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 برای یادگیری یزشیانگ یمعکوس بر راهبردها اثربخشی کالس
 مفاهیم فیزیک

 4، داود میرزایی فر 3، وحید صالحی2، حسین مرادی مخلص1خاتون میرزایی متین

 01/10/1399: تاریخ پذیرش 07/10/1398تاریخ وصول: 

 چکیده
 کیزیدرس فبرای یادگیری  یزشیانگ یمعکوس بر راهبردها کالسروش هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر 

بود.  با گروه کنترل آزمونپس- آزمونیشبا طرح پ یشیآزما روش پژوهش نیمه   به دانش آموزان بود.
 لیتشک 1396-97 یلیدهم شهر تهران در سال تحص هیدانش آموزان دختر پا هیپژوهش را کل یجامعه آمار

 روش  قیبودند که از طررشته ریاضی  دهم هیپا دختر  آموزدانش 50پژوهش شامل  ی. نمونه آماردادندیم
  به صورت  تصادفی  در  دو گروه  آزمایش و گواه قرار گرفتند.که  انتخاب شدند در دسترس  یریگنمونه

بود.  (1990)گروت یو د چیپینتر یادگیری انگیزشی برایی بردهاراه استاندارد پرسشنامه ابزار پژوهش نیز
منظور به .آمد به دست 81/0برای یادگیری به روش آلفای کرونباخ  یزشیانگ یپرسشنامه راهبردها ییایپا

معکوس  کالسپژوهش نشان داد که روش  هاییافته .استفاده شد یانسکووار لیتحل ها از آزمونداده لیتحل
 در یادگیری مفاهیم فیزیک نسبت به گروه کنترل  یمیخودتنظی و راهبردهای زشیگموجب افزایش باوران

 شیمعکوس موجب افزا کالسروش  یریکارگآمده از پژوهش، بهدستبه جیبا توجه به نتا شود.یم
 جهت فیزیک مفاهیم آموزش برای روش این .شودیم ی برای یادگیری درس فیزیکزشیانگ یراهبردها

 شود. می توصیه انگیزشی راهبردهای ارتقاء
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انگیزشی، باورهای انگیزشی،  یراهبردها، آموزش فیزیک، معکوس یریادگی :کلیدی گانواژ

 یمیخودتنظراهبردهای 

 مقدمه
انگیزش توجه بیشتری  های شناخت وتربیت به مقوله در دو دهـه اخیر، کارشناسان تعلیم و

اعمال ذهنـی از قبیل دانش، درک ها و ای از تواناییپاره دربرگیرندهاند. شناخت کرده
. دارتباط دار گذاریارزش از قبیل مسائلیو انگیزش با تشخیص دادن و تفکر هست کردن، 

مجزا بررسی  طوربهانگیزشی را و  بسیاری از پژوهشگران فرآیندهای شـناختی  درگذشته
ها در انگیزش و نقش آن مؤلفه شـناخت و، ولی امروزه اکثر روانشناسان به هردو اندکرده

 های، مؤلفه1مانند یادگیری خودتنظیمیجدید  هاینظریهاساس یادگیری توجه دارند و بر 
به هم در نظر گرفته تنیده و مربوط صورت یک مجموعه درهمبهانگیزش و  شـناخت

ند راهبردهای به طور هدفمقادرند جویان دانش  (.1395)بیگدلی، رجبی و نصیری،  شوندمی
به  2008و شوون،  مرمنیخود استفاده کنند )ز یریادگیبه اهداف  دنیرس یبرا یزشیانگ

 این زمینه نظریه یادگیری نظریات مشهور در از جمله (.2017و همکاران،  2نقل از اسمیت

تپ خودتنظیمی ی هاآناست.  (1990)  3نتریچ و دیگرو  گذاریارزش، 4خودکارآمد

ی ن و اضطراب  5درون و راهبردهای شناختی و  انگیزشی باورهای عنوانبه را  6امتحا
 دانستند. راهبردهای یادگیری خودتنظیمی را به عنوان خودتنظیمی

خود در انجام ی هاییتوانا یآموزان درباره خودکارآمدی مجموعه باورهای دانش
خاص  آموز به یک تکلیف یا درسدرونی اهمیتی که دانش یگذاردادن امور، ارزش

ی هاتیرسمی یا موقع یهاو اضطراب امتحان حالت هیجانی خاصی که در امتحان دهدیم
یادگیری ی هایشناختی همان راهبردها یا استراتژ . راهبردهایشودیارزشیابی تجربه م

. منظور بخشدیهستند که با تسهیل فرآیند یادگیری، عملکرد تحصیلی فراگیران را بهبود م
کنترل و هدایت  برای طراحی، ییهاآموزان مهارتاست که دانشاز خودتنظیمی این 

                                                             
1. Self-regulatory 

2. Smit 

3. Pintrich & DyGroot 
4. Self-efficacy 

5. Intrinsic value 

6. Test anxiety 
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کنند و به  یادگیری خوددارند و به یادگیری تمایل دارند تا کل فرآیند یادگیری را ارزیابی
 (.1395،ابوالقاسمی، زاهد ،خشنودنیای چماچائی ،)نریمانی شندیاند یآن ب

 چگونه افراد که است استوار اساس این برخودتنظیمی  یادگیری نظریه اصلی چهارچوب
کنند می دهیسازمان را خود یادگیری رفتاری، و انگیزشی فراشناختی، باورهای ازنظر

 ویژگی( 1990) دیگروت و پینتریچ اعتقاد به (.1388نخستین گلدوست و معینی کیا، )

 درگیری میزان باالبرده، را برانگیختی سطح که است این خودتنظیمی راهبردهای

 .بخشندمی بهبود را تحصیلی عملکرد نهایتاً و دهندمی افزایش را شناختی
رفتارهای انگیزشی با باورهایی که دانش آموزان درباره خودشان و تکالیف دارند، در 

صورت که شکل بگیرند، زیربنایی برای انگیزش  ارتباط هستند. معیارهای شخصی به هر
ای از معیارهای شخصی و یزشی دستهرو باورهای انگازاین روند.شخصی به شمار می

 کنندها مراجعه میاجتماعی هستند که افراد برای انجام دادن یا پرهیز از یک عمل به آن
های دانش آموزان را در راستای (. درواقع باورهای انگیزشی کنش1384رضایی و سیف، )

 کندهدایت میگیری، حل مساله و ارزیابی دهی، بازبینی، تصمیمریزی، سازمانبرنامه
 (.2007 اسمید، ریوو اسمیت دآمیکو، ،1ادونل)

نشان  کمیو  ستیقرن ب یهایستگیو شا یمیخودتنظ یریادگی راهبردهای نیارتباط ب
پرداختن به  یممکن است برا یمیخودتنظ یریادگی یهایبا استراتژفراگیران که  دهدیم

 قاتیتحق (.2،2013چنگ و چوباشند )تر ، آمادهرییدر حال تغ عیسر یایدن کی یهاچالش
 یریادگی جی، به نتاشوندیم میخودتنظ یریادگی ریدرگ فراگیران ینشان داده است که هنگام

 دهیچیپ اریبس ندیفرآ کی یمیخودتنظ یریادگ(. ی2013آزودو و همکاران، ) رسندیم ییباال
آن  میخودتنظ رندگانیادگی. ردیگیرا در بر م یو هم رفتار یروان راتییاست که هم تغ

و  ی، عاطفی، فراشناختیشناخت یندهایشدن با فرآ ریدرگ ییهستند که توانا یدسته از افراد
دهند  شیافزا تیرا با موفق خود یریادگیبه اهداف  یابیرا دارند تا احتمال دست یزشیانگ
 یعنوان راهکاربه یمیخودتنظ یریادگمعتقد اند، ی (2013) 4سادی و یار (.2015، 3مرمنی)ز

، ری، تفسنیمانند تمر، کنندیشناخت خود استفاده م میتنظ یبرا فراگیرانکه  شودیم فیتعر

                                                             
1. O'Donnell, D'Amico, Schmid, Reeve, Smith 
2. Cheng & Chau 

3. Zimmerman 

4. Sadi & Uyar 
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 شودیم یتلق یروش؛ تالش میتنظو زمان  تیری، فراشناخت، مدی، تفکر انتقادیدهسازمان
اتمام ، شناخت و رفتار خود را نسبت به زهیبه طور فعال و سازنده انگ فراگیرانکه در آن 

ساختار  کی، یمیخودتنظ یریادگی (.2004، 1چینتری)پ کنندیکنترل م فیوظا زیآمتیموفق
 ،و مطالعه موضوعات مختلف یریادگیدر هنگام  ی فراگیرانمهم است که اثربخش یآموزش

 فیتوص را خود یبر افکار و رفتارها رندگانیادگیکنترل  یگونگو چ شودینشان داده م
سازنده  یریادگی ندیفرآ کیبه ی میخودتنظ یریادگی (.2011، 2و شوون مرمنی)ز کندیم

و  شرفتیهدف، نظارت بر پ میطور فعال در تنظبه آن فراگیرانکه در  شودیگفته م انهیگرا
)پینتریچ،  کنندینم دریافتو دانش منفعل از معلمان را دخالت دارند  یریادگی راهبردهای

قرار  یاصل طهیح دودر  یطورکلبه یمیخودتنظ یریادگی راهبردهایمطالعات در  (.2000
پردازش  یالزم برا یهامهارت یاول (.1997، 3)بوکرتس: شناخت و فراشناخت ردیگیم

به  یدوم. ردیگیو دانش را در نظر م هادهیا یده، پردازش و سازماننیها مانند تمرداده
 یشخص یریادگی میو تنظ، نظارت یزیربرنامه یفراشناخت برا یهاکیتاکت یبررس

 یهامهارت فراگیران مهم است کهبا توجه به آنچه بیان شد  (.2001، مرمنی)ز پردازدیم
خود  یریادگی لیها استفاده کنند تا از پتانسرا توسعه دهند و از آن یمیخودتنظ یریادگی

 بود؛ دتنظیمیرشد راهبردهای یادگیری خو ی برایهاراه باید به دنبال جهیدرنت کنند. ادهاستف
 4باشد استفاده از کالس درس معکوس رگذاریتأثدر این زمینه  تواندیمعواملی که  ازجمله

 تواندیم زیرا این روشاست؛  قرارگرفته موردتوجهکه در دهه اخیر بسیار  آموزش است در
فعال  یریادگی طیاز مح انمربی و آموزان دانش مثبت درک-1 مزایای آموزشی ازجمله:با 
 و  6مکاللینتعامل فعال تر در طول کالس )-2( 2015، 5ایو پازاگل چینری، هایلوبی)گ

 آمرش، کاربری و) یبند/ جمع یحیتشر یهایابیدر ارز شرفتیپ-3( 2014همکاران، 
 (، در این زمینه کمک نماید.2013، 7فمینی

                                                             
1. Pintrich 

2. Zimmerman and Schunk 

3. Boekaerts 

4. Flipped Classrooms 
5. Gilboy, Heinerichs Pazzaglia 

6. McLaughlin 

7. Amresh, Carberry & Femiani 
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 دیمعلمان شود بلکه با یصرف سخنران دیدر جلسات مدرسه رودررو نبا سیزمان تدر
 گیرددانش آموزان قرار  اریدر اخت یرینظیب یریادگیشود تا تجارب  یگذارهیسرما

س مطالب  نیبا ا توانیمعلمان را م ی، سخنرانبیترتنیابه (.2016، 1)دلوزیرو رهود
جذاب  یریادگی یهاتیارائه فعال یزمان کالس مربوطه را برا توانیکرد و م نیگزیجا

 یهایهدف، فناور نیتحقق ا یبرا (؛2،2018)سرگیس، سامپسون و پلیکیون اختصاص داد
و  یآموزش یهالمی)ف یمواد آموزش نیو همچن یریادگی یهاطیدر قالب مح یتالیجید

در  "خود محور"کردن دانش آموزان در مطالعه  ریدرگ یبرا توانندی( منیآنال یهاآزمون
 نشوکی)چن، وانگ، ک قرار گیرند مورداستفاده قبل از جلسات مدرسه ی،ابیخانه و خود ارز

 (.2014، 3و چن
به  2007در سال  4برگمان و سامساست که توسط  یاصطالح معکوسکالس درس 

معلمان  نیتعامل ب تواندیمدرس معکوس کالس . (2012)برگمان و سامس،  کار برده شد
فرصت را بدهد که مشکالت دانش آموزان  نیبه معلمان ا ودهد  شیو دانش آموزان را افزا

داشته  یترموفق اتید که در کاربرد دانش تجربنرا برطرف کنند و دانش آموزان را قادر ساز
 کنندیم یرا باز یریادگی ندیفرآ کنندگانلیمعلمان نقش تسه؛ (2018و هوانگ،  نیباشند )ل

قبل از کالس  تیفعال ینوعمعکوس  کالس درس کردیرو (.2017، 5آگوتن و بالسی)
دروس چهره به  فراینددر  یگروه ای یفرد یهاتی( و انجام فعاللمیمثال، مشاهده فعنوان)به

 (.2016و همکاران،  7؛ هی2015، 6داو و داوچهره است )
فعال  یریادگی شیاست که هدف آن افزا یریادگی یالگو کی درس معکوسکالس 

 سیبهتر زمان تدر صیتخص قیاز طر یریادگی ندیفرادر طول  یهمکارو دانش آموزان 
درون  یریادگی یهاتیکه فعالآموزش است  یک نوع(. 2012)برگمان و سامس،  است

چن، وانگ، کینشوک ) کندیمعکوس م یتسن یهاکالس و خارج از کالس را در کالس
شود و از  یمحور مفراگیر  یریادگی تیروش که باعث تقویک ؛ (2014و چن، 

                                                             
1. DeLozier & Rhodes 

2. Sergis, Sampson  & Pelliccione  

3. Chen, Wang,  Kinshuk & Chen 

4. Bergmann and Sams 
5. Üğüten and Balci 

6. Dove & Dove 

7. He 
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کالس  کردیبا رو (.2012)برگمن و سامس،  کندیفعال استفاده م یریادگی یهایاستراتژ
خارج از کالس با سرعت  گریمنابع د ای یآموزش یها لمی، دانش آموزان با فمعکوس درس

 دهندیرا در کالس انجام م یتعامل یهاتیو فعال فیو تکال رندیگیم ادیخاص خود 
 دهدیفرصت را م نیا فراگیران به معکوسروش کالس درس (. 2012)برگمان و سامس 

آمده است در دستفکر کنند و دانش خود را که در خارج از کالس به یصورت انتقادتا به
به نقل  2014، 1باریستول) رندیکارگبه ی در کالس درسواقع یایو مشکالت دن هاتیموقع

 (.1920، 2از باربور و اسچاسلر
از  انتقال فراگیران برایکمک به  معکوس آموزش کالس درس سیهدف از تدر

 یو تفکر انتقادی لیتحل یهابهبود مهارت ،فعال، خودمحور یریادگیبه  رفعالیغ یریادگی
را  معکوسدر کالس درس  یزشیانگ راهبردهای (2017) 3سو و هو (.2000)هامر،  است

درس در کالس  رندگانیادگی زهیانگ برای تحریکها در از روش یبرخ بررسی کرد ه اند
 میتنظ-2معکوس کالس درس  درعالقه دانش آموزان  ختنیبرانگ -1از:  اندعبارتمعکوس 

 تیریخاص و قابل مد یها، الزامات و استانداردهااهداف، برنامه نییتع-3ی زشیاهداف انگ
 طیمح جادیا-6 هادر گروهفراگیران  میتقس -5ی زشیانگ یریادگی یهاتیموقع جادیا-4
 تیو بازخورد پس از هر فعال یزشیانگ یابیارائه ارز-7 بخشو آرامش ریدلپذ یریادگی
 ی.ریادگی

ی مختلف آموزشی و هاجنبهبر  معکوس کالس درس ریتأثی در زمینه هاپژوهش
 درس معکوسکالس  ریتأثبا بررسی (2019) 4، لینازجمله است شدهانجام اجتماعی و روانی

دانش آموزان، درک و  یریادگیهوشمند بر عملکرد  یریادگی صیتشخ ستمیس کیبا 
 یریادگی کردیرو بادانشجویان  نشان داد که نرم افزار یمهندس رشتهحل مسئله در  ییتوانا

، به طور یکالس درس سنت یریادگی کردیبا رو سهی، در مقادرس معکوسکالس 
 بهتریحل مسئله  ییو توانا یریادگی، نگرش یریادگی زهی، انگیریادگی شرفتیپ یریچشمگ

( در پژوهش خود متوجه شدند که یادگیری به شیوه 2019) 5اویدی و پینتررا نشان دادند. 

                                                             
1. Bristol 

2. Barbour & Schuessler 
3. Suo & Hou 

4. Lin 

5. Awidi & Paynter 
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( 2019) 1مونیر، باروتیان، یانگ و کارتریادگیری معکوس در یادگیری فراگیران مؤثر است. 
که کالس  ندنشان داددر پژوهشی با عنوان کالس درس معکوس با یادگیری مشارکتی 

. کندیکمک م یانتقاد لیو تحل یریادگی یو بهبود مهارتها شرفتیبه پ معکوس درس
به عنوان  معکوسکه استفاده از کالس درس  ندداد نشان (2019عبداهلل، حسین و اسماییل )

درس منجر شد و در کالس  زهیانگ جادیا وخالقانه، جذاب  شرفتیبه پ سیروش تدر کی
 2کاراباتاک و پوالت نقش داشته است دانش آموزان زهیانگ شیدر افزا یریبه طور چشمگ

به طور درس معکوس کالس دانشجویان  یلیتحص شرفتیکه سطح پ ندنشان داد( 2019)
 .بود یدور و کالس سنتدر مدل کالس آموزش از راه  انیباالتر از دانشجو یتوجهقابل

 درگیری تحصیلی معکوس برکالس درس  ریتأثبررسی  ( به2019) 3سابرامانیام و مانیاندی
درگیری تحصیلی در ابعاد شناختی  باعث معکوسکالس درس  و نشان دادند که پرداخته اند

معکوس کالس درس ( با بررسی 2019) 4. فینکنبرک و تریفزگرشودیم رفتاری عاطفی و
 شیدر افزا یمثبت ریتأثدرس معکوس که کالس نشان داد  رستانیدب کیزیآموزش فدر 

 ریتأث یبررس( با 2018) 5کاگند و جاگارو خودپنداره دارد.  زشیانگ نیو همچن یریادگی
 یاجرانشان داد  کیزیف انیو درک دانشجو زهیبر انگ معکوس برنامه در کالس درس یاجرا

در انگیزش انها  اثر دارد اما کیزیف انیبر درک دانشجو معکوس برنامه در کالس درس
 یریادگی زهیبر انگ کالس درس معکوس ریتأثبا بررسی  (2018) 6چانگ و لی اثری ندارد.

 یزهیباعث بهبود انگ کالس درس معکوسکه  ندنشان دادی وتراپیزیف انیو نگرش دانشجو
 درس یکالسها یاثربخش با بررسی (2018همکاران ) و 7هو. شودیو نگرش میادگیری 

در کالس درس نسبت به  نشان دادند که آموزش یدر آموزش پرستار معکوس
( با 2018) 8وینتراست.  ترو نمرات مهارت مؤثر یدر بهبود دانش نظر یسنت یهایسخنران

نشان  دوره دبیرستاندر  معکوس یریادگکالس درس با یدر  زهیعملکرد و انگبررسی 
اکسایر و  مثبت است. ریتأثالس درس معکوس در عملکرد و انگیزه دارای که ک دهدیم

                                                             
1. Munir,  Baroutian, Young & Carter 

2. Karabatak  & Polat 

3. Subramaniam & Muniandy 

4. Finkenberg & Trefzger 

5. Cagande & Jugar 
6. Chung & Lee 

7. Hu 

8. Winter 
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( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که این روش یادگیری در کشورهایی 2018) 1اکسایر
اند در مقایسه با کالس درس سنتی اثر مند شدههای یادگیری بهرهپیشرفته که از تکنولوژی

( در پژوهش خود دریافتند 2018) براتیان، یانگ و کارتر، ریمن مثبت بیشتری داشته است.
را در  هاآنشود و یمکه کالس معکوس منجر به توسعه و بهبود یادگیری در فراگیران 

کند و آنان یمکاربرد تحلیل و ترکیب درگیر  ازجملهی شناختی بلوم بندطبقهسطوح باالی 
سازد یمط با محیط یادگیری موفق را در کارگروهی و مهارت حل مسئله و تعامل و ارتبا

( در تحقیق خود در مورد اثرات کالس معکوس در 2019) 2والرو، مارتینز، پوزو و پالنس
یادگیری به این نتیجه رسیدند که استفاده از این روش در دروس مهندسی میزان یادگیری 

رش قدرت حل ( در پژوهش خود که برای پرو2018) یجعفراقو  زادهدهقانبرد. یمرا باال 
مساله پرستاران از شیوه سخنرانی و کالس معکوس استفاده کرده بودند به این نتیجه رسیدند 

( در 2018)  3لومباردینی، الکاال و مکونن است. تراثربخشکه روش کالس معکوس 
تحقیقی درباره اثرات کالس معکوس به این نتیجه رسیدند که این روش اثر ماندگارتر و 

 یبررسبا  (2017)  4و نام کیم، پارک، جانگ به یادگیری سنتی دارد. تری نسبتمثبت
 یادگیرندگان نشان دادند زبان دوم یشناخت فرایند پردازشبر  معکوسکالس درس  راتیتأث

استدالل مرتبه  یهاو مهارت ترقیپردازش اطالعات عم معکوس در کالس درس فراگیران
نشان  یسنتدرس در کالس  فراگیراننسبت به  یتریتعامل منسجم یاند و الگوهاباالتر داشته

کالس در زمینه مطالعات  اتینشر مقاالت لیو تحل هیبه تجز (2017) 5لو، هو و چن .دندهیم
نشان داد که  یاسهیمطالعه مقا 21 زیاند. متاآنالپرداخته یاضیردر حوزه  معکوسدرس 

 6سیکوستار. اندداشتهدرس معکوس کالس  نسبت به یترنییپای عملکرد کالس درس سنت
دانش  یشناخت یریادگی جینتا شیدر افزا درس معکوسکالس  ری( تأث2017و همکاران)

( با 2016) 7بتیهاواس، بریدمان، کورنابر و کروس اند.را نشان داده یکل زهیآموزان و انگ
درس استفاده از کالس  انددادهی نشان در آموزش پرستار معکوس کالس درس اثر یبررس

                                                             
1. Akçayır& Akçayır 

2. Valero, Martinez, Pozo & Planas 

3. Lombardini, Lakkala & Muukkonen 

4. Kim, Park, Jang & Nam 
5. Lo, Hew & Chen 

6. Kostaris, Sergis, Sampson,  Giannakos & Pelliccione 

7. Betihavas, Bridgman, Kornhaber & Cross 
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و   1کاتسا آموزش عالی نتایج مثبتی را نشان داده است. یپرستار یهادر برنامه معکوس
در کالس درس  یرستانیدب یاضیاند که دانش آموزان دوره ردادهنشان ( 2016همکاران. )

افالهری  .انددهیخود را بهبود بخش زهیانگ زانیو هم م یشناخت یریادگی جی، هم نتامعکوس
گذار بودن روش یادگیری معکوس در پیشرفت  براثرپژوهشی  ( طی2015)  2و فیلیپس

(، در 2015)  3اوسیوا و سولوژنکو ید داشتند.تأکیت تحصیلی فراگیران رضاتحصیلی و 
 ندیفرا دهیسازمان باعث، کالس معکوس یتکنولوژپژوهش خود به این نتیجه رسیدند که 

 جیتاهمچنین ن .شودمیکالس داخل و خارج  هایفعالیتانجام تکالیف و در  یآموزش
 شدهتوصیف یکه استفاده از تکنولوژ دهدمینشان  معکوسکالس  یحاصل از تجربه اجرا

را  هاآن یلیو عملکرد تحص کندمی تیدانش آموزان را تقو زهیانگ ی،ریادگی ندیدر فرا
یافت که کالس معکوس (، در پژوهشی به این نتیجه دست2014) 4ویلیس .بخشدمیبهبود 

آموزان دارد. همچنین دانشجویان ی دانشنسبت به کالس سنتی تأثیر بیشتری بر انگیزه
 رانیکه فراگکند ( بیان می2013) 5جانسون احساس مثبتی نسبت به کالس معکوس دارند

در امر  یآموزش یدئوهایو یشاو تما برندمیلذت  یریادگیکالس معکوس از  طیدر مح
(، در پژوهشی به این نتیجه دست یافت 2012کند شیماموتو )می کمک هاآنبه  یریادگی

نفس در که روش کالس معکوس در انتقال مواد آموزشی مؤثر است و باعث ایجاد اعتمادبه
آموزش کنند که بیان می( 1392) زاده و احدی محمدی، حاتمی، اسد.شودیادگیرندگان می

راهبردهای خودتنظیمی سبب ارتقای انگیزش درونی، احساس خودکارآمدی دانش آموزان 
( 1395) عباسی و طغیانی ی،مانیسل دهد.و اضطراب آزمون را کاهش می شود؛دبیرستانی می

فراشناختی بر کاهش  -ارائه مداخله مبنی بر آموزش راهبردهای شناختیکه  ندنشان داد
و  یریام ییبابابوده است.  مؤثراختالل نارسایی توجه/ بیش فعالی عالئم کودکان دارای 

 نظم خودکه استفاده از خودکارآمدی،  ندنشان دادخود پژوهش  درنتیجه( 1393) یعاشور
قنبری  .شودمیپیشرفت تحصیلی  دهی فراشناختی، خالقیت و هوش هیجانی باعث افزایش

که آموزش راهبردهای شناختی در کاهش  ندنتیجه گرفت( 1394طلب و فوالدچنگ )
ها استفاده از فرسودگی تحصیلی و ارتقاء عملکرد تحصیلی مؤثر بوده است، لذا آن

                                                             
1. Katsa 

2. O'Flaherty & Phillips 
3. Solozhenko 

4. Willis 

5. Johnson 
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منظور کاهش فرسودگی تحصیلی و افزایش پیشرفت تحصیلی راهبردهای شناختی را به
ج بر اساس نتای( 1395) بخش و یوسف وندپی، فرحنیک .کنندیآموزان پیشنهاد م دانش

که راهبردهای یادگیری خودتنظیمی قابل آموزش و  کردند، مشخص خود پژوهش
یادگیری هستند و آموزش این راهبردها در افزایش سبک اسناد درونی برای رویدادهای 

. آموزان و کاهش سبک اسناد درونی برای رویدادهای منفی تأثیرگذار است مثبت دانش
گیری کردند که با تقویت باورهای انگیزشی یجه( در مقاله خود نت1396ناصری و کارشکی )

توان پیشرفت تحصیلی گیری آینده و ارزش تکلیف و خودکارآمدی( و انگیزه می)جهت
 (1396) یو بهبهان یدریح دانشجویان را افزایش و سطح فرسودگی تحصیلی را کاهش داد.

 شود.که آموزش معکوس باعث افزایش خالقیت دانش آموزان می انددادهنشان 
رو هستیم ها روبهکه در زندگی روزمره با آن ییهادهیدرک بسیاری از پداز آنجائی که 

درس  حیهاست که ضرورت آموزش صحمدت، بدون آگاهی از علم فیزیک ممکن نیست
 یاساس ازین نی. به لحاظ اشودیو بهبود و تکامل آن در دوره متوسطه احساس م کیزیف

 یفهم واقع در رانیمستمر فراگ تیتجربه و فعال برهیبا تک کیزیآموزش ف تیفیتوجه به ک
( 1390) زیآب خ خصوص نیدر هم .(1395)شبیری،  رسدیبه نظر م یضرور کیزیدرس ف
همه ما به اهمیتی که علم فیزیک در زندگی ما و حتی در  نکهیبا توجه به ا استمعتقد 

که یافتن روشی مناسب برای ارائه این  میدانیپیشرفت علوم دیگر دارد تا حدی واقفیم و م
: بسیاری از دبیران فیزیک، باوجود صبر طلبدیصبر و زمان م یراستدرس مهم در کالس به

مفاهیم و حل  تقالو آرامشی که موقع تدریس و رفع اشکال شاگردان و تالش در جهت ان
ذهنیت خوبی ندارند ها از درس فیزیک هنوز بسیاری از آن میشویها داریم، متوجه ممسئله

ها و هیچ لذتی از آموختن این درس در آن نامندیو آن را یک درس خشک و مشکل م
( معتقد است آموختن فیزیک احتیاج به تمرکز، 1393زاده کلور ) گیب. میکنیمشاهده نم

تمرین، دقت و سازگارى با محیط پیرامون و درک ذهنی باالیی برای شناخت آن دارد. برای 
. دیآیدیرفهم و سخت فهم به شمار م یهااز دانش آموزان، فیزیک، جزء درسبسیاری 

ی درس فیزیک توسط دانش آموزان ریادگیدر با توجه به مشکالت متعدد موجود حال 
راهبردهای یادگیری و باورهای انگیزشی و با توجه به اینکه یادگیری  ازنظر باألخص

و فیلیپس   جدیدی در دنیا است و مسئله روز دنیا شده است )افالهرتی نسبتاًمعکوس رویکرد 
روش یادگیری معکوس بر راهبردهای  ریتأثبه بررسی  (؛ محقق درصدد است2015، 
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بر مشکالت  دیتأکبا  جهیدرنتانگیزشی در یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک بپردازد. 
روش یادگیری معکوس در دنیای تعلیم و تربیت تحقیق  و تاثیر در زمینه آموزش فیزیک

است که روش یادگیری معکوس چه  سؤالحاضر درصدد یافتن پاسخی مناسب به این 
پژوهش حاضر  نیبنابرا در درس فیزیک دارد؟ ی بر راهبردهای انگیزشی دانش آموزانریتأث

 زیر است: یی به فرضیاتگوپاسخدر پی 
 .مثبت دارد ریتأثدانش آموزان  یخودکارآمد یزشیمعکوس بر باور انگ یریادگیروش  - 1
مثبت  ریتأثدانش آموزان  یدرون یگذارارزش یزشیمعکوس بر باور انگ یریادگیروش  -2

 دارد.
مثبت  ریتأثاضطراب امتحان دانش آموزان  یزشیمعکوس بر باور انگ یریادگیروش  -3

 دارد.
 مثبت دارد. ریتأثدانش آموزان  یشناخت یهامعکوس بر راهبرد یریادگیروش  -4
 مثبت دارد. ریتأثدانش آموزان  یمیخودتنظ یمعکوس بر راهبردها یریادگیروش  -5

  روش
 .بود آزمون با گروه گواهآزمون ـ پسپیشآزمایشی با طرح  از نوع نیمه روش پژوهش

 یلیدهم شهر تهران در سال تحص هیدانش آموزان دختر پا هیپژوهش را کل یجامعه آمار
در این پژوهش  دو کالس  با استفاده از  روش نمونه گیری  در . دادندیم لیتشک 97-1396

 دسترس  انتخاب شدند  و به صورت  تصادفی  در  دو گروه  آزمایش و گواه قرار گرفتند.
. ظرفیت هر دادندیمپایه دهم تشکیل  کالس دو آموزاندانش از نفر  50حجم نمونه را 

یک کالس نیز با گرفتند و نفر بود که یک کالس تحت آموزش معکوس قرار  25کالس 
مواد  ی سنتی قرار داشتند در نظر گرفته شد.هاآموزشگروه کنترل که در معرض  عنوانبه

توسط  درس فیزیک، مبحث )کاروانژی( بود که یاچندرسانه افزارنرمآموزشی شامل 
 و تولید گردید.طراحی  فلش افزارنرم

فلش: جهت استفاده از  افزارنرمالف(  شد:ده ستفاایر ی زهااربزاز اهش وپژای جردر ا
، فلش افزارنرمکتاب فیزیک )مبحث کار و انرژی( با استفاده از فصل دوم آموزش معکوس، 

گردید. نرم افزار فلش یا همان محتوای  تیرا ید یس 25 یروو  گرفتهانجامتولید محتوا 
جلسه  4الکترونیکی شامل سخنرانی های ضبط شده توسط مدرس درباره مطالب درسی 
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همراه با نمایش تصاویر به صورت انیمیشن، فیلم آموزشی و مسائل فیزیک بود. فراگیران 
ترونیکی بپردازند. آزاد بودند در منزل و هر زمانی قبل از کالس به تماشا و مطالعه محتوای الک

تهیه محتوای الکترونیکی توسط نرم افزار فلش انجام گرفت. علت انتخاب این نرم افزار ساده 
بودن کار با آن به دلیل شباهت محیط کاری با پاورپوینت بود. عالوه بر لوح فشرده، طرح 

را  درس مربوطه فبل از هر کالس در اختیار دانش آموزان قرار گرفت تا مبحث و صفحات
مطالعه کنند. در ابتدای هر جلسه از دانش آموزان آزمون گرفته می شد و سپس بحث درباره 

سوال بود که در شروع هر  3-5شامل پاسخ پرسش های آزمون صورت می گرفت. آزمون 
 افتیاطالعات در یابیارز ی. براشدی مدرس انجام م یمقدمات یکالس و پس از سخنران

 دادند. یپاسخ م آزمونبه سواالت  ییبه تنها رانیفراگ ،یکیالکترون یشده از محتوا
 یادگیری یراهبردها یا هیگو 47پرسشنامه ی: میخودتنظ یریادگی یراهبردهاب( 
و  چی. پینترمیباشد گروت ساخته شده است یو د چیتوسط پینتر( که MSLQ) یخودتنظیم

 یخودتنظیم یادگیری یراهبردهاپرسشنامه  ییروا ی( در بررس1990گروت ) ید
(MSLQبا استفاده از روش تحلیل برا )سه عامل  یانگیزش یمقیاس باورها ی

 یادگیری یراهبردها مقیاس یو اضطراب امتحان و برا یدرون یگذارارزش ،یخودکارآمد
و  یفراشناخت یو استفاده از راهبردها یشناخت یدو عامل استفاده از راهبردها یخودتنظیم

 ،یخودکارآمد یهااسیمقخرده  ییایپا بیآوردند و ضرا منابع را به دست تیریمد
را با  یو فراشناخت یشناخت یو اضطراب امتحان، استفاده از راهبردها یدرون یگذارارزش
؛ همچنین تعیین کردند 74/0و  89/0،87/0،75/0،83/0 بیکرونباخ به ترت یآلفا روش

 نیا ییروا یبررس ی( نیز برا1376نژاد ) ی. موسوآمد دست به 80/0برابر پایایی کل 
 یاستفاده کرده و سه عامل راهبرها یو تحلیل عامل ییمحتوا ییپرسشنامه از روش روا

 استخراجرا  یفراشناخت یسطح باال و خود نظم ده یشناخت یراهبردها ین،یسطح پا یشناخت
را  84/0و  79/0 و 98/0 یآلفا بیعوامل فوق به ترتیب ضرا ییایتعیین پا یکرد. او برا

کرونباخ بر  یآلفا یاز روش آمار ییایپا یپژوهش جهت بررس نیگزارش نمود. در ا
 ینفر( استفاده شد که به ترتیب برا 36) آزمونشیپدر مرحله  آمدهدستبه یهادادهیرو

و اضطراب امتحان، استفاده از  یدرون یگذارارزش ،یدکارآمدخو یهااسیمقخرده 
با توجه آمد. دست به 78/0و  84/0، 85/0،86/0،77/0 یو فراشناخت یشناخت یراهبردها

ها نیز تحلیل وتحلیل دادهتحلیل کوواریانس روش تجزیه ی آزمونهافرضرعایت پیش 
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انجام گرفت. با توجه به اینکه در آزمون  spssافزار کوواریانس بود که با استفاده از نرم
دهنده نرمال بودن نشان  =Sig /05داری باالتر از اسمیرنوف سطح معنی -کلموگروف 

ها نرمال است. رابطه خطی بین متغیر وابسته توان گفت که توضیح دادهباشد، میها میداده
ایم ها وجود دارد؛ بنابراین ما از مفروضه رابطه خطی تخطی نکردهتغییر برای گروهو متغیر هم

ها وجود دارد؛ بنابراین ما از تغییر برای گروههمو رابطه خطی بین متغیر وابسته و متغیر 
ایم. درنهایت با توجه به اینکه سطح معناداری تمامی مفروضه رابطه خطی تخطی نکرده

آزمون آزمون و پسهای رگرسیون پیشاست، شیب 05/0آمده باالتر از دستبه Fمقادیر 
های رگرسیون همگنی شیب در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری نداشته و فرض

 رعایت شده است انسیکوواری آزمون تحلیل هافرضشیپ نیبنابراشود؛ تأیید می
و  سهرمد ونمعاو  مدیر با صحبتو  سهرمد نهایی نشد مشخصاز  پسروش اجرا: 

 بنتخاا فیدتصاصورت بهرشته ریاضی دهم  هیپا سکالدو  ن،ناآ یسواز  ریهمکا لقبو
 هر که یددگر مشخصی میخودتنظ یریادگی یراهبردها آزمونشیپ ایجراز ا پس. شدند

 نمیا یداریمعن وتتفا باً یتقرو  نددبو سطحهم موردمطالعه عموضو ازنظر سکالدو 
صورت ها بهاز کالس یک هر قبل مرحله مانند سپس. شتاند دجوها وآن یهاآزمونشیپ

 نشد مشخصاز  پس. شدند هبرگزید کنترل وهگرو  مایشیآز وهگرعنوان به فیدتصا
دانش آموزان  ییو قبل از شروع آموزش پس از راهنما شد زغاآ هشوپژ ایجرها اگروه

 کالسدو  هر نی( در بMSLQ یمیخودتنظ یریادگی یپرسشنامه راهبردها) آزمونشیپ
مدرس جهت تدریس به روش شد.  یآورها جمعآنان داده ییشد و پس از پاسخگو عیتوز

فلش( مربوط به کلیه جلسات را یک هفته  افزارنرم) یکیالکترونکالس معکوس محتوای 
ی دی( در س 25لوح فشرده ) قالب درقبل از شروع فصل دوم فیزیک مبحث )کاروانژی( 

ی هایسخنرانفلش(، شامل  افزارنرم) یکیالکتروناختیار فراگیران قرار گرفت. محتوای 
 صورتبهجلسه همراه با نمایش تصاویر  4توسط مدرس درباره مطالب درسی  شدهضبط

ی قبل هرزمانانیمیشن، فیلم آموزشی و مسائل فیزیک بود. فراگیران آزاد بودند در منزل و 
از کالس به تماشا و مطالعه محتوای الکترونیکی بپردازند. تهیه محتوای الکترونیکی توسط 

ساده بودن کار با آن به دلیل شباهت  افزارنرمگرفت. علت انتخاب این  فلش انجام افزارنرم
از هر کالس  قبلبر لوح فشرده، طرح درس مربوطه  عالوه محیط کاری با پاورپوینت بود.

در اختیار دانش آموزان قرار گرفت تا مبحث و صفحات را مطالعه کنند. در ابتدای هر جلسه 
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ی آزمون صورت هاپرسشو سپس بحث درباره پاسخ  شدیماز دانش آموزان آزمون گرفته 
 یمقدمات یبود که در شروع هر کالس و پس از سخنران سؤال 3-5شامل . آزمون گرفتیم

 رانیفراگ ،یکیالکترون یشده از محتوا افتیاطالعات در یابیارز ی. براشدیممدرس انجام 
به شیوه رایج تمام مطالب را در  گروه کنترل هم .دادندیمپاسخ  آزمون سؤاالتبه  ییتنهابه

 یپرسشنامه راهبردها)آزمون پس چهارم جلسه نپایادر . کردندیمکالس و از دبیر دریافت 
 .شد اجرا( MSLQ یمیخودتنظ یریادگی

 هاافتهی
 شود ی پژوهش  ارائه میهاافتهدر این بخش به تفکیک ی

 ریتأثدانش آموزان  یخودکارآمد یزشیمعکوس بر باور انگ یریادگیروش  :1فرضیه 
 .مثبت دارد

گروه آزمایش پس از  یخودکارآمد یزشیباور انگآزمون نمرات نتایج تحلیل کوواریانس پس. 1جدول 
 آزمونتعدیل پیش

 منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مربعات Fمقدار  دارییمعنسطح 
 گروه 510/192 1 510/192 668/37 001/0

 خطا 203/240 47 111/5  

 پس که دهدمی نشان Fمعناداری آزمون  شود،یمکه در این جدول مشاهده  طورهمان
 کنترل و آزمایش گروه میانگین بین داریمعنی تفاوت آزمون،های پیشمیانگین تعدیل از

 یکی که فراگیران بین دو گروه نمراتدیگر، تفاوت یعبارتبه دارد وجود آزمونپس در
، اندقرارگرفتهسنتی  آموزش تحت که کنترل گروه و روش کالس معکوس با آموزش تحت

به این نتیجه  آزمونپساطمینان، معنادار است. با توجه به میانگین نمرات دو گروه در  %99با 
 یخودکارآمد یزشیباور انگتوان رسید که آموزش معکوس اثربخش بر روی میزان یم

 آزمایش استدانش آموزان گروه 
دانش آموزان  یدرون یگذارارزش یزشیمعکوس بر باور انگ یریادگیروش  :2فرضیه 

 مثبت دارد. ریتأث
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 لیپس از تعد یدرون گذاریارزش یزشینمرات باور انگ آزمونپس انسیکووار لیتحل جینتا. 2جدول 
 آزمونپیش

سطح 
 دارییمعن

 میانگین مربعات Fمقدار 
درجه 
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

 منبع تغییرات

 گروه )متغیر مستقل( 869/122 1 869/122 588/42 001/0
 خطا 599/135 47 885/2  

 پس که دهدمی نشان Fمعناداری آزمون  شود،یمکه در این جدول مشاهده  طورهمان
 کنترل و آزمایش گروه میانگین بین داریمعنی تفاوت آزمون،های پیشمیانگین تعدیل از

 یکی که فراگیران بین دو گروه نمراتدیگر، تفاوت یعبارتبه دارد وجود آزمونپس در
، اندقرارگرفتهسنتی  آموزش تحت که کنترل گروه و روش کالس معکوس با آموزش تحت

به این نتیجه  آزمونپساطمینان، معنادار است. با توجه به میانگین نمرات دو گروه در  %99با 
 یگذارارزش یزشیباور انگتوان رسید که آموزش معکوس اثربخش بر روی میزان یم

 دانش آموزان گروه آزمایش است. یدرون
 ریتأثاضطراب امتحان دانش آموزان  یزشیمعکوس بر باور انگ یریادگیروش  :3فرضیه 
 مثبت دارد.

 لیاضطراب امتحان پس از تعد یزشینمرات باور انگ آزمونپس انسیکووار لیتحل جینتا .3جدول 
 آزمونپیش

سطح 
 دارییمعن

 Fمقدار 
میانگین 

 مجذورات
درجه 
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

 منبع تغییرات

 گروه )متغیر مستقل( 378/100 1 378/100 845/31 001/0
 خطا 148/148 47 152/3  

 پس که دهدمی نشان Fمعناداری آزمون  شود،یمکه در این جدول مشاهده  طورهمان
 کنترل و آزمایش گروه میانگین بین داریمعنی تفاوت آزمون،های پیشمیانگین تعدیل از

 یکی که فراگیران بین دو گروه نمراتدیگر، تفاوت یعبارتبه دارد وجود آزمونپس در
، اندقرارگرفتهسنتی  آموزش تحت که کنترل گروه و روش کالس معکوس با آموزش تحت

به این نتیجه  آزمونپساطمینان، معنادار است. با توجه به میانگین نمرات دو گروه در  %59با 
اضطراب امتحان  یزشیباور انگتوان رسید که آموزش معکوس اثربخش بر روی میزان یم

 دانش آموزان گروه آزمایش است
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 مثبت دارد. ریتأثدانش آموزان  یشناخت یمعکوس بر راهبردها یریادگیروش  :4فرضیه 

 آزمونپیش لیپس از تعد یشناخت ینمرات راهبردها آزمونپس انسیکووار لیتحل جینتا. 4جدول
 منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات Fمقدار  دارییمعنسطح 

 گروه )متغیر مستقل( 300/314 1 300/314 156/34 001/0
 خطا 486/432 47 202/9  

 پس که دهدمی نشان Fمعناداری آزمون  شود،یمکه در این جدول مشاهده  طورهمان
 کنترل و آزمایش گروه میانگین بین داریمعنی تفاوت آزمون،های پیشمیانگین تعدیل از

 یکی که فراگیران بین دو گروه نمراتدیگر، تفاوت یعبارتبه دارد وجود آزمونپس در
، اندقرارگرفتهسنتی  آموزش تحت که کنترل گروه و روش کالس معکوس با آموزش تحت

به این نتیجه  آزمونپساطمینان، معنادار است. با توجه به میانگین نمرات دو گروه در  %99با 
دانش آموزان  یشناخت یراهبردهاتوان رسید که آموزش معکوس اثربخش بر روی میزان یم

 گروه آزمایش است.
مثبت  ریتأثدانش آموزان  یمیخودتنظ یمعکوس بر راهبردها یریادگیروش  :5فرضیه 

 دارد

 آزمونپیش لیپس از تعد یمیخودتنظ ینمرات راهبردها آزمونپس انسیکووار لیتحل جینتا. 5جدول 
 منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات Fمقدار  دارییمعنسطح 

 گروه )متغیر مستقل( 162/959 1 162/959 154/34 001/0
 خطا 906/1319 47 083/28  

 پس که دهدمی نشان Fمعناداری آزمون  شود،یمکه در این جدول مشاهده  طورهمان
 کنترل و آزمایش گروه میانگین بین داریمعنی تفاوت آزمون،های پیشمیانگین تعدیل از

 یکی که فراگیران بین دو گروه نمراتدیگر، تفاوت یعبارتبه دارد وجود آزمونپس در
، اندقرارگرفتهسنتی  آموزش تحت که کنترل گروه و روش کالس معکوس با آموزش تحت

به این نتیجه  آزمونپساطمینان، معنادار است. با توجه به میانگین نمرات دو گروه در  %99با 
دانش  یمیخودتنظ یراهبردهاتوان رسید که آموزش معکوس اثربخش بر روی میزان یم

 آموزان گروه آزمایش است.
 ریتأثدانش آموزان  انگیزشی خود یراهبردهامعکوس بر   یریادگیروش فرضیه اصلی: 

 مثبت دارد
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 لیپس از تعد انگیزشی خود ینمرات راهبردها آزمونپس انسیکووار لیتحل جینتا. 6جدول 
 آزمونپیش

سطح 
 دارییمعن

 Fمقدار 
میانگین 

 مجذورات
درجه 
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

 منبع تغییرات

 گروه )متغیر مستقل( 649/1226 1 649/1226 674/34 001/0
 خطا 698/1662 47 377/35  

 پس که دهدمی نشان Fمعناداری آزمون  شود،یمکه در این جدول مشاهده  طورهمان
 کنترل و آزمایش گروه میانگین بین داریمعنی تفاوت آزمون،های پیشمیانگین تعدیل از

 یکی که فراگیران بین دو گروه نمراتدیگر، تفاوت یعبارتبه دارد وجود آزمونپس در
، اندقرارگرفتهسنتی  آموزش تحت که کنترل گروه و روش کالس معکوس با آموزش تحت

به این نتیجه  آزمونپساطمینان، معنادار است. با توجه به میانگین نمرات دو گروه در  %99با 
دانش  یزشیخود انگ یراهبردهاتوان رسید که آموزش معکوس اثربخش بر روی میزان یم

 آموزان گروه آزمایش است.

 گیریبحث و نتیجه
 یراهبردها شیمعکوس موجب افزا کالسروش  یریکارگبهنتایج این تحقیق نشان داد که 

ی که از طریق کالس معکوس آموزان. دانششودیم ی برای یادگیری درس فیزیکزشیانگ
مطالب فیزیک را آموخته بودند از راهبردهای خودتنظیمی و انگیزشی بیشتری برخوردار 

یر کالس درس معکوس  بر راهبردهای انگیزشی با تأثهای پژوهش  مبنی بر بودند. یافته
یانگ و ، براتیان، ریمنا( ؛ 2018)چانگ و لی (2019عبداهلل، حسین و اسماییل )های یافته

ویلیس ( و 2015اوسیوا و سولوژنکو ) ؛(2016و همکاران. ) کاتسا (؛2018) کارتر
 یزشیمعکوس بر باور انگ یریادگیروش نتایج نشان داد  . به طور دقیق تر است همسو(2014)

( 2018) ؛ وینتر (2019) لین.  این یافته با نتایج  مثبت دارد ریتأثدانش آموزان  یخودکارآمد
کیم، پارک، ( ؛ 2018) (؛ والرو، مارتینز، پوزو و پالنس2018) براتیان، یانگ و کارتر، ریمنا ؛

 یریادگیروش همخوانی دارد. از سوی دیگر،  نتایج نشان داد که  (2017و نام ) جانگ
این یافته با  مثبت دارد. ریتأثدانش آموزان  یدرون یگذارارزش یزشیمعکوس بر باور انگ

؛  (2019) ؛ سابرامانیام و مانیاندی (2019؛عبداهلل، حسین و اسماییل ) (2019) لیننتایج  
همخوانی دارد .   (، 2013جانسون )  (؛2018) ( ؛چانگ و لی2019فینکنبرک و تریفزگر )
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اضطراب امتحان دانش  یزشیمعکوس بر باور انگ یریادگیروش هچنین نتایج نشان داد 
همخوانی دارد .   (2019) سابرامانیام و مانیاندینتایج  این یافته با  مثبت دارد. ریتأثآموزان 

دانش  یشناخت یمعکوس بر راهبردها یریادگیروش نتایج پژوهش حاکی از آن بود که 
کاراباتاک و   ( ؛2019فینکنبرک و تریفزگر )این یافته با نتایج   مثبت دارد. ریتأثآموزان 

و همکاران. سیکوستار ؛(2019) سابرامانیام و مانیاندی(؛ 2019) اویدی و پینتر(؛ 2019)پوالت
روش همخوانی دارد.  در نهایت  نتایج نشان داد (  2016کاتساو همکاران. ) ؛(2017)
این یافته با نتایج    مثبت دارد. ریتأثدانش آموزان  یمیخودتنظ یمعکوس بر راهبردها یریادگی

(؛ سابرامانیام و 2019باروتیان، یانگ و کارتر )مونیر،  ؛ (2019عبداهلل، حسین و اسماییل )
 (2017) و نام کیم، پارک، جانگ (؛2018) ، براتیان، یانگ و کارترریمنا؛ (2019) مانیاندی

گفت روش آموزش معکوس روش تدریس فعال  توانیم هاافتهدر تبیین یهمخوانی دارد.  
های اکتشافی و کاوشگری، های گروهی، فعالیتآموز محوری است که از پروژهدانش

صورت  گیرد. در این حالت، کالس بهآزمایش و سخنرانی در طول زمان کالس بهره می
 ی،ریادگی ندیدر فرا شدهتوصیف یستفاده از تکنولوژمحیطی غنی از اطالعات خواهد شد. ا

و  وایوس) بخشدمیرا بهبود  هاآن یلیو عملکرد تحص کندمی تیدانش آموزان را تقو زهیانگ
که روش کالس معکوس بر  کنندعنوان می(، 2016) زاینودینو هالیلی  .(2015 ،سولوژنکو

کند و این امر میآموزان کمک دانش یریادگیدر  تیتعامل و موفق شیتوجه، افزاجلب
امتحان دانش آموزان  که  درونی و اضطراب گذاریارزش، خودکارآمدیزمینه  تواند درمی

اجزای راهبردهای انگیزشی محسوب می شوند،  موثر باشد؛ در نتیجه  استفاده  از کالس 
توان شود. همچنین در تبیین یافته میدرس معکوس  باعث تقویت راهبردهای انگزیشی می

 ندیفرآ کنندگانلیمعلمان نقش تسهدرس معکوس کالس بیان داشت  با توجه به اینکه در 
فرایند یادگیری برای فراگیران جذابتر و قابل فهم تر خواهد بود و  کنندیم یرا باز یریادگی

در نتیجه  فراگیران با توجه به درک بیشتر  از انگیزه باالتری نیز جهت یادگیری  برخوردار 
شود و یادگیری مفاهیم پیچیده یزه درونی در فرد میخواهند بود .  این مساله باعث ایجاد انگ

 لمی، دانش آموزان با فمعکوس کالس درس کردیبا رورا نیز تسهیل خواهد کرد.  همچنین 
و فرصت  رندیگیم ادیخارج از کالس با سرعت خاص خود  گریمنابع د و   یآموزش یها
آمده دستخارج از کالس به فکر کنند و دانش خود را که در یصورت انتقادتا به دهدیم

. این  موارد و مزایا رندیکارگبه ی در کالس درسواقع یایو مشکالت دن هاتیاست در موقع
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باعث  می شود  فرایند یادگیری کسل کننده و غیر قابل در ک  نباشد و حتی با عالیق و 
ر می گیرد و می تجربیات  فرد در ارتباط باشد. این فرایند سرعت یادگیری  فراگیر را در نظ

تواند  موقعیت یادگیری را برای افراد با توان یادگیری های متفاوت تسهیل نماید ؛  در نتیجه 
 یگذارارزش ی مناسبی  برخوردار خواهد بود  و می تواند خودکارآمدفرد در یادگیری  از 

را برای   یمیخودتنظ یراهبردهاو   را کاهش دهد اضطراب امتحانو   ی را داشته باشد درون
فرد ایجاد نماید  که نشات  گرفته از ایجاد توانمندیهای  صورت گرفته در کالس درس 

 یریادگبا ایجاد یدر نهایت می توان  گفت یادگیری معکوس در کالس  معکوس است.
 جادیای ، زشیاهداف انگ میتنظ، عالقه دانش آموزان  ختنیبرانگ ،فعال، خودمحور

 یزشیانگ یابیارائه ارزو  بخشو آرامش ریدلپذ یریادگی طیمح دجایا؛  یریادگی یهاتیموقع
ی،  هدفی ورای  تقویت راهبردهای انگیزشی ندارد و ریادگی تیو بازخورد پس از هر فعال

ایجاد  این مهارت ها  می تواند بخشی از  فلسفه توجه به کالس های درس معکوس را نمایان 
نماید ؛ زیرا کالس درس معکوس راهی برای یادگیری بهتر و ایجاد توانمند ی، فهم و درک 

 ( 2018) جاگار و کاگند پژوهش هایفتهیا با پژوهش این نتایج سویی ازدر  فراگیران است. 
 درس کالس اجرای روش و  هاپژوهش در متفاوت شرایط  گفت توانمی که نبود همسو

 مسلم آنچه. باشد درنتیجه تفاوت این علت تواندمی فیزیک آموزش به توجه با  معکوس
 نتایج تواندمی آن اجرای و طراحی نحوه اما باشدمی  معکوس درس کالس از استفاده است

 .دهد نشان را متفاوتی
روشی  عنوان بهتوان از رویکرد یادگیری سازنده گرایی یمها در تبیین این یافته

 ساختارهای متشکل از حافظه کهه داد نشان شواهد تجربی محور کمک گرفت. آموزدانش
 فهمقابل و منسجم اینکه یادگیرنده چگونه به ساختارهای دانستن .است معنایی ومعرفتی 

را  تفکر ومطلب  درک اساس ،دهدیم گسترش را خود و دانش یابدیم دست اطالعات
 سازنده عنوانبه یادگیرنده نقش بر تأکید ،یادگیرینوین  هایروش. لذا در دهدمیتشکیل 

 یابدیدرم را مختلف موضوعات اصلی مفاهیم که استیادگیرنده  و است اطالعات و دانش
 که شدهمشخصین امروزه همچن .ساخته و تفسیر کند معنادارخود،  را برای هاآن تواندیم و

 ومسئله حل ، راهبردهای شوندمی مساله حل به قادر خبره و ماهر یادگیرندگان چگونه
یادگیرندگان از یکدیگر  وجه مشخصه و متمایزکننده گیرندمیبه کار  هاآن که یادگیری

دانسته  هاتواناییو  استعدادها حاصل صرفاًبین یادگیرندگان  تفاوت حاضر حال درلذا  است
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یادگیری حل مسئله  کاربردمهارت هایو یادگیرندگان آگاهی میزان حاصل بلکه شودنمی
در این  توانمی که دهدیمنشان  مختلف هایپژوهش .(1990برانسفورد،) شودمیمحسوب 

که  یاگونهبه آموخت دانش آموزان به را خود رلکنت یا دارییشتنخو یادگیری راهبردهای
عملکرد  بهبود موجب کار این ،کنند و کنترل تنظیم را افکار و رفتار خود بتوانند آنان
 .(1995کاتز ورکمن، شود )یم وظایفو  تکالیف و انجام مخرب رفتار کاهش، یلیتحص

کردن  فعال وقت، مو تنظی توزیع ،ریزی آیندهبرنامه نتایج، بینیراهبردهایی همچون پیش
 راهبردهای ازجمله... و موضوعات و مسائلاز  ومانعجامع درک کسب قبلی، دانش

بر  و بگیرند درس خود تجارب از سازندمیقادر  فراد راا که شوندیممحسوب  فراشناختی
همچنین مطابق با شرایط خود و محتوای  و کنند نظارت خودیری و تفکر یادگ هاییوهش

سویی  از (. 1387 )حسین زاده و ابراهیمی،یرندکارگبه را مؤثر یادگیری راهبردهایتکلیف، 
یرمجموعه نظریه ز عنوانبهبا استناد به نظریه سازنده گرایی اجتماعی ویگوتسکی که 

شود هرچند یادگیری در درون ذهن یمیی در نظر گرفته ساختارگراروانشناسی یادگیری 
یادگیری با استفاده از کالس  در حاصل تعامل اجتماعی است. پذیرد امایمیادگیرنده صورت 

با ارتباط و تعامل با گروه همساالن و معلم خود به یادگیری خود  آموزدانشدرس معکوس 
برجسته روانشناسی تربیتی  هایچهرهکی از ی عنوان به برونر (.1394عزبدفتری،دهد )یمشکل 

در نظریه رفتارگرایی انگیزه وجود عتقد بود که مبا گرایش روانشناسی شناختی سازنده گرا 
. منظور از انگیزه هم انگیزه اجتماعی و ملی است ندارد و نظام دیویی هم انگیزه را از بین برده

فردی  قدرآنموافق نیست و در نظام دیویی هم انگیزه  باانگیزهاست. به نظر او رفتارگرایی 
کسب دانش  بود کهمعتقد  او .دخالت داد توانینمرا  وپرورشیآموزشانگیزه  عمالًشده که 

ید تأکسازد یمی که باشد یک فرایند فعال است و یادگیرنده خود دانش خود را هر شکل به
تعاملی  صورتبهبرونر در آموزش بر یادگیری اکتشافی است البته او مدافع یادگیری اکتشافی 

است که باعث ایجاد انگیزه و رغبت در یادگیرنده برای یادگیری بیشتر 
هایی که باید در زمان کوتاه آموخته یآموختن(. حجم زیاد اطالعات و 1392سیف،)شودیم

شوند نبود انگیزه یادگیری از عواملی هستند که با یادگیری از طریق برگزاری کالس 
تواند تنها می یریادگی ،(1985) شنکر دگاهیاز د .ندهست حلقابلمعکوس تا حد زیادی 

اند از تفکر عبارت طیشرا نیوجود داشته باشد که ا یخاص ژهیو طیرخ دهد که شرا یزمان
وجود داشته باشند و مواد  طیشرا نیا که زمانیبودن اضطراب.  نیینفس، پامثبت، اعتمادبه
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 نیتواند از او می گذردمی یترهای عاطفآموز از فیلآموز ارائه شود دانشبه دانش یآموزش
فیزیک در کالس  ازجملهمعلمان از تکنولوژی در آموختن مفاهیم انتزاعی  مواد استفاده کند.
توانند استفاده نمایند معلمان در کالس معکوس با استفاده از یمی خوببهدرس معکوس 

توانند یم هاآنکنند که به کمک یمی ایجاد اسادههای پرسشی یتفعالسازی یهشبابزارهای 
 روش از شود می که داد نشان پژوهش این فیزیک را آموزش دهند. ازجملهمفاهیم دروسی 

  فیزیک همچون انتزاعی دروس در انگیزشی راهبردهای افزایش جهت معکوس یادگیری
 دیگری دستگاههای  در فیزیک، آموزش در پژوهش این نتایج کاربردهای. کرد استفاده

 این های محدودیت از. شود می توصیه ای حرفه و فنی سازمانهای و عالی آموزش چون
 اشاره روش این اجرای در فیزیک سابقه با دبیران مقاومت چون مواردی به شود می تحقیق

 دیگر دروس پژوهش این ها یافته به توجه با بعدی پژوهشگران شود می پیشنهادات. نمود
 بررسی انگیزشی راهبردهای حوزه در...  ریاضی و زیست شیمی، همچون پایه علوم حوزه
  .نمایند

 منابع
، کیزیامه رشد آموزش فلنفص«. بخشتدریس فعال و لذت(. »1390آب خیز، شلر. )

29(1،)18-16. 

و ارتباط راهبردهای یادگیری شناختی  » (.1393بابایی امیری، ناهید و عاشوری، جمال. )
فصلنامه  ود«. قیت و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلیالخفراشناختی، خودکارآمدی، 

 .93-109(،3)2، یریادگدر ی یشناختی راهبردها

نامه رشد آموزش صلف«؟ نه ای یآر ،یمجاز شگاهیآزما(. »1393بیگ زاده کلور، حسن. )
 .16-18(،4)29، کیزیف

و  یزشیانگ یتأثیر باورها یبررس(. »1395بیگدلی، زاهد؛ رجبی، غالمرضا و نصیری، ماریا. )
دانشگاه  یتخصص یدکترا مقطع انیدانشجو یبر رفتار اطالعات یمیخودتنظ یراهبردها

آموزش علوم  یتوسعهو  مرکز مطالعات یفصلنامه». اهواز شاپورجندی یعلوم پزشک
 .1-3(،5)7، یپزشک

گرایی و سازندهنظریه (. »1387) حسین زاده یوسفی، غالمحسین؛ ابراهیمی قوام، صغری.
 .24-33(،4)8فصلنامه مدارس کارامد، «.کاربرد آن در آموزش
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فصلنامه رشد آموزش . «معکوس یریادگی »(.1396ماندانا. ) ،یبهبهان یالهام و معدول ،یدریح
  (.3)32، فیزیک

نقش باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری و (. »1384) اکبر.رضایی، اکبر؛ سیف، علی
 .43-86( ، 84) ،تربیت فصلنامه تعلیم و«. جنسیت در عملکرد تحصیلی

بررسی تأثیر الگوی طراحی (. »1396ساالری، مصطفی؛ امیر تیموری، محمد حسن. )
«. های پیچیدهای بر میزان بار شناختی بیرونی و یادگیری موضوعآموزشی چهار مؤلفه

 .173-197(، 44)13، شناسی تربیتیفصلنامه روان
آموزش راهبردهای  اثربخشی(. »1395سلیمانی، اسماعیل؛ عباسی، مسلم و طغیانی، الهه. )

دو . «ADHDمبتالبه آموزان دانش ایحافظه -فراشناختی بر عملکرد توجهی-شناختی
 .1-23(،7)4، فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

 . تهران: انتشارات دوران.شناسی پرورشی نوینروان (.1392) اکبر.سیف، علی

 یآموزشکمک افزاراز نرم یریگبهره (.»1395. )فاطمه و عطاران، محمد دهیس ،یرشبی
 یباهدف بررس یلیتحص شرفتیتأثیر آن در پ یو بررس رستانیسوم دب کیزیف

 .69-84(، 1)23، تربیت و میتعلفصلنامه «. موجود یهاتفاوت
بررسی استفاده از (. » 1398طوفانی نژاد، احسان؛ هوشمندجا، منیژه؛ اهلل کرمی، آزاد. )

شناسی فصلنامه روان«. مندرویکرد کالس معکوس در آموزش عالی: یک مرور نظام
 .183-224(، 53)15، تربیتی
تبریز:  ها و دستاوردها(.پژوهی ویگوتسکی )نظریهمنظومه دانش (.1394) بهروز.عزبدفتری، 

 انتشارات دانشگاه تبریز.
اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی (. »1394قنبری طلب، محمد و فوالدچنگ، محبوبه. )

در  یشناختی فصلنامه راهبردها ود«. بر فرسودگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی
 .21-38(،4)3، یریادگی

تأثیر  یبررس(.» 1392محمدی، ناهید؛ حاتمی، حمیدرضا؛ اسدزاده، حسن و احدی، حسن. )
 یزشیانگ ی( برآوردهایو فراشناخت ی)شناخت یمیخودتنظ یآموزش راهبردها

«. یرستانیآموزان دباضطراب آزمون( دانش ،یخودکارآمد ،یلیتحص زشی)انگ
 .50-64(، 27)9، یتیترب یشناسفصلنامه روان

https://jep.atu.ac.ir/article_7985.html
https://jep.atu.ac.ir/article_7985.html
https://jep.atu.ac.ir/article_7985.html
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در رابطه  انگیزگیبینقش میانجی گرایانه » (.1396) .ناصری، فاطمه؛ کارشکی، حسین
مجله ایرانی آموزش در . «باورهای انگیزشی، پیشرفت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی

 .174- 163(،79)17، علوم پزشکی
راهبردهای یادگیری خودتنظیم  رابطه» (.1388ی. )مهد کیا،یمعین و گلدوست، اصغرن نخستی

یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد  رایی بو راهبردهای انگیزش
ریزی درسی دانشگاه آزاد دانش و پژوهش در علوم تربیتی برنامه «.اسالمی واحد اردبیل

 .100-85(، 23)23 اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان(،

(.» 1395.)عباس، ابوالقاسمی ؛ عادل ، زاهد ؛ بهنام  ، اچائیخشنودنیای چم؛ محمد  ،نریمانی
آموزان پسر دانش مقایسهی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در

 .87-107(،4)5 ،های یادگیریناتوانی، »نارساخوان، نارسانویس، نارسا حساب و عادی
تأثیر آموزش راهبردهای (.» 1395، سعید و یوسف وند، لیال. )بخشفرحی، ایرج؛ پکین

آموزان گیری هدف در دانشیادگیری خودتنظیمی )شناختی و فراشناختی( بر جهت
، رویکردهای نوین آموزشی«. روزهدوم با پیگیری شصت متوسطه دورهدوم  هیپادختر 

11(2 ،)86-71. 

الهه )مترجم . آموزانرفتار به دانشآموزش خودکنترلی (. 1995ورکمن، ا؛ و کاتز، آ. )
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