارس، انواع از انگيزه بيروني 
   (.Santrak, 2004)ها از نوع نمره یا جایزه، پاداش و غيره هستند قبيل انگيزه

 آموزشي های نظام و دارد درسي  ریزیبرنامه در ارزشمندی جایگاه ریاضيات اینكه به  توجه با لذا       

 و ذهني هایتوانایي پرورش به  تحصيلي هایبرنامه در  ریاضي مباحث گنجاندن با تا کوشندمي همواره
 هایپيشرفت و علمي تحوالت با همگامي برای را آنان و  کنند کمک خود آموزان دانش استدالل قدرت
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 اهميت از  ریاضي، درس در آموزاندانش انگيزه  تحصيلي رو این سازند. از مهيا آینده زندگي در فناوری

 تحصيلي، انگيزه ایجاد در متعددی عوامل  .است  برخوردار  تربيت  و تعليم اندرکاران  دست برای ایویژه

مهمي   نقش آموزشي هاینظام معلمان دراوست.   تدریس روش و معلم آنها مؤثرترین از که ميكند خودنمایي
های انگيزه علمي، هایموضوع دروس، محتوای رفتاری، الگوهای .دارند خود به اهداف دستيابي آن در را

 مي و مهم بوده تدریس خيلي  روش ميان این گردد درمي منتقل آموزانبه دانش معلمان بوسيله یادگيری

 هایشيوه از بحث هنگام  .نماید ایفاء آموزاندانش به ترمطلوب گيرییاد دهيشكل در را مهمي تواند نقش

به ذهن  در مدارس تدریس  روش ترینمعمول عنوانبه سخنراني ویژهبه سنتي هایروش عموماً  تدریس،
 از سویه یک ارتباطي قالب در آموزشي  محتوای و اطالعات  که است آن  بر سعي روش این مي رسد. در

 گيرند.نمي یاد معلم، به دادنگوش و نشستن سرکالس با تنها شاگردان  .شود منتقل آموزاندانش به معلم

 در و داده ربط خود  یپيشينه تجربيات  به را آن شود، صحبت گيرندمي  فرا که چيزی آن درباره باید بلكه

 فعاليت که منفعل بوده آموز موجودیدانش سنتي هایروش در متاسفانه .ببندند کار به خود روزمره زندگي

 ميليبي دچار تدریج به  شاگرداست. در این روش،  معلم تابع کمي داشته و بيشتر جسمي یا  فكری و ذهني

ملزوم    گفته شده،موارد   بنابه  (.Bonwell, 2008شود)مي مشكالت  با مقابله و تحصيل برای انگيزه کاهش و
 و  مدارس طرف از تدریس فعال هایروش توجه نمودن به بيشتر و سنتي تدریس هایروش در نظر تجدید

 متعاقب پيامدهای و تحصيلي اشتياق در تأثير برای الزم کند تا کارآمدیمي پيدا ضرورت مرکزهای آموزشي

 باشد. مفهومآموزش معكوس مي روش  تدریس، پيشرفته و نوین الگوهای ازاین یكي باشد.  داشته  را آن

 فهم و درك بر  مسئول خود معلم، به کمک فراگيران آن در که صورت استبدین محور آموز دانش آموزش

مي مطالب )آموزش  دانشSeyf, 2012باشند   معكوس،  آموزش   درگير یادگيری مباحثدر را آموزان(. 

 ارزشيابي و خود یادگيری مراحل در  که  ترند موفق دانش ذهني ساخت در زماني آموزاندانش ولذا نمایندمي

 (. Kena, 2014شوند ) داده مشارکت معنادار طور آن به
  (. Philips & Aflahrti, 2015آید ) آموزش معكوس یک آموزش جدید و نو در جهان بشمار مي       

 درسي  تكاليف انجام و گيردمي صورت منزل در  آموزش آن در  که است آموزشي نوین مدل معكوسآموزش  

 کنندمي  تماشا کالس در حضور از قبل منزل در را آموزشي ویدئوهای آموزاندانشگيرد.انجام مي کالس در

 اختصاص خود  هایآموخته پيرامون نظرتبادل و بحث و پروژه انجام تمرین، حل به را درکالس حضور زمان و

 معلم توسط معموالً  است  معكوس تدریس کليدی و اصلي ساختار جزو که آموزشي ویدئوهای .دهندمي

 آموزدانش و محوربوده آموزدانش روش. این  گردندمي انتخاب آنالین آموزشي منابع از یا و شوندمي تهيه

 سال در   سامز آرون و برگمن جاناتان آموزش معكوس توسط  .باشد داشته تریفعال و شي زیادتال باید

:  است  استوار سه نوع بر آموزش مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس این نظریه این دو معتقدند که 2007
 که معني ایناین بين بيشتر از بقيه است. به در کنجكاوی اثر که ،کنجكاوی  -3و   ارتباط  -2 محتوا   -1

 محتوا یادگيری برای  آموزدانش صورت این در  برانگيزد، آموزاندانش در را  کنجكاوی حس بتواند باید معلم

 سخنراني  تغيير روش آموزان، دانش   در کنجكاوی حس برانگيختن هایراه مهمترین از  یكي شود.مي آماده

 معكوس کالس  در بپردازند.  جستجوگری  به  خود، سوال به  پاسخ برای فراگيران آن در که است  روشي به
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 & Samaیابد ) اختصاص مي یادگيری بخشيدن به غنا و  عمق و جستجوگری  به کالس و مكان زمان

Bergman, 2014 .) 
 به دانشجو و جوان قشر خصوصاً مردم عموم دسترسي و تكنولوژی روزافزون گسترش به توجه با        

 آنها هایقابليت از و  داد قرار فناوریها این برپایه را  آموزش  توانمي ارتباطي و  اطالعاتي جدید هایفناوری

 هوشمند همراه هایتلفن  و هاتبلت چون  ابزارهای ارتباطي شاهدگسترش ما امروزه برد. بهره آموزش امر در

 هر در و نيست خاصي مكان  و  زمان به محدود اطالعات به دسترسي و مطالعه آنها طریق از که هستيم

 عرصه در توانمي امكانات  این از  و داشت دسترسي موردنياز اطالعاتبه  توان مي کجا هر در و لحظه

 در مختلف هایفناوری از با استفاده نيز  معكوس  کالس  تدریس روش در نمود.  استفاده آموزش و یادگيری

 تشكيل که مواردی سایر و درسي واحدهای  تداخل شرایط در یا و بيماری شيوع جنگ، مانند بحراني شرایط

 از را آن  و آمده وتربيتتعليم کمک به ميتوان  نيست،  امكانپذیر هادانشگاه و  مدارس در درسي هایکالس

 آموزش خدمت در هم کمک به تدریس روش و نوین هایگفت فناوری ميتوان  رو این از داد. نجات تعطيلي

اثربخشي راستای گيرند. درمي قرار از جمله   شده انجام مختلفي تحقيقات معكوس کالس بررسي  است 
 مطالعه 

-دانش ریاضي  یادگيری بر معكوس کالس تأثير زمينه در  ( Muir Geigor, 2015)ازجمله مطالعة   است
 در خود تجربيات مورد در نظرشان که داد نشان آموزاندانش و معلمان از نظرسنجي و دهم در پایه موزانآ

 آنالین ریاضيات  منابع با که اند داشته تمایل آموزاندانش و است بوده مثبت معكوس کالس با رویارویي

 تدریس  از پس سال سه که داد نشان دیگر مطالعه براینباشند. عالوه  داشته تعامل معلم، توسط  شده ایجاد

 ریاضي امتحان نمرات سوتا،مينه منطقه در دبيرستاني ریاضي هایکالس  همه در معكوس کالس شيوه به

 افزایش باعث معكوس کالس به کارگيری و کلراد نواحي از دیگر یكي در سویي  از یافت. افزایش درصد 50

 ,Darke, Kayser)شد نوشتن مهارت و اجتماعي مطالعات خواندن، مهارت علوم، ریاضيات،  در آزمون نمرات

Jakcobowitz, 2016).    در پژوهشي دیگر(Moazami, 2017)  کالس آموزش روش مقایسه هدف با 

 نتيجه این متوسطه به  دهم دختر آموزاندانش فيزیک درس در یادگيری سنتي تدریس روش و  معكوس

 تفكر و دامنة شودمي مفهومي و  سطحي یادگيری  باالرفتن کالس معكوس باعث شيوة از استفاده که رسيد

 کالس آموزش روش پژوهشي، پيشينه به توجه با  .کندمي  زیاد را به دروس نگریعمقي و خالقيت و

 .دهد رانشان آموزشي متغيرهای بر تأثير در خود است کارآمدی توانسته خود کوتاه عمر طول در معكوس
 ابزارهایي و معكوس درس کالس بررسي عنوان تحت پژوهشي در (Redekopp, 2013 همچنين )       

 معكوس درس کالس  زمينه در که  تربيتي مختلف اجزای  ما که دارد مي بيان  چنين   کامپيوتر مهندسي برای

 مشاهده ها فيلم از چه آن کردیم ارزشيابي آموزاندانش دیدگاه از  را آن سودمندی و مشخص را بودند مفيد

 رسميت به را معكوس  درس کالس که آموزانيدانش  که  است آن کالس واقعي  مزیت که ميدهد نشان شده

 اند.داشته مثبتي افزایش کنند فراهم  توانندمي که هایيمهارت از مدلسازی و مساله حل مهارت در شناختند

 دست به واقعي و مفهومي دانش در معكوس  درس کالس رویكرد از استفاده مزایای که داد نشان پژوهش

 یادگيری فعال هایروش برای استفاده مورد زمان افزایش  با است. یافته افزایش آموزاندانش توسط  آمده،
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 افزایش تواندمي روش این همچنين .شود شامل را باالتر سطح یادگيری در آموزاندانش موفقيت تواندمي

 آموزش از که  کند توانا را مانمعل تواندمي معكوس یادگيری الگوی شود. شامل را درسي هایپروژه کارایي

 .کنند حرکت محور آموزدانش یادگيری سمت به محور معلم
  است توانسته خود کوتاه عمر طول در معكوس کالس آموزش روش پژوهشي، پيشينه به توجه با        

تاثير  ضپژوهش حا  .دهد رانشان آموزشي متغيرهای بر تأثير در  خود کارآمدی  بررسي  با هدف  آموزش ر 
 آموزان ابتدایي انجام گرفته است. معكوس بر انگيزش تحصيلي درس ریاضي دانش

 :از عبارتند تحقيق اصلي فرضيه اساس این بر
 .دارد تاثير آموزاندانش  تحصيلي درس ریاضي انگيزش آموزش معكوس تا چه اندازه بر  روش

 

 روش تحقیق  -2
پيش   طرح با نيمه آزمایشي) نيمه تجربي(  روش، نظر از و کاربردی هدف،  منظر از حاضر پژوهش

 باشد. مي پس آزمون با گروه کنترل -آزمون

 
 شكل شماتيک روش نيمه آزمایشي   -1جدول 

تقسيم تصادفي 
هاگروه  

 مستقل متغيير آزمونپيش
 معكوس()آموزش

 آزمونپس

 + + + آزمایشي 

 + _ + کنترل 

 
سال  در تالش  شهرستان ابتدایي  ششم و دختر پایه پسر آموزاندانش ، حاضر پژوهش آماری جامعه

 دوره ششم پسر و دختر پایه آموزاندانش نفر  42شامل  پژوهش این باشند. نمونهمي 1398 -99تحصيلي 

 دسترس در گيرینمونه  روش با که  باشد،کنترل مي   گروه نفر  19و   آزمایش گروه نفر  23ابتدایي، شامل   دوم

تالش که در دسترس   شهرستان ابتدایي مدارس  بين از  دو مدرسه   ابتدا که صورت  اند و بدینشده انتخاب
آموزان پسر و دختر بودند و حجم  هر مدرسه کالس پایه ششم که شامل دانش از سپس و انتخاب بودند

در دو  آموزان هر کالس  ها قرار گرفتند. دانشتقریبا برابری داشتند انتخاب و به روش تصادفي در گروه
 گروه آزمایش ) آموزش معكوس( و گروه کنترل ) آموزش سنتي( مورد بررسي قرار گرفتند. 

 لحاظ از سپس و  گرفته معكوس قرارآموزش معرض در آزمایش گروه هایآزمودني پژوهش این  در

 به کنترل که  گروه نتيجه با آمده بدست نتایج گيری واندازه تحصيلي انگيزه یعني پژوهش یوابسته متغير

 گيرد.مي قرار مقایسه مورد ،  انددیده آموزش سنتي روش
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انگيزش تحصيلي هارتر جهت گردآوری اطالعات در مورد متغيير   از پرسشنامه  این مطالعه  همچنين در 
گویه مي باشد. این ابزار شكل اصالح شده مقياس    33انگيزش تحصيلي استفاده شد که این مقياس دارای  

نوان یک ابزار سنجش انگيزش تحصيلي است.    مقياس اصلي هارتر، انگيزش تحصيلي را با  هارتر ، به ع
روایي  بيروني است.  دروني و قطب دیگر آن انگيزشسنجد که یک قطب آن انگيزشقطبي ميهای دوسوال

معلم های  دروني، با گزارشدار بين انگيزشپيش بين مقياس اصالح شده هارتر از طریق همبستگي معني
ها و دو شاخص های آندروني و بيروني و نيز پاره مقياسدروني تآیيد شد. همچنين بين انگيزشاز انگيزش

تحصيلي، همبستگي معناداری به های پيشرفتهای درسي و نمرهعيني پيشرفت تحصيلي از جمله نمره
 دست آمد.

      ( پاره   (,1981Harter Sهارتر  پایایي  ضرایب  فرمول  مقياسهمچنين  از  استفاده  با  را   20های 
 063/0تا    048/0ماهه از    9و ضرایب بازآزمایي را در یک نمونه طي دوره    084/0تا    054/0ریچاردسون بين  

 نيز حاضر تحقيق گزارش کرده است. همچنين در  076/0تا    058/0ماه بين    5و در نمونه دیگری به مدت  

 .آمد دستبه 68/0 اخکرونب آلفای شاخص براساس پایایي ضریب
با تعيين    .هستند برخوردار مطلوبي  دروني ثبات از پرسشنامه این سؤاالت که داد نشان آزمون این نتایج      

دو مدرسه و انتخاب دو کالس ششم دبستان که از لحاظ تعداد و جنسيت دانش آموزان تقریبا برابر بودند،  
عنوان گروه آزمایش  انتخاب کردیم. ابتدا از هر دو کالس  یكي را به عنوان گروه کنترل و دیگری را به  

کنترل به آموزان گروهآزمون گرفته شد سپس سرفصل مربوط به کتاب ریاضي ششم، به دانشیک پيش
جلسه آموزش داده شد    9معكوس،در طي  آزمایش به روش آموزشآموزان گروهسنتي و به دانشهمان روش

 شد.   آزمون گرفتهو سپس از آنها پس

نظر  هدف پژوهش و تعيين زمان آزمون ریاضي از مبحث مورد  از  آموزاندانش کردن آگاهاول:  جلسه

آموزان بصورت توصيفي است، برای اینكه تحليل از هر دو گروه. از آنجایي که در دوره ابتدایي نمرات دانش
ازاندازه گيری این آزمون را بصورت نمره  به طور صحيح اجرا شود ما  آموزان  از دانش  20صفر تا    مكرر 

 گرفتيم.
از دانش دوم:   جلسه این جلسه  آنها آموزان آزموندر  بين  ریاضي گرفته شد و سپس پرسشنامه 

 آوری شد.ها جمعتوزیع شد و پس از تكميل آن، داده
نظر،  های آموزشي و مطالب مورددیآموزان، سيبا بيان نحوه تدریس و توجيه دانشسوم:  جلسه

 آموزان قرار داده شد. يار دانشدر اخت

های آموزشي را به طور کامل مشاهده و با  دیآموزان مطالب را مطالعه و سي: دانشچهارمجلسه

آموزان سواالتي را که متوجه نشده باشند را در برگه نوشته  آمادگي کامل وارد کالس شدند. همچنين دانش
های خود  مطالبي شود با همكاری هم از گروهخواسته مي آموزان  آورند. از دانشو همراه خود به کالس مي

سي طریق  از  که  یادگرفتهدیرا  آموزشي  که  های  سواالتي  روی  بر  دهندو  توضيح  یكدیگر  برای  را  اند 
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اند را برای سایر بچه ها نيز  آموز خواسته شد آنچه آموختهگو کردند.سپس از چند دانشودانستند گفتنمي
 توضيح دهد.

 این جلسه نيز مانند جلسه قبلي اجرا شد. جم:  پنجلسه

های آموزشي مربوط این بخش  دیدر این جلسه به ادامه درس پرداخته شد و سيششم:  جلسه

دانش اختيار  از آندوباره در  و  داده شد  قرار  و آموزان  بياموزند  را در خانه  آن  ها خواسته شد که مطالب 
 کاغذ نوشته و به کالس بياورند.  فهمند مانند جلسه قبل درسواالتي را نمي

دانشهفتم:  جلسه دوم  جلسه  با  دیآموزان سيمانند  و  مشاهده  کامل  طور  به  را  آموزشي  های 

های خود  مطالبي  آموزان خواسته شد با همكاری هم از گروهآمادگي کامل وارد کالس شدند.دوباره از دانش
از طریق سي را  های آموزشي یادگرفتهدیرا که  بر روی سواالتي که  اند  برای یكدیگر توضيح بدهند و 

شود آنچه آموخته است را برای سایر بچه  گو کردند. سپس از چند دانش آموز خواسته مي ودانستند گفتنمي
 ها نيز توضيح دهد. 

از دانشهشتم:  جلسه اجرا شد و همچنين  قبلي  مانند جلسه  نيز  آموزان خواسته شد  این جلسه 

ها آزمون  اند را برای جلسه بعد آماده کنند تا از آناین مدت از مبحث مورد نظر آموختهمطالبي را که در  
 گرفته شود. 

پس از پایان تدریس از آموزان آزمون ریاضي گرفته شد. سپس پرسشنامه بين آنها  نهم:  جلسه

 آوری شد.ها جمعتوزیع و پس از تكميل آن، داده
ها نيز  ي صورت گرفت و در اول و آخر تدریس از آنکنترل آموزش به همان صورت سنتدر کالس

 آوری شد. ها به وسيله آنها تكميل و سپس جمعآزمون گرفته و پرسشنامه
داده تحليل  و  شامل  تجزیه  توصيفي  آمار  از  استفاده  با  پرسشنامه  از  آمده  دست  به  آزمون  های 

انجام     SPSS ر، به وسيله نرم افزارو تحليل آناليز کواریانس با اندازه گيری مكراسميرنوف  _کولموگروف
 شد. 

 

 های تحقیق یافته-3
آناليز تحليل  تحليل  انجام  از  اندازهقبل  با  کولموگروفگيریکواریانس  آزمون  از  اسميرنوف  _مكرر، 

 باشد: مي 5ها استفاده شده است که به شرح جدول جهت بررسي نرمال بودن داده
 

 هااسميرنوف در مورد نرمال بودن داده_کولموگروفنتایج آزمون   -2جدول 

 آزمونپس آزمونپیش 

 42 42 تعداد

 20/76 78/78 میانگین 
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 962/7 315/10 انحراف استاندارد

 113/0 121/0 حداکثر اختالف 

 113/0 121/0 آمار آزمون 

 202/0 142/0 داریسطح معنی

(    < sig   05/0بيشتر است )    0/ 05، سطوح معني داری دو مرحله آزمون، از    2مطابق جدول شماره         
ها، در پيش آزمون و پس آزمون ، نرمال بوده است.  دار نيست. به این معني که، نمرات آزمودنيپس معني

داده بودن  نرمال  شرط  اندازهبنابراین  روش  انجام  برای  است.  مكرر،هایگيریها،  بررسي   برقرار  برای 
آموزش انگيزش اثرگذاری  بر  دانشمعكوس  نمرات  از  ریاضي،  انگيزشتحصيلي درس  و  تحصيلي آموزان 

 مكرر صورت گرفت.گيریآموزان تحليل اندازهدانش
آموزان با کنترل  ها از لحاظ نمره ریاضي دانشهای چند متغيره برای مقایسه گروهنتایج آزمون -3جدول 

 آزموناثر پيش

فرضیه   F مقدار متغیرها 

درجه 

 آزادی 

خطای 

درجه 

 آزادی 

sig  مجذور

 اتا

 

-پیش

 آزمون 

 اثر پيالی
المبدای 

 ویكلز
 اثر هتلينگ
 ریشه روی

163/0 
830/0 
187/0 
187/0 

26/7 
26/7 
26/7 
26/7 

00/1 
00/1 
00/1 
00/1 

0/37 
0/37 
0/37 
0/37 

01/0 
01/0 
01/0 
01/0 

163/0 
163/0 
163/0 
163/0 

 

 گروه

 

 اثر پيالی
المبدای 

 ویكلز
 اثر هتلينگ
 ریشه روی

513/0 
475/0 
064/1 
064/1 

33/39 
33/39 
33/39 
33/39 

00/1 
00/1 
00/1 
00/1 

0/37 
0/37 
0/37 
0/37 

00/0 
00/0 
00/0 
00/0 

513/0 
513/0 
513/0 
513/0 

 
از : اثرپيالیي،  ها عبارتنددهد. این آزمون، نتایج چهار آزمون چند متغيره را نشان مي3جدول شماره          

، در  (sig)داریلمبدا ویلكس، اثر هاتلينگ و آزمون بزگترین ریشه رُی. با توجه به جدول باال، سطح معني
(. به این معني که براساس این چهارآزمون، تفاوت پيش  > 05/0sigکمتر است)  05/0هر چهار آزمون، از 

این نتيجه نشان دهنده تأثير روش آزمایشي آموزش معكوس   دار است.آزمون و پس آزمون، با یكدیگر معني
 باشد. درصد، مي 63/1آموزان است و ميزان تأثير بر نمرات ریاضي دانش
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آموزان  ها از لحاظ انگيزه تحصيلي دانشایسه گروههای چند متغيره کلي برای مقنتایج آزمون  -4جدول 
 آزمونبا کنترل اثر پيش

فرضیه   F مقدار متغیرها 

درجه 

 آزادی 

خطای 

درجه 

 آزادی 

سطوح  

معنی 

 داری 

مجذور 

 اتا

 

 

-پیش

 آزمون 

اثر   آزمون 
 پيالی

المبدای  آزمون 
 ویكلز

اثر   آزمون 
 هتلينگ

ریشه   بزرگترن 
 روی

143/0 
859/0 
164/0 
164/0 

09/6 
09/6 
09/6 
09/6 

00/1 
00/1 
00/1 
00/1 

0/37 
0/37 
0/37 
0/37 

016/0 
016/0 
016/0 
016/0 

143/0 
143/0 
143/0 
143/0 

        

 

 گروه

اثر   آزمون 
 پيالی

المبدای  آزمون 
 ویكلز

اثر   آزمون 
 هتلينگ

ریشه   بزرگترن 
 روی

303/0 
698/0 
433/0 
433/0 

01/16 
01/16 
01/16 
01/16 

00/1 
00/1 
00/1 
00/1 

0/37 
0/37 
0/37 
0/37 

00/0 
00/0 
00/0 
00/0 

303/0 
303/0 
303/0 
303/0 

(.   > 05/0sig)کمتر است  05/0، در هر چهار آزمون، از (sig)داری، سطح معني4با توجه به جدول شماره  
این   است. دار  به این معني که براساس این چهارآزمون، تفاوت پيش آزمون و پس آزمون ، با یكدیگر معني

آموزان است و ميزان تأثير  تحصيلي دانش  دهنده تأثير روش آزمایشي آموزش معكوس بر انگيزهنتيجه نشان
 باشد. درصد، مي 43/1
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آموزان  تحصيلي دانشها از لحاظ انگيزههای تک متغيره کلي برای مقایسه گروهنتایج آزمون -5جدول 

 آزمونآزمون و پيگيری با کنترل اثر پيشپسدر 
 

منابع  

 تغییرات 

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی 

میانگین  

 مربعات

مقدار 
F 

سطح  

معنی 

 داری 

مجذور 

 اتا

 

-اشتیاق

تحصیلی  

آموزان دانش

 آزموندر پس

فرض 
 کرویت

اثر گلخانه  
 ای

 هوین فلدت 
 کران پایين 

78/74 
78/74 
78/74 
78/74 

1 
00/1 
00/1 
00/1 

78/74 
78/74 
78/74 
78/74 

09/6 
09/6 
09/6 
09/6 

016/0 
016/0 
016/0 
016/0 

143/0 
143/0 
143/0 
143/0 

        

 

-اشتیاق

تحصیلی   

آموزان دانش

 در پیگیری 

فرض 
 کرویت

اثر گلخانه  
 ای
 فلدت هوین 

 کران پایين 

62/196 
62/196 

62/196 

62/196 

1 
00/1 
00/1 
00/1 

62/196 
62/196 

62/196 

62/196 

01/16 
01/16 
01/16 
01/16 

00/0 
00/0 
00/0 
00/0 

303/0 
303/0 
303/0 
303/0 
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به این معني که تفاوت    (.  > 05/0sig)کمتر است  05/0، از  (sig) داری، سطح معني5براساس جدول شماره
دهنده تأثير روش آزمایشي دار است که این موضوع نشانهای پيش آزمون و پس آزمون ، معنيميانگين

 اشد. بدرصد، مي  43/1آموزان است و ميزان تأثير آموزش معكوس بر انگيزه تحصيلي دانش
 

 گیریبحث و نتیجه -4

 
 ارتقا منظور به  آموزشي نظام در ارتباطات و اطالعات فناوری کارگيریبه کشورها، از بسياری در

 رویكرد از استفاده دليل همين به . است گرفته قرار خاص  توجه مورد یادگيری و یاددهي هایروش کيفيت

 رویكرد شدن  فراگير  با همزمان حال عين در  .است شده رو روبه ای ویژه استقبال با تدریس در  تلفيقي

 تربيت و تعليم حوزه فعاالن توجه نيز معكوس کالس مانند  نوین تدریس روشهای از استفاده گرایيسازنده

 یادگيری  و یاددهي امر   در روش این از استفاده پيرامون فراواني مطالعات  .است نموده  جلب خود به را

دهد که  های این پژوهش نشان ميبرند. یافتهمي سر به خود ابتدایي مراحل در هنوز که است، شده انجام
آموزان را به طور معناداری افزایش دهد. این تحصيلي دانشمعكوس توانسته است انگيزشروش آموزش

تحصيلي در درس دهد که آموزش معكوس توانسته باعث افزایش نمرات ریاضي و انگيزهنتایج نشان مي
 ;Naimi hossini et al, 1391  ;  1393  ,2014های )ها با یافتهشود. این یافتهآموزان ميضي در دانشریا

Ghandali et al , Butzlerباشد. مي ( همسو 
 
باعث ایجاد حس   که دانست هایيفعاليت از عبارت را تحصيلي انگيزه ميتوان یافته این تبيين در
 را یادگيری انگيزه کنندمي تلفيق را  هاآن ایفزاینده طوربه  که افرادی و شودفعال مي و یادگيری پيشرفت
 کامال چارچوب درواقع دارد، که باالیي پذیری انعطاف دليل  به معكوس کالس دهند. همچنينميافزایش  

 اینپردازد و از مي یادگيری به بخواهد که  خود هر زمان وعالقه  ميل براساس  فراگير ندارد، درنتيجه  ثابتي

 به  انگيزه افزایش باعث امر همين و شودمي انجام آموزدانش  امكانات و عالیق براساس برنامه نظرتنظيم

استناد کرد که به    Mcnally,Littleدیدگاه   به ميتوان حاضر پژوهشي تبيين یافته شود. برایمي تحصيل
کالس او  از  منظور به سنتيآموزش روش کردن معكوس برای آموزش روشیک معكوسباور    رهایي 

 و در این کندمي پيدا اختصاص آموزشي محتوای به درس کالس سنتي، روش در. است آموزشي تدریس

 شودگرفته مي نظر در آموزان،برای دانش درس از کالس بيرون در آن گرفتن کار به جهت تكاليفي راستا

 و ضبط کرده برداری فيلم طریق از  را آموزشيهای  سخنراني که است راهبردی یک معكوسکالس اما
)  مي منتقل درس ازکالس بيرون به را آن  این در (. همچنين  Mcnally, 2016؛  Little, 2015کند 

ارائه  از را کالسي هایفعاليت توانندمي مدرسان  و شودمي گذاشته کنار درس کالس در محتوا رویكرد 

 به واقعي زندگي  در را اطالعات و یابند دست مسائل علت به  آموزاندانش چگونه اینكه آموزش  طریق

اهميت   به نسبت آموزاندانش درك افزایش باعث معكوسکالس اجرای راهبردهای. کارگيرند، فراهم کنند
(. ,Rotellar & Cain  2016شود )مي درس داخل کالس در آن تقویت و کالس درس از قبل هایفعاليت
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 را معلم تدریس تواند مي وبارها وبارها کرده مطالعه قبال را درس آموز محتوای معكوس دانشدر کالس

 واقعپردازد و درمي ویادگيری مطلب درك به  خود فردی هایتفاوت به باتوجه  آموز دانش هر تماشاکند.

بپرسند  بهتری هایپرسشتوانند  مي نيز درس کالس در گيرد.انجام مي آموزدانش دست به یادگيری کنترل
  .آیدبوجود مي تریمؤثرتر و عميق یادگيری نتيجه در بپردازند، موضوعات به ترو عميق

 آموزان دانش فعاالنه درگيری حول معكوس موجود درکالس های نظریه تمام اصلي هسته درمجموع

مطالب درگيرشدن دورميزند؛ یادگيری تكاليف و آموزشي با  با   باتكاليف آموزاندانش هفعاالن بنابراین 
اعمالها ميآن یادگيری، و  افكار  را طوری توانند  بر   درنهایت  و تحصيليانگيزه بر کنندکه هدایت خود 
 و آموزدانش بين  بيشتر آموز؛ تعاملهر دانش یادگيری باشد. فردی کردن داشته  تأثيرمثبت هاآن یادگيری

 برای بيشتر مجال  تالش بيشتر نيازمندند؛ به که آموزانيدانش به برای کمک  بيشتر معلم فرصت معلم؛

امر یادگيری والدین مشارکت بكشد. چالش به را مستعد آموزاندانش تا معلم  جایگزین فرزندانشان،  در 

 روش مثبت از پيامدهای شود،مي  استفاده هاازآن که هایينمایش صفحه جای به آموزشي ویدئوهای کردن

 .است آموزندانش تحصيلياشتياق افزایش آن مهم ازنتایج که است معكوسکالس
جمله آشنا نبودن اولياء و دانش آموزان با این نوع آموزش.   از بود هایيمحدودیت حاضردارای تحقيق 

آموزان با  گيرد، هنوز اوليا و دانشچون بيشتر تدریس دروس در مدارس بصورت آموزش سنتي صورت مي
  اطالعات  تواندمي نيز این پژوهش هایعملي یافته مل را ندارند. کاربردهایاین نوع آموزش آشنایي کا

تعليم دست برای مهمي باشد. وتربيتاندرکاران    بر  تأثير با بتواند معكوس کالس روش چنانچه  داشته 
  روش  با مقایسهتأثير در   اگر این ویژه به باشد و داشته آموزانبر دانش ایاثرسازنده روانشناختي هایسازه

 تأثيرگذاری برای عملي و مؤثر شيوهای یافتن معلمان را به توان مي باشد، بيشتر سخنراني)سنتي( معمول

کارآمد شيوهای رادریافتن آموزشي مؤسسات مطالعه، این از حاصل دانش بنابراین  نویدداد؛  تحصيليانگيزه  بر
است   در شرایطي آن  از استفاده روش  این دیگر  کاربرد  .کرد خواهد آموزان یاریدانش وتربيت تعليم برای

 در اخيراً  را آن  عملي نمونه به طوریكه نباشد  فراهم دليلي  هر به درسي  هایکالس تشكيل امكان که

 اینرو از هستيم. شاهد کشورمان در شده، درسي هایکالس  تعطيلي باعث که بيماری کرونا شيوع جریان

پيشنهاد بوده همراه  عمومي اقبال با معكوس روش کالس  کوتاه هایداستان از معلمان شودمي است. 

 کنند. استفاده نوشتاری و گفتاری، خوانداری  شنيداری، هایمهارت در واژگاني تقویت دانش برای صوتي

 معكوسکالس روش  از توانمي خاصي  هایدرس در فعال یادگيری در  فقط که نظر برسد به  است  ممكن

 یهمه در  یادگيری جریان تقویت و  آموزش کردن فردی برای را معكوس روش حاليكه در کرد، استفاده
 و گيرند قرار دوربين برابر  در  دیجيتالي  محتوای توليد برای است معلمان بهتر کرد. اجرا  توانمي هادرس

-دانش تا کنند بارگذاری  آموزشي هایسایت در را های ویدیویيفایل و کنند ضبط را خود تدریس مراحل
 .باشند داشته دسترس در خوبي کيفي منابع موزانآ
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Investigating the effect of reverse education on academic 

motivation in mathematics  Elementary students 
 

Mehdi Moeinia Kia1, Pedram Ghorbanzadeh 2*, Afshin Abedinia3 
 
Abstract:  
The aim of this study was to investigate the effect of inverse education on 

motivation of elementary students in mathematics. The research method was 

quasi-experimental, which was a traditional teaching method in the control 

group and the reverse class method was performed in the two experimental 

groups. The statistical population of the study consisted of male and female 

students in the sixth grade of elementary school in Talesh city in the academic 

year 1398-99. The sample of this study includes 42 male and female students 

of the sixth grade of elementary school, including 23 in the experimental 

group and 19 in the control group, who were selected by available sampling 

method. In this way, first two schools were selected from the primary schools 

of Talesh city that were available and then from each school of the sixth grade 

which included male and female students and had an almost equal volume. 

Students in each class were examined in two groups of reverse experiment 

and control group. Harter's motivational motivation questionnaire was used 

to collect data. The reliability coefficients of the scales of this instrument were 

reported between 0.05 to 0.830 using the 20-coder-Richardson formula. 

Multivariate analysis of covariance was also used to analyze the data. The 

results showed that the research hypotheses about the effectiveness of reverse 

education on students' academic motivation were confirmed and the students 

in the experimental group had more academic motivation than the students in 

the control group in the post-test. Therefore, it can be concluded that the 

reverse education method is effective on students' academic motivation in 

mathematics. 
Keywords: Reverse education, Traditional education, Academic 

motivation 
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