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Abstract 
Considering the importance of two variables, self-directed learning and 

academic achievement in the education system, it is necessary to use teaching-

learning methods to achieve these two important goals. Flipped learning is one 

of the new educational methods that can facilitate learning and improve 

academic achievement of students especially in science class. Therefore, the 

present study attempts to investigate the effectiveness of flipped learning 

method on increasing the self-directed learning and academic achievement of 

sixth grade elementary students in the science course. The methodology was 

the quasi-experimental pre-test post-test design and control group. The 

statistical population consisted of 1327 students of six-grade elementary male 

students who had been studying in schools of district 14, Tehran, Iran, in the 

academic years of 2018-2019. The research sample is composed of six grade 

elementary male students who were selected by available sampling method. 

Subjects were randomly assigned into two experimental group and control 

group (each group had 15 subjects). The experimental group was taught by 

flipped learning for eight weeks while the control group was taught by 

traditional method. Self-directed learning questionnaire of Fischer et al (2001), 

(whose reliability was 85/0) and one academic achievement test (with difficulty 

level above 0/65 and discriminant index above 0/6 and reliability 0/793), were 

used to collect data. Furthermore, to analyze the data, analysis of covariance 

test was employed. The results showed that flipped learning method would 

increase self-directed learning and its components such as self-management, 

self-regulation, and self- motivations in the students. What is more, flipped 

learning would improve sixth grade elementary student academic achievement 

in the science course. 
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ششم در  هیآموزان پاو پیشرفت تحصیلی دانشخودراهبر 
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 3، رقيه حجتي 2، مهدي سبحاني نژاد*1نيره شاه محمدي 

وزارت آمووز    استادیار و عضو هيئت علمي پژوهشي سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي،. 1
 و پرور ، تهران، ایران )نویسنده مسئول( 

 دانشكده علوم انساني، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.  دانشيار گروه علوم تربيتي،. 2

دكتراي مدیریت آموزشي، دانشكده روانشناسي و علووم تربيتوي، دانشوگاه آزاد اسوتمي تهوران      . 3
 جنوب ، تهران، ایران.

 دهيچک
و هتا ر شبا توجه به اهمیت  و  تغییتی دتاویییو رتووراه ی   فی تیص  ت دتینظ ور علتا  تتنتیت   تیبیت   ا تغ او  ا            

 وهتا د تظ ا  ر ش به ادن و  تهت ضتی رو ا ت . دتاویییو تت تو       آتو انواعشظ ابدو  بیاو داویییو -داووهظ
ور ور   تخغنت   آتتو ان  ص  ت دینظ واعتش توجب تسهیل داویییو   ارتقاو فی ی تواعدتظ ا   که عودن آتو شظ

دتاویییو   شدبیاصتاا هدف ادتن فته هش بیر تظ اخیبخ تظ ر ش دتاویییو تت تو         ر ندا ا. ور  عنو  ییووتاعند 
ش ت ابغدادظ ور ور  عنو  بتوو  ا ت . ر ش فته هش راضتی ا  عتو        هدفا آتو انواعشرووراه ی   فی یص  ت دینظ 

ش تت   هدت فافستی   آتتو ان واعتش آتارو فه هش راضی را  جاتته  یی   یوا  بوو.  آ تونفس-آ تونشیفبا  عیمه تجیبظ
شتهی تهتیان    14 تنطقته ور تتدار    1397-98کته ور  تات ت دتینظ     واوظتت ت ت یل   1327 به تتداوابغدادظ شهی تهیان 

و کته بتا ا تغ او  ا  ر ش    ش تت ابغتدادظ بتو    هدفافسی  آتو واعش 30فه هش راضی شاتل  عموعهت یوت به ت دیل بووعد. 
 15هتی یتی     )  کنغتیت   تداوصظ ور و  یتی   آ تتادش   صورتبه هاظآ تووعو تداوصظ  او  اعغخاب شدعد. یییعموعه

ر ش تتدردس دتاویییو تت تو      ا غ او ( با هی ه غهجنسه ور  2ه غه ) 8 تدتیی   آ تادش به به  ع ی( یمارو  شدعد.
دتاویییو   فی  تناته ا   هتا واو و آ رجمع غ او  ا  ر ش  نغظ آتو ش وددعد. بیاو آتو ش واو  شد   یی   کنغیت با ا

  آ تتون فی تیص    بته و ت  آتتد     853/0که فادادظ آن با ا غ او  ا  آل او کیاع تا    (2001هم اران )رووراه ی صی ی   
  وشتوارو  6/0ت دتینظ بتاالتی   بوو ضیدب تمیا تماتظ  ؤاالت آ تون فی تیص    ش ت ابغدادظ هدفات دینظ ور  عنو  

ت نیتل کو اردتاعس    آ تتون ا   هتا واو  ت نیتل  تجادته  تنلتور بته بوو  ا غ او  شتد.   793/0   فادادظ آن 65/0ها باالتی آن
و آن هتتاتؤل تتها تتغ او  شتتد. عغتتاد  ع تتان واو کتته ر ش دتتاویییو تت تتو  توجتتب اصتتاادش دتتاویییو رتتووراه ی     

تت تو  فی تیص     ر شبته همچنتین آتتو ش   ) .شووظت آتو انواعشگیخغگظ ور )رووتددیدغظ  رووتنلیمظ   روواع
 .وهدظتش ت ور ور  عنو  را اصاادش  هدفا آتو انواعشت دینظ 

 
 
 
 
 

  .ش ت  ور  عنو   داویییو رووراه ی  داویییو تت و هدفا آتو انواعشت دینظ    یص یف  ها:کليدواژه
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 .77-90   صص.:1399بهار   تابسغان   31  فیافظ 1  شمار  17  و ر  هاي آموزش و یادگيريپژوهش ع یده عنمظ
Scientific Journal of Training & Learning Researches, Vol.17, No.1, Serial 31, Spring & Summer 2020, pp.: 77-90. 

 مقدمه  
ی بشری است که هاتیفعال نیترمهمآموزش یکی از 

است.  شدهارائهی متعددی در مورد آن هادگاهیدو  هاهینظر
 ادی»به سه رکن اساسی فرایند آموزش  هاهینظراین  همهدر 

در قالب فرایند « محتوا و مواد آموزشی ،یادگیرنده -دهنده
است. هر  شدهپرداختهیادگیری یا همان تدریس  -یاددهی

ی حاکم بر آن نگاهی شناسمعرفتساس نظریه یا دیدگاه بر ا
مهم این است  نکتهاما ؛ [1متفاوت نسبت به تدریس دارد ]

است و  افتهیرییتغو یادگیرنده  دهنده ادکه امروزه نقش ی
است، تدریس و  قرارگرفته موردتوجهدر عصر حاضر  آنچه

درگیر  جنبهرا در دو  آموزاندانشزیرا  است 1یادگیری فعال
دادن چیزها و تفکر در مورد چیزهایی که  : انجامسازدیم

یادگیری طی  کهییازآنجا [،2هستند ]در حال انجام  هاآن
بنابراین ؛ افتدیمفرایندی دوطرفه میان معلم و فراگیر اتفاق 

خود الزم است معلم با انتخاب رویکردی مناسب در تدریس 
که  دینمای طراحی اگونهبهفرایند آموزش را  [3]

فعاالنه نقش  طوربهیادگیرندگان در فرایند یادگیری خود 
که نسل جدید به دلیل اینکه با تکامل  رای[ ز4باشند ]داشته 

، کمتر تحمل روش سخنرانی و اندافتهیپرورشسریع فناوری 
بیشتر به فعال بودن در فرایند یادگیری گرایش دارند و باید 

ودشان بیاموزند، نیازهای ی تربیت شوند که بتوانند خاگونهبه
 روزبهسازند و اطالعات خود را  برآوردهیادگیری خود را 

یی که در آن قاعده بازی تغییر هاروشی از کی [.5کنند ]
یادگیری  مدل بر یادگیری فعال است، و مبتنی کندیم

ی جدید از رویکردهای اگونه. این مدل است 2معکوس
ب امکانات فضای با ترکی کندیمآموزشی است که تالش 

ی در کنار یادگیری حضوری فنّاوری هاشرفتیپمجازی و 
 ارائهآموزان به دانش بخشلذتعمیق و  صورتبهیادگیری را 

 [.6دهد ]
 شدهلیتشک هیچهارپاشاکله این نوع از یادگیری بر 

یمکه در آن به معلم اجازه داده  3ریپذانعطاف طیمح است.
ی آموزش اعم از هاحالترا برای انواع  محیط یادگیری شود

و امکانات  آموزاندانشگروهی و انفرادی با توجه به شرایط 
تا  دهدیماجازه  آموزدانشبه  که 4بچیند. فرهنگ یادگیری

عمق یادگیری خود را با تعامل افزایش دهد و با استفاده از 
زمان کالس برای تثبیت یادگیری خود کوشش نماید. در 

 آموزدانشیی و نظارت یادگیری، باراهنمامعلم نیز  این حین
در که معلم با  5. محتوای عمدیدینمایمرا کامل ارزیابی 

                                                           
1 Active learning 
2 Flipped Learning Model 
3 Flexible Environment 
4 Learning Culture 
5 Intentional Content 

گرفتن سطح کالس، موضوع درس و روش یادگیری  نظر
رساندن استفاده از  به حداکثرو فعال، برای  آموز محوردانش

 ومرجهرجکه  6ای. معلم حرفهکندیمزمان آموزش، معرفی 
یمارتباط برقرار  آموزاندانشدر کالس درس کنترل و با را 

بازخورد  وهیشآنان را قبول دارد و با  سازندهو انتقاد  کند
[. آموزش از 7کند ]یمکار خود را نیز ارزیابی  آموزاندانش

ی ( طراح1طریق یادگیری معکوس شامل چهار مرحله است:
( 2ی یادگیری، هاتیفعالی زیربرنامهآموزش معکوس برای 

فیلم  مطالعه )مانند مشاهده شیپیی برای هافرصتایجاد 
( ارزشیابی تشخیصی و تکمیلی جهت 3کوتاه آموزشی(، 

( استفاده از راهبردهای 4و  تعیین نیازهای یادگیری
یادگیری فعال و فناوری برای پاسخ به نیازهای یادگیری و 

 ماهیتی کالس درس معکوس [.8ها ]یستگیشا توسعه
 یهاتیفعال :شاملاز دو جزء  دارد و 7گرایانهساختن

 درو یادگیری مشارکتی  یگروه تعامل در قالب یریادگی
 از خارج وتریکامپ با میمستق یانفراد آموزش و درس کالس
محتوای  کار نیا[. برای 9است ] شدهلیتشک درس کالس

ی هایفناور لهیوسبهدرسی در خارج از کالس درس و 
تا زمان  شودیمآموزان قرار داده مختلف در اختیار دانش

تکالیف و کاربست  انجام درون کالس صرف بحث و بررسی،
آموزان شود. در های تفکر در دانشمحتوا و پرورش مهارت

 طوربهآموزان در فرایند یادگیری خود این مدل دانش
 براین اساس سطوح پایینی شوندیممعناداری مشارکت داده 

در خارج از کالس  حیطه شناختی یعنی دانش و فهمیدن
و  لیتحل و سطوح باالتر یعنی کاربست، شودیممحقق 

یی معلم صورت میباراهنماارزشیابی در درون کالس درس 
توانند کالس یادگیری معکوس معلمان می در [.10] ردیپذ
سازی نمایند. راحتی راهبردهای یادگیری فعال را پیادهبه

آموزان برای ثبت بازخورد مشاهده پیوسته دانش همچنین
راحتی به هایشان و به همراه خودارزیابیمناسب از فعالیت

اگر معلم به هر دلیل . [12[]11] پذیر خواهد شد.امکان
آموزان متوقف نتواند در کالس حاضر شود، یادگیری دانش

ا استفاده کتاب درسی، فیلم آموزشی، بها نخواهد شد و آن
و نظایر آن قادر خواهند بود خود را با  پادکست ید،اسال

ها نشان داده نتیجه بررسی. [13دهند ]شرایط موجود وفق 
است که استفاده از کالس معکوس نتایج مثبتی بر روی 

آموزان از قبیل کسب موفقیت و های یادگیری دانشفعالیت
ارتقای پیشرفت تحصیلی، ایجاد انگیزه، بهبود عملکرد، 

 .[14است ]ی و مشغولیت و تعامل آنان داشته درگیر
یادگیری  ،روش موجب افزایش رغبت نیاستفاده از ا

                                                           
6 Professional Teacher 
7 Cconstructivist Nature 
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 ت مدو   هم ارانعیی  شا                                      .......آتو ان   فی یص  ت دینظ واعشرووراه ی داویییو  شداخیبخ ظ ر ش داویییو تت و  بیاصاا

 

ی مناسب هاتجربه و کسب کاهش سطح استرسو ماندگارتر 
ابعاد رشد شناختی، عاطفی، اجتماعی، رفتاری و  هیکلدر 

آموزش معکوس تأثیر  همچنین. [7شود ]یمزیستی 
انگیزه،  پذیر، بایادگیرندگانی مسئولیتمستقیم در تربیت 

[ و به 15دارد ]مند به شناخت نیازهای خود عالقه
 .[16کند ]آموز در یادگیری کمک ی دانشخودراهبر

خود فرد اهداف  دیگر در یادگیری خودراهبر،به عبارت
یادگیری را تعیین، و نتایج یادگیری را با یا بدون کمک 

ی در یادگیری فرایندی دراهبرخو. کندمربیان ارزیابی می
که در آن فراگیران با یا بدون کمک سایرین برای  است

تشخیص نیازهای یادگیری، تنظیم اهداف، شناسایی منابع، 
مدیریت ) یتیریخودمدی الزم هاطرحانتخاب و اجرای 

روش  زمینه شامل محیط اجتماعی، منابع و امکانات(،
فرایندی ) ینظارتخود و با[ 17] پژوهش مناسب را انتخاب

که در آن یادگیرندگان به نظارت، ارزشیابی و تنظیم 
یم( آشنا پردازندیمراهبردهای یادگیری شناختی خود 

 کندیم. حالتی روانی است که در آن فراگیر احساس شوند
ی ریادگی. [18است ]ازنظر فردی، مسئول یادگیری خویش 

آموزان ازجمله: خودراهبر دارای فواید زیادی برای دانش
مهارت برای  توسعهنفس، استقالل، انگیزه و افزایش اعتمادبه

تر، به یادگیری بهتر و عمیق کمک ،العمرمادامیادگیری 
 دورهافزایش ظرفیت یادگیری برای یادآوری مطالب در 

انتقال  آموزان درتوانایی دانش شیافزا ،تریطوالنزمانی 
شده، خود هدایت مانند مطالعهیی هاتیفعال مفاهیم و انجام
ی وگوگفتی مطالعه، کارآموزی، هاگروهشرکت در 
است ی نوشتن همراه با بازخورد هاتیفعالالکترونیکی و 

[19]. 
افزایش یادگیری خودراهبر و موفقیت و  منظورهب

ی ریکارگبهضرورت  آموزاندانشپیشرفت تحصیلی در 
ی تدریس مبتنی بر یادگیری فعال مانند یادگیری هاشرو

درس علوم تجربی  همچونیی هادرسدر  ژهیوبهمعکوس 
زیرا که رویکرد حوزه یادگیری علوم ؛ [20شود ]مشخص می

ی فرایندی علمی، آموزش روش و هامهارتتجربی، پرورش 
با  آموزانمسیر کسب علم، آگاهی و توانایی در دانش

های یادگیری است. نده در تمامی فعالیتمحوریت یادگیر
یتعالو  ابندهیرشد آموزش این درس الزم است در مسیری 

ی، ریادگیخود ساز پرورش انواع تفکر شود و ، زمینهجو
. سازدآموزان را میسر یی در دانشجویتعالی و شیاندژرف

ی واقعی و مرتبط وزندگی علمی هاآموزهایجاد ارتباط بین 
ساختن محتوای یادگیری با کاربردهای احتمالی آن، معنادار 

توسط  دارهدفشدن یادگیری و کسب علم مفید، سودمند و 
پذیر، متفکر و هایی مسئولیتآموزان و پرورش انساندانش

؛ [4است ]ی درس علوم تجربی هایژگیوخالق از دیگر 
 یریکارگبه مندازین مدارس دربنابراین آموزش این درس 

آموزان دانش یبرا را ی آنریادگی که است ییهاروش
 یریادگی کهنیا به توجه با و دینما مؤثر وبخش لذت

 بودن فعال بر که است یآموزش دیجد یهاوهیاز ش معکوس
 نیا یریکارگبه دارد دیتأک یریادگی انیجر درآموزان دانش

و از  دارد ییاجرا ارزشدر درس علوم تجربی  یآموزش فن
 .[21است ]اهمیت به سزایی برخوردار 

آموزش با روش  اثربخشی یباهدف بررس یمطالعات
از  یسنت هایباکالس سهیدر مقایادگیری معکوس 

در  و همکاران یبهمن شده استانجامهای مختلف جنبه
 یلیتحص شرفتیپژوهش خود نشان دادند که عملکرد و پ

 کالس از استفاده با در درس زبان انگلیسی آموزاندانش
در مطالعه خود نشان  الوند. [22] است بهبودیافته معکوس

 شیداد یادگیری معکوس منجر به بهبود عملکرد و افزا
 شدهآزمایشگروه آموزان در دانش یلیرفت تحصشیپ زهیانگ

نشان دادند که کالس  همکاران و کاویانی .[.23] است
 تعامل ،یلیتحص یمیخودتنظ ،یلیتحص شرفتیمعکوس بر پ

 داردآموزان تأثیر مثبت دانش یلیتحص زشیانگ و یگروه
دادند استفاده از مدل کالس نشان 1ریاوزدم و ایراکایس [.3]

 یادداری و زهیانگ ،یلیتحص عملکردمعکوس به بهبود 
در  2و کاراکوز النری. ک[15کند ]یآموزان کمک مدانش

 به منجر معکوس کالس مدل دادند نشان خود مطالعه
شود یم در یادگیرندگان خودراهبر یریادگی یآمادگ شیافزا

 کالس کردیدر بررسی خود نشان داد رو 3و هانگ یل .[16]
است که در  فعال یریادگی یبرا یعال یسکو کی معکوس

 یریادگی حاتیترج از یتنوع با رانیفراگ یازهاین ازآن 
در بررسی خود نتیجه  4مافت [.24شود ]پشتیبانی می

به تسهیل یادگیری عمیق  معکوس یریادگیگرفت که روش 
 .[25کند ]یکمک م

گر اثربخش شده بیانهای بررسیکه پژوهشعلیرغم آن
یادگیری معکوس در مقایسه با  بودن آموزش به شیوه

ی مختلف هاجنبهآموزش سنتی است و تأثیر این روش از 
ین محیط آموزشی است همچن قرارگرفتهی موردبررس

های درس با فضای چند دهه پیش تفاوت بسیاری از کالس
های و چشمگیری داشته است و در برخی از مدارس روش

 کاررفتهبهمنظور آموزش بهتر و مؤثرتر رویکردهای نوینی به
 هایحال هنوز در بسیاری از مدارس روشاند، بااینشده

که سبب صورت سنتی و معلم محور هستند آموزشی به
                                                           
1 Sirakaya & Özdemir 
2 Ceylaner & Karakuş 
3 Li & Huang 
4 Moffett 
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مطالعات نیز . [ 5شوند ]آموزان در یادگیری میانفعال دانش 
ی آموزش سنتی یک معلم هاوهیشکه در  دندهیمنشان 

و  کندیموقت کالس را صحبت  دومکیی حدود یتنهابه
درصد وقت کالس را به حرف زدن  50سنتی  طوربه

آموزان را به یادگیرندگانی این امر دانش دهدیماختصاص 
ها را در ی آنهاتیقابلو توسعه  دینمایمفعل تبدیل من

یمی و نگرشی با مشکل مواجه مهارت ی شناختی،هاحوزه
اذعان داشت علیرغم  توانیم نی؛ بنابرا[26سازد ]

های و کاربست یافته هاپژوهشدستاوردهای حاصل از این 
جای کار زیادی وجود دارد زیرا گروه هدف  هنوز ها،آن

برای  نیهمچن اند.ی توجیه نشدهدرستبهیعنی معلمان هنوز 
های فعال آموزش و ترغیب معلمان به استفاده از روش

مدیــر، کارکنان اجرایی و مسئوالن نگرش  تدریس، تغییر
از استفاده  کنندهتیپشتیبان و حماتا مدرسه الزم است 

خصوص اگــر باشند؛ به یادگیری–یاددهی  ی نوینهاوهیش
و اجرای ایــن رویکرد در مدرسه مسبوق به سابقه نباشد 

ای متفاوت رقم خورده گونهبهمدرسه فرهنگ برنامةدرســی 
اند و روش استفاده نکرده نیکه از ا معلمانی نیهمچن .باشد

ممکن اســت  ،کنندهای سنتی تدریس میشیوه به
به یادگیری آموزان دانش یعالقگیبی و زگیانگیبساز زمینه

هستند  مندعالقهآموزان امروز دانش کهیدرحال .[27شوند ]
قرار گیرند و  تربخشلذتو  ترمتنوعی فناورانه هاطیمحدر 
آموز نقش منظور تبدیل دانایی به توانایی الزم است دانشبه

 فعالی در فرایندهای یادگیری ایفا نماید تا از این طریق
را در گروه کشف کنند و از کشف آن لذت ببرند و  مسئله
شود. در شیوه یادگیری در تعامل و در گروه حاصل می اصوالً

آموزان زیاد است زیرا شیادگیری معکوس نیز انگیزه دان
؛ [11هستند ]ها سهیم خود طراحی و اجرای فعالیت

کمک  یدرس زانیربرنامهبه  پژوهش این جینتابنابراین 
را بر اساس  یعلوم تجرب یکتاب درس یمحتواخواهد کرد تا 

 و معلمان یبرا تا ندینما نیتدو و یطراحفعال  کردیرو
 فعالصورت به آموزش و سیتدر یطراح امکان انیمرب

 مطالعه نیا جینتا به توجه با نیهمچن. شود فراهم
یم یدرس یهاخصوصاً سرگروه ،یآموزش نظام زانیربرنامه
 یبروشورها هیته و یآموزش یهادوره یبرگزار با توانند
آموزشی و  کادر مدیران، نگرش ،یرساناطالع ضمن یآموزش

 یهاروش از یریگبهره به نسبت را معلمان اجرایی مدرسه و
 نیاز اها را به استفاده آن و دهند رییتغ سیتدر فعال
دیگر در بیان ضرورت انجام این  . نکتهندینما بیترغها روش

گر از مفاهیم یا امکان دارد پژوهشپژوهش آن است اگرچه 
اند گران قبلی استفاده کردهاصولی استفاده کند که پژوهش

ها در یی که آنهاهای خود را همانند پرسشو پرسش

ها از اند، تنظیم کند؛ ولی دادهتحقیقات پیشین به کار گرفته
آوری زمان دیگری جمع و در های متفاوت جامعهگروه
تواند موجب رو، نتایج حاصل از تحقیق، میشود. ازاینمی

 [. 28پیشین گردد ] یهایگسترش تئور

 ي پژوهشهاهيفرض
 اهبر و روش یادگیری معکوس بر یادگیری خودر

های آن )خودمدیریتی، خودتنظیمی و مؤلفه
آموزان پایه خودانگیختگی( و پیشرفت تحصیلی دانش

 ششم در درس علوم تأثیر مثبت دارد.
  پیشرفت تحصیلی  برروش یادگیری معکوس

تأثیر مثبت ششم در درس علوم  پایه آموزاندانش
 .دارد

 روش پژوهش
با طرح  آزمایشیروش پژوهش حاضر از نوع نیمه 

. جامعه استآزمون با گروه کنترل پس-آزمونشیپ یپژوهش
یی ابتدا ششم هیپا پسرآموزان دانش هیکل شامل یآمار

مشتمل  1397-98 یلیتحص سال در تهران شهر 14منطقه 
آموز بود. برای انتخاب نمونه پژوهشی از دانش 1327 بر

صورت گیری در دسترس استفاده گردید بدینروش نمونه
ابتدایی منطقه چهارده  دوم از میان تمامی مدارس دوره که

کالس پایه ششم آن،  6یک مدرسه برگزیده شد و از میان 
میانگین پیشرفت تحصیلی شرایط  ازنظرکه  دو کالس

همگن بودند، انتخاب شدند.  باًیتقرمشابهی داشته و 
 مهیندر تحقیقات  موردقبولحداقل نمونه  کهییازآنجا

با توجه به  [ و30][29]استر در هر گروه نف 15ی شیآزما
ی دسترس محدودیت امکانات و تجهیزات فناوری در مدرسه،

به رایانه و اینترنت و  آموزاندانش همهنداشتن 
ی سایت مدرسه برای آموزش به شیوه یادگیری هاتیمحدود

انتخاب تصادفی  طوربهآموز دانش 15 هر کالسمعکوس، از 
آموز( و دانش 15در گروه آزمایش ) ( ودو کالساز  نفر 30)

ی کنترل برا آموز( قرار گرفتند.دانش 15گروه کنترل )
گرفتن مالک میانگین  در نظرعالوه بر  متغیرهای مزاحم

 شیآزماآموزان در دو گروه وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش
ی از روش تحلیل کوواریانس آمارو کنترل، در تحلیل 

به حداقل  دکنندهیتهدعوامل استفاده شد تا اثر برخی از 
ها اطمینان از همتا بودن گروه رسانده شود. همچنین برای

ی هاآزمونشیپس از محاسبه واریانس دو گروه در پ
آزمون  یادگیری خودراهبر، پیشرفت تحصیلی علوم تجربی و

ها انجام شد که نشان داد لوین برای همگونی واریانس
 .باشندیهمگون م آزمودنی ازلحاظ واریانس یهاگروه

از پرسشنامه استاندارد  برای گردآوری اطالعات،
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منظور (، به2001) و همکاران 2فیشر 1یادگیری خودراهبر
آموزان در سنجش تغییر در مهارت خودراهبری دانش

گویه  40این مقیاس خودسنجی با  .یادگیری استفاده گردید
و  سؤال( 13) سؤال(، خودتنظیمی 16) بعد خودمدیریتی 3

دهد. در سؤال( را مورد ارزیابی قرار می 11) خودانگیختگی
ای روی طیف درجه 5ها به یک مقیاس این ابزار آزمودنی

( پاسخ 5) ( تا کامالً موافقم1) لیکرت از کامالً مخالفم
دهند. روایی این مقیاس به روش روایی سازه و با استفاده می

 شده است.از روش تحلیل عاملی تأییدی، مطلوب گزارش
و برای  83/0پایایی کل این مقیاس به روش آلفای کرونباخ 

و  71/0، خودتنظیمی 78/0های خود مدیریتی زیر مقیاس
[. در داخل کشور نیز 31] باشدمی 70/0خودانگیختگی 

( روایی و پایایی این مقیاس را با 1395) بهرنگی و نصیری
اند. آنان دهتوجه به تغییر جامعه دوباره موردبررسی قرار دا

منظور بررسی روایی این مقیاس ازنظر کارشناسان شامل به
نفر از دبیران علوم  5سه نفر از استادان علوم تربیتی و 

اند که روایی این مقیاس مورد تأیید واقع تجربی بهره گرفته
شد. همچنین این پژوهشگران پایایی این مقیاس را با 

برآورد کردند که  82/0استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 
در پژوهش [ 32] باشد.حاکی از پایایی باالی این مقیاس می

ابتدا بر  منظور بررسی پایایی این پرسشنامهبه حاضر نیز
آموزان کالس ششم اجرا شد. میزان نفر از دانش 30روی 

 853/0پایایی کل این مقیاس با استفاده از آلفای کرانباخ 
 بود.

در  آموزاندانشتحصیلی  ی پیشرفتریگاندازهبرای 
درس علوم تجربی، پس از مشورت با اساتید علوم تربیتی 

ریزی درسی و متخصصان حوزه یادگیری علوم گرایش برنامه
تجربی و با کمک معلمان درس علوم تجربی، یک آزمون 

سؤالی از درس علوم  20پیشرفت تحصیلی محقق ساخته 
محتوای  تجربی پایه ششم تهیه شد. سؤاالت آزمون از

 مقاومت ساز،روان اصطکاک، آن، انواع و آموزشی دروس نیرو
ذخیره  نحوه و انرژی نیرو، انتقال و حرکت آئرودینامیک، و

 دیگر، شکل به شکلی از انرژی تبدیل و انتقال آن، شدن
 زنجیره برگ، هایشگفتی تلسکوپی، موجوداتی و سلول

 طبیعت، از حفاظت و جانوران در گروهی زندگی غذایی،
 و سفید هایگلبول بیماری، با مبارزه بیماری، و سالمتی
و با استفاده از جدول دوبعدی  ارتباطی وسایل واکسن،

حداکثر  محتوا تهیه شدند. بارم هر سؤال یک نمره و-هدف
بود. ضریب تمیز و دشواری هر سؤال  20نمره در این آزمون 

و  6/0بررسی شد که ضریب تمیز تمامی سؤاالت باالتر 
                                                           
1 Self-directed Learning 
2 Fisher 

بررسی  منظوربهبود. همچنین  65/0ها باالتر دشواری آن
 و (CVR) 3محتوا روایی نسبت روایی محتوایی آزمون از

محاسبه  برای .شد استفاده (CVI) 4محتوا روایی شاخص
موضوعی حوزه  متخصص نفر 10 از محتوا، روایی نسبت

 هایسؤال از یک هر مورد در تا شد علوم تجربی خواسته

 فرمول از استفاده با داوران نظر سپس دهند. نظرآزمون 

 .شد محاسبه محتوا روایی نسبت

CVR =
−تعداد متخصصینی گزینه ضروری را انتخاب کردهاند

 تعداد کل

𝟐

تعداد کل

𝟐

                     

باشد که در این می 62/0نسبت روایی محتوایی مناسب 
باالتر از  آمده برای تمامی سؤاالتدستمطالعه مقدار به

 روایی نسبت آزمون از گفت توانمی بنابراین بود 64/0

 شاخص تعیین همچنین برای خوبی برخوردار بود. محتوایی

سؤاالت  درزمینه هریک از متخصصان محتوای آزمون، روایی
 سپس .کردند اظهارنظر قسمتی 4 لیکرتی طیف اساس بر

 شد. محاسبه محتوا روایی شاخص

CVI =
تعداد متخصصینی که به گویه نمره 3 و 4 دادهاند

تعداد کل
 

 ،CVIقبول برای شاخص که حداقل مقدار قابلازآنجایی
تمامی سؤاالت دو آزمون مقدار آن باالتر  است و برای 79/0
به دست آمد بنابراین روایی محتوایی آزمون تائید  8/0از 

شد. برای بررسی پایایی آزمون، از روش پایایی مصححان 
های تشریحی، خالقیت و این روش در آزمون استفاده شد.

گذاری عینی نیست و نتایج تا حدود زیادی فرافکن که نمره
[. 33] شودوابسته به قضاوت نمره گذاران است، استفاده می

نفر از  30فرم آزمون بر روی  برای این کار پس از اجرای
های آزمون توسط دو نمره گذار آموزان، پاسخنامهدانش

گذاری شدند. سپس ضریب همبستگی بین نمره همجرب نمر
 دست آمد. 793/0گذاران محاسبه شد که 

ها بسته آموزشی یادگیری سومین ابزار گردآوری داده
معکوس بود که توسط پژوهشگر و با همکاری معلمان درس 

 آموزشی دروسی چونعلوم تجربی پایه ششم از محتوای 
 آئرودینامیک، و مقاومت ساز،روان اصطکاک، آن، انواع و نیرو

 انتقال آن، ذخیره شدن نحوه و انرژی نیرو، انتقال و حرکت
 موجوداتی و سلول دیگر، شکل به شکلی از انرژی تبدیل و

                                                           
3 Content Validity Ratio 
4 Content Validity Index 
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 گروهی زندگی غذایی، زنجیره برگ، هایشگفتی تلسکوپی، 
 مبارزه بیماری، و سالمتی طبیعت، از حفاظت و جانوران در
 ارتباطی وسایل واکسن، و سفید هایگلبول بیماری، با

 پادکست و آموزشی فیلم الکترونیکی، صورتساخته شد و به
قرار  آموزاندانش اختیار با توجه به موضوع هر جلسه در

     ایهفته دو جلسه 7طی  گرفت. محتوای یادشده

 و هر جلسه به مدت یک ساعت به جلسه( 14 )مجموعاً
مکان . شد داده آموزش آزمایش به گروه آموزاندانش

آموزش کالس درس، آزمایشگاه و محیط مدرسه بود. 
دو  تدریس در هردو گروه آزمایش و کنترل توسط معلمان

شده بودند، انجام ها انتخابآموزان از آنکالسی که دانش
شد.

 جلسات آموزش یادگیری معکوس صهخال. 1جدول 

 اجرا وهیش موضوع جلسات

 اول جلسه
 یریادگی روش مورد در یحاتیتوضارائه 

 هاآزمونشیپ یاجرا و معکوس
 اجرا قیتحق یرهایمتغ به مربوط یهاآزمونشیپ ادامه در و ارائه معکوس یریادگی روش با رابطه در یحاتیتوض ابتدا

 .گرفت قرارآموزان دانش اریاخت در بعدجلسه  به مربوط یهاجزوه و لمیف تی. درنهاشد
 ،یارائه کنفرانس و بحث گروه پاسخ، و پرسش آن انواع و روین دوم جلسه
 ش،یمشاهده و انجام آزما ،یارائه کنفرانس و بحث گروه پاسخ، و پرسش کینامیآئرود و مقاومت ساز،روان اصطکاک، سوم جلسه

 جلسه
 چهارم

 آن مورد در حاتیتوضارائه  و یکاردست ساختن ،یگروه بحث و کنفرانسارائه  پاسخ، و پرسش روین انتقال و حرکت

 ،یو پاسخ، ارائه کنفرانس و بحث گروه پرسش آنذخیره شدن  نحوه و یانرژ پنجم جلسه
 شیآزما انجام و مشاهده ،یگروه بحث و کنفرانس ارائه پاسخ، و پرسش گرید شکل به یشکل از یانرژ لیتبد و انتقال ششم جلسه
 کروسکوپیم با کار و مشاهده ،یگروه بحث و کنفرانس ارائه پاسخ، و پرسش یتلسکوپ یموجودات و سلول هفتم جلسه
 شیآزما انجام و مشاهده ،یگروه بحث و کنفرانس ارائه پاسخ، و پرسش برگ یهایشگفت هشتم جلسه

 آموزاندانش توسط حاتیتوض ارائه و ریتصاو یآورجمع ،یگروه بحث و کنفرانس ارائه پاسخ، و پرسش ییغذا رهیزنج نهم جلسه

 دهم جلسه
 از حفاظت و جانوران در یگروه یزندگ

 عتیطب
 ،یگروه بحث و کنفرانس ارائه پاسخ، و پرسش

 جلسه
 ازدهمی

 ،یگروه بحث و کنفرانس ارائه پاسخ، و پرسش یماریب و یسالمت

 جلسه
 دوازدهم

 ،یگروه بحث و کنفرانس ارائه پاسخ، و پرسش واکسن و دیسف یهاگلبول ،یماریب با مبارزه

 جلسه
 زدهمیس

 ،یگروه بحث و کنفرانس ارائه پاسخ، و پرسش یارتباط لیوسا

 جلسه
 چهاردهم

 قیتحق یرهایمتغ به مربوط یهاآزمونپس
آموزان دانش تا شد عیتوزآموزان دانش نیب در خودراهبر یریادگی و یلیتحص شرفتیپآزمون پس به مربوط یهابرگه

 .ندینما اقدامها آن لیتکم به نسبت آرامش کمال در

آموزان برای منظور افزایش آمادگی دانشهمچنین به
ها بر مطالب مربوط به حضور در کالس و افزایش تسلط آن

شده بود دادهها قرار هایی نیز در اختیار آندرس علوم، جزوه
ها را قبل از حضور در کالس همراه با سایر مطالب و تا آن

آموزان قبل مواد آموزشی مطالعه نمایند. بر این اساس دانش
شده ها قرار دادهها، مطالبی که در اختیار آنشروع کالس

کردند و با آمادگی در کالس حاضر بود را مطالعه می
آموزشی کلیه جلسه  شدند. در ابتدای شروع هرمی

آموزان چند سؤال را در مورد موضوعات موردنظر دانش
هایی که متوجه آن نشده بودند را نیز طراحی کرده و قسمت

های طور فعال در گروهنوشتند و بهدر یک برگه نوشته می
کوچک به بحث و بررسی در مورد مطالب درسی 

ح شده را برای یکدیگر توضیهای تعیینپرداختند. قسمتمی
های متوجه نشده را بررسی نموده و دادند و قسمتمی

ها کردند و اعضای گروهسؤاالت اضافی و مفهومی را بیان می
 پرداختند.در مورد سؤاالت با یکدیگر به بحث می

 

ارائه  های آموزش در هر جلسه درسی،یکی از بخش
آموزان ی این کار دانشآموزان بود. براکنفرانس توسط دانش

ها و تاریخ ارائه از شده و موضوعات کنفرانس آنبندیگروه
شده بود. هریک از اعضای گروه پس از قبل برایشان تعیین

 شده را بربخشی از موضوع تعیین ارائه مشورت با سایر اعضا،
آموز پس از مطالعه منابع و مواد گرفت. هر دانشعهده می

 15الی  12شده بود، در ر آنان قرار دادهآموزشی که در اختیا
کنفرانس،  کرد. بعد ازمی دقیقه کنفرانس خود را ارائه

شده وگو در مورد موضوع تعیینها به بحث و گفتگروه
شده را پرداختند. در طی این فرایند معلم سؤاالت مطرحمی

دقیقه آخر کالس  15الی  12کرد. درنهایت در یادداشت می
آموزان پرداخت تا دانششده میسؤاالت مطرح معلم به طرح

نظرهای ها و تبادلهایی را که پس از انجام بحثجواب
 اند را ارائه کنند. همچنین در هرها رسیدهگروهی به آن

آموزان، منظور تعمیق یادگیری دانشجلسه آموزشی به
شده و هدف از طرح موضوع موردبحث در گرفته مفاهیم یاد

بندی و مرور از دهای آن در زندگی، جمعکتاب و کاربر
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ها برای بررسی گرفت. در خالل کالسها صورت میآموخته
هایی که نیاز به انجام آزمایش و مشاهده داشتند به موضوع

های مربوطه با شد و آزمایشآزمایشگاه مدرسه مراجعه می
گرفت. الزم آموزان انجام مینظارت معلم و توسط خود دانش

های کالسی، خود است که در جریان پرسش و پاسخبه ذکر 
صورت فعال شرکت داشتند و همچنین آموزان بهدانش

دادند. در این میان معلم ها خود را ارائه مینظرات و جواب
جریان بحث و خارج نشدن از موضوع درس را پیگیری 

آموزان را برای کرد تا دانشنمود. همچنین معلم سعی میمی
ها گروهی و ارائه نظرات خود برانگیزاند. از شرکت در بحث

داد تا با کار را موردتوجه قرار میآموزان کمسوی دیگر دانش
نفس و انگیزه آنان را برای ارائه بازخوردهای مناسب اعتمادبه

ها و ارائه نظر افزایش دهد. از سوی دیگر شرکت در بحث
و مواد  آموزان از محتوامعلم نحوه استفاده و رضایت دانش

آموزان جهت مطالعه و افزایش تسلط دانش آموزشی را که به
شده بود را بر موضوعات درسی در اختیار آنان قرار داده

ها نمود تا در صورت وجود خأل، نسبت به رفع آنپیگیری می
 اقدام شود.

نحوه اجرای برنامه مداخله و بسته یادگیری معکوس به 
آموزان گروه نمونه و دانشاین شکل بود که پس از انتخاب 

گروه آزمایش و کنترل، ابتدا از  ها به دوتخصیص تصادفی آن
آزمون پیشرفت تحصیلی و ) آزمونهردو گروه دو پیش

شد. سپس محتوای  پرسشنامه یادگیری خودراهبر( گرفته

آموزشی یادگیری معکوس به گروه آزمایش تدریس شد. در 
 معمول تدریساین مدت به گروه کنترل بر طبق روش 

ها تدریس سنتی و پرسش و پاسخ( درس علوم در کالس)
شد. در پایان جلسات آموزشی یادگیری معکوس، 

)آزمون پیشرفت تحصیلی و  های دو گروهآزمونپس
آموزان اجرا پرسشنامه یادگیری خودراهبر( بر روی دانش

وتحلیل شده مورد تجزیهآوریهای جمعگردید و سپس داده
ها در دو بخش انجام شد. در داده لیوتحلهیتجز گرفتند.قرار 

انگین و یم)توصیفی  یهاشاخصاز بخش آمار توصیفی 
پس از بررسی  باطینو در بخش آمار است (انحراف استاندارد

تحلیل کوواریانس آزمون  و هادادهبرای بررسی نرمال بودن 
 چند متغیره برای بررسی فرضیات استفاده شد.

 هایافته
بیانگر آن است که نمرات گروه آزمایش  2تایج جدول ن

مربوط به متغیرهای پیشرفت تحصیلی و یادگیری خودراهبر 
های آن )خودمدیریتی، خودتنظیمی و و مؤلفه

آزمون آزمون نسبت به پیشخودانگیختگی( در پس
تغییرات نمرات گروه میزان که یافته است درحالیافزایش

ت تحصیلی و یادگیری کنترل در متغیرهای پیشرف
های آن خودمدیریتی، خودتنظیمی و خودراهبر و مؤلفه

آزمون ناچیز آزمون نسبت به پیشخودانگیختگی در پس
 بوده است.

 های آزمایش و کنترلگروه های آن )خودمدیریتی، خودتنظیمی و خودانگیختگی( درهای توصیفی متغیر یادگیری خودراهبر و مؤلفه. شاخص2جدول 

 گروه متغیر
 آزمونپس آزمونشیپ

 استاندارد انحراف میانگین استاندارد انحراف میانگین
 

 خودمدیریتی
 80/0 93/3 46/0 27/3 آزمایش
 49/0 30/3 52/0 13/3 کنترل

 
 خودتنظیمی

 59/0 10/4 49/0 33/3 آزمایش
 51/0 39/3 51/0 40/3 کنترل

 
 خودانگیختگی

 53/0 00/4 42/0 20/3 آزمایش
 74/0 47/3 46/0 27/3 کنترل

 
یادگیری 
 خودراهبر

 41/0 20/4 51/0 27/3 آزمایش

 52/0 40/3 57/0 26/3 کنترل

 
 پیشرفت تحصیلی

 90/0 66/15 78/0 20/15 آزمایش
 80/0 26/15 62/0 41/15 کنترل

. 

نرمال بودن  ابتدا ی پژوهش،هاهیفرضقبل از بررسی 
ی مربوط به متغیرهای پژوهش، شامل یادگیری هاداده

ی آن )خودمدیریتی، خودتنظیمی و هامؤلفهخودراهبر و 
خودانگیختگی( و پیشرفت تحصیلی با استفاده از آزمون 

 بر اساس فت.ی قرار گرموردبررساسمیرنوف -کولموگروف
اسمیرنوف را بر -، نتایج آزمون کولموگروف3 شمارهجدول 

ی مربوط به متغیر یادگیری خودراهبر و هادادهیرو

 (خودمدیریتی، خودتنظیمی و خودانگیختگیآن )ی هامؤلفه
 آزمونپسو  آزمونشیپو پیشرفت تحصیلی در مراحل 

برای این  آمدهدستبهکه سطح معناداری  دهدیمنشان 
 توانیماست لذا  05/0آزمون در تمامی متغیرها بیشتر از 

گفت که توزیع نمرات در متغیر یادگیری خودراهبر و 
 ی آن و پیشرفت تحصیلی نرمال است.هامؤلفه
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 ی مربوط به متغیرهای پژوهشهادادهاسمیرنوف بر  -.  نتایج آزمون کولموگروف3جدول 

 سطح معناداری آماره مرحله متغیر

یادگیری 
 خودراهبر

 062/0 872/1 آزمونشیپ

 082/0 263/1 آزمونپس

 خودمدیریتی
 073/0 495/1 آزمونشیپ

 111/0 619/1 آزمونپس

 خودتنظیمی
 139/0 401/1 آزمونشیپ

 178/0 099/1 آزمونپس

 خودانگیختگی
 061/0 320/1 آزمونشیپ

 089/0 121/1 آزمونپس

 پیشرفت تحصیلی
 318/0 958/0 آزمونشیپ

 439/0 868/0 آزمونپس
. 

روش یادگیری معکوس بر یادگیری  فرضیه اول:
های آن )خودمدیریتی، خودتنظیمی و خودراهبر و مؤلفه

آموزان پایه ششم در درس علوم تأثیر خود انگیختی( دانش
 مثبت دارد.

داری آماری اثربخشی تدریس به برای بررسی معنی
شیوه یادگیری معکوس بر یادگیری خودراهبر از آزمون 

قبل از استفاده  تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.
روش، مفروضات اصلی مربوط به اجرای این آزمون ازاین

مشاهده  4طور که در جدول همان موردبررسی قرار گرفت.
باکس برای نمرات مربوط به متغیر  Mیج آزمون شود، نتامی

های آن )خودمدیریتی، یادگیری خودراهبر و مؤلفه
 Fو  دار نبودهخودتنظیمی و خودانگیختگی( معنی

 دار نیست.شده ازلحاظ آماری معنیمحاسبه
 (05/0 P> 187/1؛ =F بنابراین شرط همگنی )

 .کوواریانس برقرار است -های واریانسماتریس

 های آنکوواریانس نمرات یادگیری خودراهبر و مؤلفه -های واریانسفرض همگنی ماتریسباکس در مورد رعایت پیش Mنتایج آزمون  . 4جدول 
 خودمدیریتی، خودتنظیمی و خودانگیختگی()

M باکس F یداریمعنسطح  2آزادی  درجه 1آزادی  درجه 
062/14 187/1 10 207/3748 295/0 

. 

دهد، با نتایج آزمون لوین را نشان می 5جدول شمار 
در نمرات کلی متغیر یادگیری  Fتوجه به اینکه مقدار 

های خود مدیریتی و مؤلفه (F=006/0؛ <P 05/0)خودراهبر 

(05/0 P> 030/0؛=F خودتنظیمی ،)(05/0P> 065/0؛=F )
معنادار نیست، ( F=143/0؛ <P 05/0)و خودانگیختگی 

 برقرار است. فرض تساوی خطاهای واریانسبنابراین پیش

 های آنفرض تساوی خطاهای واریانس در نمرات کلی متغیر یادگیری خودراهبر و مؤلفهنتایج آزمون لوین در مورد رعایت پیش . 5جدول
 سطح معناداری 2درجه آزادی  1رجه آزادی د F متغیر

یادگیری 
 خودراهبر

006/0 1 28 938/0 

 865/0 28 1 030/0 خودمدیریتی
 800/0 28 1 065/0 خودتنظیمی

 708/0 28 1 143/0 خودانگیختگی
. 

 Fشود، مقدارهای مشاهده می 6طور که در جدول همان
        آمده برای متغیر هم پراش معنادار نیست دستبه
(05/0 P>؛ بنابراین می)فرض توان نتیجه گرفت که پیش

همگنی شیب رگرسیون در مورد نمرات متغیر یادگیری 

خودتنظیمی و  خودمدیریتی،) های آنخودراهبر و زیرمولفه
خودانگیختگی( رعایت شده است و استفاده از آزمون تحلیل 

 کوواریانس چند متغیری بالمانع است.

 های آنفرض همگنی شیب رگرسیون در متغیر یادگیری خودراهبر و مؤلفه.  نتایج بررسی پیش6جدول 
 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر متغیر

یادگیری 
 خودراهبر

 909/0 013/0 002/0 1 002/0 آزمونپیشتعامل گروه و 

 089/0 113/3 729/1 1 729/1 آزمونتعامل گروه و پیش خودمدیریتی
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 327/0 001/1 219/0 1 219/0 آزمونتعامل گروه و پیش خودتنظیمی
 600/0 282/0 073/0 1 073/0 آزمونتعامل گروه و پیش خودانگیختگی

 
های اعتباری آزمون معناداری شاخص 7شماره جدول 

دهد. با توجه به تحلیل کوواریانس چندمتغیره را نشان می
(، قابلیت استفاده از >05/0P) هاسطح معناداری همه آزمون

تحلیل کوواریانس چندمتغیری وجود دارد. این نتایج نمایان 
های آزمایش و کنترل حداقل سازد که در میان گروهمی

های متغیر وابسته تفاوت معناداری وجود یکی از مؤلفهازنظر 

که درواقع مجذور ضریب همبستگی بین ) دارد. مجذور اتا
دهد که متغیرهای وابسته و عضویت گروهی است( نشان می

تفاوت بین دو گروه با توجه به متغیرهای وابسته درمجموع 
معنادار است و میزان این تفاوت بر اساس آزمون المبدا 

واریانس مربوط به اختالف دو  51/0یعنی  است؛ 51/0لکز وی
 های متغیر وابسته است.گروه ناشی از تأثیر متقابل مؤلفه

)خودمدیریتی، ی آن هامؤلفهی اعتباری آزمون معناداری تحلیل کوواریانس چندمتغیری بر روی متغیر یادگیری خودراهبر و هاشاخصنتایج . 7جدول
 ی آزمایش و کنترلهاگروهدر  خودتنظیمی و خودانگیختگی(

 P خطای درجه آزادی هاهیفرضدرجه آزادی  F مقدار آزمون منبع
مجذور 

 اتا

 مدل

 51/0 004/0 21 4 369/5 506/0 اثر پیالیی

 51/0 004/0 21 4 369/5 494/0 المبدا ویلکز

 51/0 004/0 21 4 369/5 023/1 اثر هتلینگ

 51/0 004/0 21 4 369/5 023/1 خطا شهیر نیتربزرگ

 گروه

 74/0 001/0 21 4 190/15 743/0 اثر پیالیی

 74/0 001/0 21 4 190/15 /257 المبدا ویلکز

 74/0 001/0 21 4 190/15 893/2 اثر هتلینگ

 74/0 001/0 21 4 190/15 893/2 خطا شهیر نیتربزرگ
. 

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری بر روی 
نشان  8های در جدول شماره یادگیری خودراهبر و مؤلفه

های آزمایش آزمون بین گروهکه پس از تعدیل پیش دهدمی
 های یادگیری خودراهبرآزمونو کنترل، ازلحاظ نمرات پس

(0.01P< 47/0 ؛ partialȠ2=  056/22؛ F1,27= ،)
 841/4؛ =partialȠ2 17/0؛ >0.01Pخودمدیریتی )

F1,27=،) ( 0.01خودتنظیمیP< 41/0؛ partialȠ2= ؛
534/16)F1,27=0.01خودانگیختگی ) ( وP<45/0 ؛ 

partialȠ2= 241/20؛ F1,27=داری وجود ( تفاوت معنی

آموزان گروه آزمایش که به شیوه یادگیری دارد و دانش
آموزش قرار گرفتند به نسبت گروه کنترل  معکوس تحت

های آن یادگیری خودراهبر و مؤلفه نمرات باالتری را در
آمده دستاساس مجذورات اتای سهمی به اند. برکسب کرده

درصد از  17درصد از تغییرات یادگیری خودراهبر،  47
درصد از تغییرات خودتنظیمی و  41تغییرات خودمدیریتی، 

رات خودانگیختگی ناشی از تاثیریادگیری درصد از تغیی 45
حدی در  این الگو توانسته است تا معکوس بوده است و

 آموزان مؤثر باشد.بهبود یادگیری خودراهبر دانش

ی آن )خودمدیریتی، خودتنظیمی و خودانگیختگی( هامؤلفه. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری بر روی یادگیری خودراهبر و 8جدول شماره
 ی آزمایش و کنترلهاگروهدر 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات اسیخرده مق
مجذور 

 اتا
 توان آماری

یادگیری 
 خودراهبر

048/3 1 048/3 056/22 001/0 47/0 99/0 

 56/0 17/0 038/0 841/4 771/1 1 771/1 خودمدیریتی
 97/0 41/0 001/0 534/16 909/3 1 909/3 یمیخودتنظ

 99/0 45/0 001/0 241/20 347/3 1 347/3 خودانگیختگی
. 

روش یادگیری معکوس بر پیشرفت  فرضیه دوم:
آموزان پایه ششم در درس علوم تأثیر مثبت تحصیلی دانش

 دارد.
منظور بررسی تأثیر یادگیری معکوس بر پیشرفت به

آموزان در درس علوم از آزمون تحلیل تحصیلی دانش
های فرضبرای این کار ابتدا پیش کوواریانس استفاده شد.

-های واریانسهمگنی شیب رگرسیون و همگنی ماتریس
طور همان کوواریانس با آزمون لوین موردبررسی قرار گرفت.
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آمده برای دستبه Fشود، مقدار مشاهده می 9که در جدول  
(، F=985/0؛ <P 05/0)متغیر هم پراش معنادار نیست 

فرض همگنی شیب توان نتیجه گرفت که پیشبنابراین می

رگرسیون رعایت شده و استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس 
 ت.بالمانع اس

 
 

 فرض همگنی شیب رگرسیون در متغیر پیشرفت تحصیلیپیش.  نتایج بررسی 9جدول 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر

 330/0 985/0 458/0 1 458/0 آزمونتعامل گروه و پیش
. 

دهد، با توجه به اینکه نشان می 9طور که جدول همان
در نمرات مربوط به متغیر پیشرفت تحصیلی  Fمقدار 

فرض تساوی (، بنابراین پیش<P 05/0معنادار نیست )

خطاهای واریانس رعایت شده است و استفاده از آزمون 
 تحلیل کوواریانس برای بررسی فرضیه فوق بالمانع است.

 فرض تساوی خطاهای واریانس در نمرات مربوط به متغیر پیشرفت تحصیلیپیش. نتایج آزمون لوین در مورد رعایت 10جدول
 سطح معناداری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  F متغیر

 232/0 28 1 495/1 پیشرفت تحصیلی
. 

 کوواریانس تحلیل نتایج 10 اساس اطالعات جدول بر

 بین آزمون،پیش تعدیل پس از که است واقعیت این بیانگر

 آزمونپس نمرات ازلحاظ کنترل، گروه و آزمایش هایگروه

 757/4؛ =partialȠ2 15/0؛ >0.01Pپیشرفت تحصیلی )
(F1,27= آموزاندانش و دارد وجود دارمعنی آماری تفاوت 

 گروه نسبت به یادگیری معکوس شیوه به آموزش گروه تحت

اند. تحصیلی کسب کردهنمرات باالتری در پیشرفت  کنترل،
درصد  15آمده تنها دستبر اساس مجذورات اتای سهمی به

 از پیشرفت تحصیلی پیشرفت تحصیلی ناشی از تغییرات

روش تا  این و است یادگیری معکوس بوده روش تأثیر
 پیشرفت تحصیلی مؤثر درافزایش سطح توانسته حدودی

 (11جدول شماره ) .باشد

 . نتایج آزمون تحلیل کوواریانس جهت تعیین اثربخشی روش یادگیری معکوس بر پیشرفت تحصیلی درس علوم11جدول 

 سطح معناداری F میانگین مجموع مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات
ضریب 

 اتا
 توان آماری

 97/0 38/0 001/0 633/16 726/7 1 726/7 آزمونپیش

 56/0 15/0 038/0 757/4 210/2 1 210/2 گروه

     464/0 27 541/12 خطا

 گيريبحث و نتيجه
نتایج این پژوهش نشان داد که روش یادگیری معکوس 

ی آن دارد این هامؤلفهتأثیر مثبتی بر یادگیری خودراهبر و 
کیالنر و  و [15] ریاوزدمنتیجه با نتایج پژوهش سیراکیا و 

نشان دادند که روش یادگیری معکوس [ که 16کاراکوز ]
ی آن هامؤلفهتأثیر معنادار و مثبتی بر یادگیری خودراهبر و 

یعنی خودمدیریتی، خودتنظیمی و خودانگیختگی در 
با نتیجه تحقیق  دارد، همخوانی دارد. همچنین آموزاندانش

روتکواسکی و موچینسکا که نشان دادند روش یادگیری 
یمی خودراهبری را در فراگیران تقویت هامهارتمعکوس 

با گفت  توانیم هاافتهاست. در تبیین این ی خوانهمد، کن
( برای 1997) سونیگر یی کههایژگیوبه  توجه

: یی چونهایژگیویادگیرندگان خودراهبر برشمرده است 
ی، اجرا و ارزیابی زیربرنامه، لیوتحلهیتجزتوانایی 

یی تشخیص توانا ی به شکل مستقل،ریادگی یهاتیفعال

در طی فرایند یادگیری، توانایی  ازیموردنمطالب و مواد 
ایجاد اهداف یادگیری، کنترل زمان و انرژی خود برای 

ی از برخوردار ی بازخوردهای کاری،ده بیترتیادگیری، 
یی استفاده از منابع توانا باال برای کسب دانش، زهیانگ

یادگیری موجود، راهبردهای عملی یادگیری برای غلبه بر 
[. 19دهد ]یممشکالتی که در فرایندهای یادگیری روی 

مستلزم وجود  آموزاندانشتقویت یادگیری خودراهبر در 
در  هایژگیواست که به رشد این  هاییو روش هاکالس
ها یادگیری روش[. یکی ازاین32کند ]کمک  آموزاندانش

یی گراساختن هینظرمعکوس است. این روش که مبتنی بر 
دانش  هیپااست و در آن یادگیرندگان دانش جدید را بر 

فرایند یادگیری با استفاده  در [.34سازند ]یمقبلی خود 
 فهیوظروش، نقش یادگیرندگان فعال بوده و معلم تنها ازاین

صرف اطالعات بر عهده  دهندهانتقالجای را به هاآنهدایت 
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نقشی فعال  آموزاندانشتا  سازدیمی را فراهم انهیزمدارد و 
داشته باشند و بر اساس منابع آموزشی خود مسئولیت 
یادگیری خویش را بر عهده بگیرند و اقدام به ساخت مفاهیم 

 ( در این مدل1995[. به اعتقاد تمپل و ریدرو )35کنند ]
معلمان مشکالت زندگی واقعی را برای یادگیرندگان به 

کار کنند. به  هاآنتا بر روی  آورندیمکالس درس 
شود که در تعیین مقررات یادگیرندگان نیز اجازه داده می

ی کنند و راهبردهای یادگیری مساعکیتشرکالس با معلم 
ی کردن، سؤال کردن، توضیح دادن و خالصه نیبشیپمانند، 

[ با توجه به اینکه روش 19دهند ]کردن را در خود توسعه 
یی هامؤلفهدارای ابعاد و  سوکیادگیری معکوس از ی

محوری،  آموزدانشهمچون کنجکاوی، یادگیری عمیق، 
و درگیری  آموزاندانشافزایش امکان شناخت واقعی 

ا توجه به تأکید این روش بر تحصیلی است و از سوی دیگر ب
یک  عنوانبه تواندیمی فردی، هامهارتفناوری آموزشی و 

ی تحصیلی ازجمله یادگیری هامهارتروش مؤثر در تقویت 
به از آموزش  [ استفاده36باشد ]خودراهبر کارایی داشته 

ی ریپذتیمسئول آموزاندانشتا  شودیممعکوس منجر  شیوه
و افزایش و هدایت یادگیری خود ی زیردر برنامهبیشتری 

 [.37باشند ]داشته 
نتایج همچنین نشان داد روش یادگیری معکوس بر 

ششم در درس علوم  هیپا آموزاندانشپیشرفت تحصیلی 
داشته است. این نتیجه، با نتیجه معنادار اثری مثبت و 

که نشان دادند  بهمنی و همکاران و یوسف زاده های:پژوهش
معکوس منجر به بهبود عملکرد  شیوهبه که کالس درس 

[. 38[]22گردد ]یم آموزاندانشتحصیلی و نتایج یادگیری 
که محور اصلی فرآیند نشان دادند  همکاران کهکاویانی و 

و  باشدییادگیری در کالس معکوس یادگیری فعال م
فردی و  یامدهایروش منجر به بهبود پاستفاده ازاین

الوند و اصالنی و  .[3گردد ]یتحصیلی و تسهیل یادگیری م
انی آموزدانشکیا حسینی، ماریا و محمد که نمایان ساختند 

بهبود عملکرد و  نندیبیکه با روش آموزش معکوس تعلیم م
-39[ ]23]دارندبیشتری رفت تحصیلی شپی زهیافزایش انگ

[ .لی و هانگ که نشان دادند که رویکرد کالس معکوس 40
یری فعال بوده و نیازهای یک رویکرد عالی برای یادگ

 هاآنترجیحات یادگیری در  تنوعران را با توجه به یفراگ
 پژوهشاما با نتایج است و  همسو [،24کند ]یمپشتیبانی 

گرچه منجر به از این راهبرد  شیربگی که نشان داد استفاده
آموزان گروه دانشنمرات پیشرفت تحصیلی افزایش میانگین 

است اما این  ین گروه کنترل شدهبه میـانگ نسبت آزمایش
باشد. [، همسو نمی41] ستینتفاوت به لحاظ آماری معنادار 

گفت طبق نظریه گانیه  توانیم هاافتهتبیین این ی در

آموزان ( برای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش1968)
از شرایط وجود دارد شرایط درونی که به وضعیت  دودسته

عاطفی و هر آنچه باید کمک  روحی، سبک یادگیری، شرایط
یادگیری باشد،  آمادهشرایط درونی یادگیرنده  ازنظرکند تا 

بستگی دارد و شرایط بیرونی که شامل رویدادهای آموزشی 
را  هاآنهای یاددهی یادگیری است که معلم یا روش

بنابراین، کار معلم فراهم ؛ ندیبیمی و تدارک زیربرنامه
های فعال کردن شرایط بیرونی یادگیری با استفاده از روش

تدریس برای تحقق بخشیدن به مراحل درونی یادگیری 
جزء  با توجه به اینکه درس علوم تجربی رونیازا[ 42است ]

یی است که در کنار تدریس محتوا، باید هادرساز  آن دسته
علمی درگیر نمود تا مطالب را  را در فرایندهای آموزدانش

ببرند و همچنین  به کاردرک کنند، در زندگی روزمره 
های ی روشریکارگبه[. 43بپردازد ]خالق به تفکر  صورتبه

 فعال تدریس مانند یادگیری معکوس در تدریس این درس
و  شونددرگیر مسائل زندگی  آموزاندانششود باعث می

مرتبط باشد بهتر یاد  هانآاموری را که با زندگی واقعی 
ی دیگر درس علوم آن است که نیاز به ژگیو [.44] رندیبگ

ایجاد یک محیط فعال و توأم با همکاری گروهی، استفاده از 
برای درک  آموزاندانشابزار و فناوری جدید، کمک به 

در زندگی روزمره، تفکر خالق و  هاآناز  استفادهمطالب و 
روش  که [32دارد ]محیط خارج از استفاده از آزمایشگاه و 

یادگیری معکوس با تأکید بر استفاده از فناوری و تکنولوژی 
 آموزدانشجدید، روش یادگیری مشارکتی و درگیر نمودن 

[. در این روش 6سازد ]یمامر را محقق  نیا با مسائل،
کالس درس  غیرازبهدر خانه یا فضایی  آموزاندانش

موزشی موردنظر را با دیدن فیلم انفرادی محتوای آ صورتبه
یا آزمایش، فایل متنی و صوتی و یا هر آنچه معلم برای 

 دهدیمقرار  هاآنیادگیری بهتر موضوع جلسه در اختیار 
درس  کالس .شوندیمو در کالس درس حاضر  آموزندیم

، رفع اشکال، پرسش هادانستهدر مورد  وگوگفتمحلی برای 
در تعمیق  توانندیمو پاسخ و حل تمرین است که این موارد 

یادگیری و آموختن موضوع درسی و بهبود پیشرفت 
الزم به ذکر است  [.45باشند ]آموزان مؤثر تحصیلی دانش

ی روش یادگیری معکوس ایجاد محیطی ریکارگبههدف از 
ر آن با کمک یادگیری مشارکتی است که فراگیران د هیپابر 

روی مسائل مشارکت کنند که این خود  هایکالسهممعلم و 
در درس علوم  آموزاندانشبه افزایش پیشرفت تحصیلی 

این روش تشکیل  ی دیگرهایژگیو. از دینمایمکمک 
ی روشن و هاهدفی کوچک نامتجانس، داشتن هاگروه
پاداش به موفقیت  ارائهاعضاء،  همهی برای دسترسقابل
 عنوانبههی، وابسته بودن اعضا به یکدیگر، حضور معلم گرو
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، مسئولیت فردی فراگیران، ارزشیابی از فرد و کنندهتیهدا 
این ویژگی روش یادگیری  ؛ که[3است ]تغییر مدت کار 

در درس علوم را  آموزاندانشعملکرد  تواندیممعکوس 
 گردد. هاآنبهبود بخشد و موجب افزایش موفقیت تحصیلی 

یمی و با توجه به نتایج پژوهش حاضر بندجمعیک در 
روش یادگیری معکوس یک  کهییازآنجا کهگفت  توان

الگوی ترکیبی است که دسترسی فراگیران به محتوای 
 سازدیمبرخط قبل از کالس درس فراهم  صورتبهدرسی را 

صورت برخط به منابع در منزل به آموزدانشبه بیانی دیگر 
خصوصی تحت آموزش قرار  طوربهدرسی دسترسی دارد و 

ویدیو را بارها نگاه کند، مطالب را به  تواندیم. او ردیگیم
یادداشت بردارد. در صورت دسترسی  هاآنخاطر بسپارد و از 

از تلفن هوشمند استفاده کند  تواندیمنداشتن به رایانه نیز 
ی از نکات بردارادداشتت مدرسه حضور یابد. ییا در سای

دقیقه از وقت کالس درس را  30درس را در منزل، حدود 
که در  دهدیم؛ این زمان اضافی به معلم اجازه کندیمآزاد 

، تکالیف هاپروژهروی  آموزاندانشمستقیم با  طوربهکالس 
مسلم و  اصل [. 15]ُ .کار کندی آزمایشگاهی هاتیفعالو 

ی روش یادگیری معکوس تأکید بر پذیرش مسئولیت رضرو
یادگیری و درگیری فراگیران در فرآیند یادگیری است که با 
شناسایی و تقویت راهبردهای یادگیری به فراگیران کمک 

ی خود، باعث بهبود عملکرد هاییتوانابر تا با تکیه کندیم
آموزشی  وهیشبنابراین این ؛ خود در جریان یادگیری شوند

از درگیر کردن و فعال کردن فراگیران در فرآیند آموزش و 
روشی مفید برای تدریس  تواندیمو  بردیمیادگیری بهره 

آموزان و درس علوم، تقویت یادگیری خودراهبر در دانش
یمبنابراین پیشنهاد ؛ [21باشد ]بهبود پیشرفت تحصیلی 

بهبود پیشرفت تحصیلی و  منظوربه: مربیان و معلمان شود
ی آن: خودمدیریتی، هامؤلفهیادگیری خودراهبر و 

از روش  آموزاندانشی و خودانگیختکی در میخودتنظ
ی درسی هاکتابی محتوا یادگیری معکوس استفاده نمایند.

ی طراحی شوند که معلمان بتوانند متناسب با آن از اگونهبه
ی هادورهمچنین های فعال تدریس استفاده کنند. هشیوه

ی هاروشآموزشی در خصوص تأثیرات و کاربردهای مثبت 
 منظوربهی فعال کردهایرومبتنی بر  یادگیری -یاددهی

به استفاده از  هاآنتغییر در نگرش معلمان و افزایش گرایش 
ی هاکتابی تدریس فعال برگزار شود. مؤلفین هاروش

حل  راهکی عنوانبه راهنمای معلم، روش آموزش معکوس را
برای مسائلی همچون کمبود زمان و همچنین روشی 

ی، انگیزش ریپذتیمسئولسودمند در افزایش خودتنظیمی، 
معرفی کنند.  هاگتابدر این  آموزاندانشو خودمدیریتی در 

شود مطالعاتی مشابه بر روی همچنین پیشنهاد می

ی تحصیلی متفاوت انجام شود. در هاهیپای از آموزاندانش
ی آتی نمونه پژوهش از هر دو جنسیت پسر و هاپژوهش

در پژوهش حاضر مرحله  ازآنجاکه دختر انتخاب شوند.
که در  شودیمپیگیری لحاظ نشده بود، پیشنهاد 

ساله گنجانده  1ماه تا  6ی پیگیری هادورهی آتی هاپژوهش
در طی زمان بررسی  آمدهدستبهشود و پایداری نتایج 

هایی نیز بود ازجمله دارای محدودیتگردد. این پژوهش 
ششم  ٔ  هیپا آموزاندانشجامعه پژوهشی حاضر شامل 

شهر تهران بودند و به همین لحاظ در  4 منطقهابتدایی 
ی هاهیپاتعمیم نتایج پژوهش به جوامع پژوهشی دیگر و 
 تیجنس تحصیلی دیگر باید جوانب احتیاط را رعایت نمود.

کننده در پژوهش پسر بود و از این نظر شرکت آموزاندانش
 اطیبااحتدختر باید  آموزاندانشتعمیم نتایج پژوهش به 

پیگیری بود و از این  دورهحاضر فاقد  پژوهش صورت گیرد.
ی موردبررسدر طول زمان  آمدهدستبهنظر پایداری نتایج 

 قرار نگرفته است.

 منابع
1- Jdaitawi, M. The Effect of Flipped Classroom 

Strategy on Students Learning Outcomes. 
International Journal of Instruction, 2019 
;12(3):665-80. 

2- Pereira-Santos, D., Prudêncio, R. B., & De 
Carvalho, A.C. Empirical investigation of active 
learning strategies, Neurocomputing, 
2019;326:15-27. 

 بی عشرت وبی ،زمانی محمد جواد، دار،لیاقت حسن، کاویانی،-3
فرآیند یادگیری در کالس معکوس:  یاسمین. ،عابدینی

دو در آموزش عالی.  شدهتجربهدرسی  برنامهبازنمایی از 
(: 5)8؛ 1396 عالی،مطالعات برنامه درسی آموزش  فصلنامه

214-179. 

رسمی نظام تعلیم و تربیت نظری تحول بنیادین در  مبانی -4
 .1390،جمهوری اسالمی ایران عمومی

به روش ترکیبی و سنتی  آموزش تأثیرمقایسه  حسین. نجفی،-5
 11 ؛1398 پزشکی،در یادگیری. پژوهش در آموزش علوم 

(2): 54-11. 

6- Bergmann, J., Sams, A. Flipped learning for 
elementary instruction. International Society for 
Technology in Education, 2016. 

7- Lindeiner-Stráský, K. V., Stickler, U., & 
Winchester, S. Flipping the flipped: The concept 
of flipped learning in an online teaching 
environment. The Journal of Open, Distance and 
e-Learning, 2020:1-7. 



 

89 

 ت مدو   هم ارانعیی  شا                                      .......آتو ان   فی یص  ت دینظ واعشرووراه ی داویییو  شداخیبخ ظ ر ش داویییو تت و  بیاصاا

 

8- Hurtubise, L., Hall, E., Sheridan, L., & Han, H. 
The flipped classroom in medical education: 
engaging students to build competency. Journal 
of Medical Education and Curricular 

Development, 2015:2. 

 9- Johnson, L., Renner, J. Effect of the flipped 

classroom model on a secondary computer 
applications course: Student and teacher 
perceptions, questions and student achievement. 
University of Louisville, Louisville, Kentucky, 

2012.  

 

 

 10- Klimplová, L. Flipping the business 
administration classroom. In: Springer Texts in 
Education. Singapore: Springer Singapore; 2020: 
203–220. 

  11- DeLozier, S.J., Rhodes, M.G. Flipped 
classrooms: A review of key ideas and 
recommendations for practice. Educ Psychol Rev, 
2017;29(1):141–51. 

12- Mehring, J. Present research on the flipped 
classroom and potential tools for the EFL 
classroom. Comput Sch., 2016;33(1):1–10. 

13- Schmidt, S. M. P., Ralph, D.L. The flipped 
classroom: A twist on teaching. Contemp Issues 
Education Res (Littleton), 2016; 9(1):1–6. 

14- Zainuddin, Z., Halili, S.H. Flipped classroom 
research and trends from different fields of study. 
Int Rev Res Open Distrib Learn [Internet], 
2016;17(3).  

15- Sirakaya, D. A., Özdemir, S. The effect of a 
flipped classroom model on academic 
achievement, self-directed learning readiness, 
motivation and retention. Malaysian Online 
Journal of Educational Technology. 
2018;6(1):76-91. 

16- Ceylaner, S.G., Karakuş, F. Effects of the 
Flipped Classroom Model on Students’ Self-
Directed Learning Readiness and Attitudes 
towards the English Course. English Language 
Teaching. 2018;11(9):129–143. 

فریدی، محمدرضا. رابطه اثربخشی تدریس اساتید بر -17
 دو خودکارآمدی پژوهشی و یادگیری خودراهبر دانشجویان.

 ی آموزش و یادگیریهاپژوهشی پژوهش–فصلنامه علمی 
 .75-86(: 2)13؛ 1395دانشور رفتار(، )

18- Reeve, J. How students create motivationally 
supportive learning environments for themselves: 

The concept of agentic engagement. Journal of 
Education Psychology & 2013;105(3):579–95. 

19-Morris, T.H. Adaptivity through self-directed 
learning to meet the challenges of our ever-
changing world. Adult Learning, 2019;30(2):56-
66. 

20- Lee, B. H., Lee, H.C. The effects of science 
lesson with the application of flipped learning on 
science academic achievement and scientific 
attitude. Journal of Korean Elem Science 
Education, 2016;35(1):78–88. 

کالس معکوس روشی نو  هناز.م خراشادزاده، ، مریم،خزاعی-21
 ایران،در آموزش شیمی. نهمین کنفرانس آموزش شیمی 

 زنجان. ؛1395

 زاده، رضوان،حکیم، موحد، سعیدصفایی بهمنی، مصطفی، -22
بررسی میزان  سید بهنام. مقدم، عطاران، محمدوعلوی

دبیرستانی در  آموزاندانشمشارکت و پیشرفت تحصیلی 
درس زبان انگلیسی با استفاده از روش آموزش کالس 

 شناختی،کاربردی روان هایپژوهش نامهفصلمعکوس. 
 .35-49(: ص 2)8؛ 1396

 انگیزهرد و . تأثیر آموزش معکوس بر عملکبی مریم،بیالوند -23
 آموزاندانش)مطالعه موردی:  علومپیشرفت تحصیلی درس 

دوره  نامهپایان مشهد(. 6دختر پایه ششم ابتدایی ناحیه 
آموزش عالی غیردولتی  بهار: مؤسسهگلکارشناسی ارشد، 

 .1395د؛غیرانتفاعی سنابا

24- Li X, Huang, Z. J. An inverted classroom 
approach to educate MATLAB in chemical 
process control. Education, Chemistry and 
Engineering. 2017; 19:1–12. 

25- Moffett, J. Twelve tips for “flipping” the 
classroom. Medical Teaching. 2015;37(4):331–6 

26- Maycock, K.W. Chalk and talk versus flipped 
learning: A case study. Journal of Computer 
Assisted Learning. 2019;35(1):121–6. 

یادگیری معکوس. ترجمه محمد رون. اَ، سمزان، ج، رگمنب-27
 .1395تهران: انتشارات مرآت؛ .مند خانقاههمریم فر ،عطاران

 (.نویسی نامهپایانوش تحقیق )با رویکرد خاکی، غالمرضا. ر-28
 .1397نشر فوژان؛ تهران:

29- Gorsuch, R.L., McPherson, S.E. 
Intrinsic/extrinsic measurement: I/E-revised and 
single-item scales. Journal for the Science Study 
of Religion. 1989;28(3):348. 

30- Sekaran, U., Bougie, R. Research methods for 
business: A skill building approach. John Wiley 



 

90 

 .77-90   صص.:1399بهار   تابسغان   31  فیافظ 1  شمار  17  و ر  هاي آموزش و یادگيريپژوهش ع یده عنمظ
Scientific Journal of Training & Learning Researches, Vol.17, No.1, Serial 31, Spring & Summer 2020, pp.: 77-90. 

 & Sons; 2016. 

31- Fisher, M., King, J., & Tague, G. Development 
of a self-directed learning readiness scale for 
nursing education. Nurse Education Today. 
2001;21(7):516–25 

تدریس علوم  تأثیر حیمعلی.ر، صیریحمدرضا، نمبهرنگی، -32
ودراهبر تجربی با الگوی مدیریت آموزش بر یادگیری خ

. فصلنامه رهیافتی نو در آموزان سال سوم راهنماییدانش
 .130-109(:28)7؛1395مدیریت آموزشی، 

 .و علوم تربیتی شناسیروانروش تحقیق در علی.  دالور،-33
 .1397نشر ویرایش؛ تهران:

 

34- Bächtold, M. What do students “construct” 
according to constructivism in science education? 
Journal of Science Education. 2013;43(6):2477–
96. 

35- O'Malley M. Constructivism: the effects of the 
flipped classroom instructional model on high 

school senior AP biology students.2015. 

یار،حافظ وسعدالهی، آرش.تأثیر کالس پیری موسی، صاحب -36
عکوس بر خودراهبری در یادگیری درس زبان انگلیسی. م

 .229-236(:3)12؛1397نشریه فناوری آموزش، 

37- Arnold-Garza, S., Albert, S. The flipped 
classroom teaching model and its use for 
information literacy instruction. Communication 
Information Literacy. 2014;8(1):7. 

38- Salimi, A., Yousefzadeh, M. The effect of 
flipped learning (revised learning) on Iranian 
students’ learning outcomes. Advances in 
Language and Literary Studies, 2015;6(5):209-
13. 

 به آموزش تأثیر بررسیغالمرضا.  ،اصالنی زیبا، کیاحسینی، -39

 آموزاندانش تحصیلی پیشرفت انگیزه بر معکوس کالس روش

 درس در اندیمشک شهرستان پنجم ابتدایی پایه پسر

کنفرانس  .94-95تحصیلی  سال در اجتماعی مطالعات
و  پژوهشیآینده :نوین در علوم انسانی هایافقجهانی 

 .1394تهران؛ ؛توانمندسازی

40- Entezari, M., Javdan, M. Active learning and 
flipped classroom: hand in hand approach to 
improve students learning in human anatomy and 
physiology. International Journal of Higher 
Education [Internet]. 2016;5(4). Available from: 

http://dx.doi.org/10.5430/ijhe.v5n4p222. 

شیربگی، ناصر. تأثیر برنامه تدریس خصوصی تکمیلی و  -41

مشاوره تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی، رفتار کالسی و 
پژوهش های نفس دانش آموزان پایه اول دبیرستان.عزت

 .71-86: (4)21 ؛1393 ،آموزش و یادگیری

42- Ferri, B., Ferri, A. A controls approach to 
improve classroom learning using cognitive 
learning theory and course analytics. In: 2016 
American Control Conference (ACC). IEEE; 
2016. 

بررسی تأثیر آموزش  شوبو. ،عبدالملکیغالمعلی، احمدی، -43
علوم تجربی مبتنی بر رویکرد اکتشافی بر خالقیت و انگیزه 

، ابتکار و خالقیت در علوم انسانی لهمج. آموزاندانشپیشرفت 
 .95-123(: 2)2؛1391

 

کیان، مرجان. تأثیر روش آموزش  مبصرملکی، سمیه، -44
 معکوس بر یادگیری درس کار و فناوری. فصلنامه علمی

 .1-14(: 6)2؛ 1397 پژوهی، پژوهشی تدریس

. کاربرد و اثر آموزش معکوس بر یادگیری سمیه مبصرملکی، -45
 درس کار و فناوری پایه هشتم شهر بهارستان. هایفعالیت

 .1394؛دانشگاه خوارزمی تهران: نامه کارشناسی ارشد،پایان

 
 


	07-2478
	07-2478-1

