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Background and Objectives: Technological teaching methods in today's world, such as flipped teaching,
as an important and integral part of the set of teaching-learning activities, have created unique
opportunities for teachers to teach better and use different teaching approaches according to the needs
of each student to help them learn more. The purpose of this study was to compare the effect of flipped
approach and traditional teaching method on the learning rate and the academic self-efficacy of Persian
lessons for the second-grade elementary students.
Methods: This is applied research in terms of purpose and a quasi-experimental design with pre-test and
post-test in terms of nature. The statistical population included all female students in the second grade
of elementary school in district 4 of Tehran in the academic year of 2018-2019. Sampling was done
randomly in multi-stage clusters. Two classes were selected as the research sample of the study with 25
students in one class and 35 students in the other. All students were pre-tested and then distributed
homogeneously in both classes. In one of the classes, the Persian lessons were taught using flipped
instruction (an advanced teaching approach based on information and communication technology), and
in the other class, the same lessons were taught utilizing the traditional teaching method (a conventional
way of teaching including lectures, questions and answers) and then the post-test was taken. It should be
noted that all students who received flipped method had at least one electronic device such as a tablet,
cell phone, DVD or CD player and computer at home in order to watch the videos and have classroom
feedback the next day. Data collection instruments to assess the level of learning Persian lessons included
the researcher-made Academic Achievement Questionnaire for the Persian lessons of the second-grade
elementary school. Also, the data collection instrument to measure the students' self-efficacy was the
Standard Academic Self-Efficacy Questionnaire (MJSES), the content validity of which was confirmed by
twelve educational experts while the reliability of both scales was evaluated and confirmed by the
statistical tests.
Findings: The results of the analysis of covariance showed that the flipped instruction had a positive effect on the
learning rate and self-efficacy of the second grade elementary students in the experimental group; that is the rate
of learning and self-efficacy of the students who have learned the Persian lessons of second grade elementary
school by the flipped approach, has been higher than the students who have learned the Persian lessons by the
traditional teaching method including questions and answers.
Conclusions: Using the flipped instruction as a new technological teaching method can strengthen individual
learning and increase students' sense of self-efficacy more than the traditional teaching method. Since the learner
actively learns by engaging with the content of the lessons before attending the classroom, she/he can participate
in the class with more readiness. It means that his or her previous preparation leads to deeper learning and a sense
of efficiency. Therefore, using this technological teaching method especially during the corona pandemic while
attending the classes is limited is recommended and it should be included at the top of the education agenda in
order to deepen students' learning experiences in Persian lessons.
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مقاله پژوهشی

مقایسة تأثیر استفاده از روش تدریس معکوس با روش تدریس سنتی در یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی
درس فارسی
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چکیده
پیشینه و اهداف :روش های تدریس فناورانه در دنیای امروز ،از قبیل تدریس معکوس ،بهعنوان یک بخش مهم و
تاریخ دریافت 6 :مهر 1400
تاریخ داوری1 :آذر 1400
تاریخ اصالح4 :دی 1400
تاریخ پذیرش 6 :اسفند 1400

جداییناپذیر از مجموعه فعالیتهای یاددهی -یادگیری ،فرصتهای منحصر به فردی برای معلمان جهت تدریس بهتر و
بهکارگیری شیوه های مختلف آموزشی برای یادگیری بیشتر و متناسب با نیاز هرکدام از دانشآموزان ایجاد کرده است،
مطالعه حاضر با هدف مقایسة تأ ثیر استفاده از دو روش تدریس معکوس و روش تدریس سنتی بر میزان یادگیری و
خودکارآمدی تحصیلی درس فارسی دانشآموزان پایه دوم ابتدایی انجام شد.
روشها :این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت از نوع طرحهای نیمه تجربی با پیشآزمون و پسآزمون
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است .جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان دختر پایه دوم ابتدایی منطقه  4شهر تهران در سال تحصیلی  97-98است.
نمونهگیری بهصورت تصادفی خوشهای چندمرحلهای انجام گرفت .دو کالس بهعنوان نمونه تحقیق به تعداد  25نفر و 35
نفرانتخاب شد ،از تمامی دانشآموزان هر دو کالس ،پیش آزمون بعمل آمد ،سپس دانشآموزان در دو کالس به صورت
همگن توزیع شدند ،در یکی از کالس ها درس فارسی به روش تدریس معکوس (یک رویکرد تدریس پیشرفته و مبتنی
بر فناوری اطالعات و ارتباطات ) و در کالس دیگر درس به روش سنتی (تدریس به شیوه معمول سخنرانی و پرسش و
پاسخ) آموزش داده شد و سپس پس آزمون گرفته شد ،نکته قابل ذکر آن است که تمامی دانشآموزانی که در کالس به
شیوه تدریس معکوس قرار گرفتند ،حداقل یک وسیله الکترونیکی از قبیل تبلت ،گوشی تلفن همراه ،دستگاه پخش دی
وی دی یا سی دی ،کامپیوتر و غیره در منزل داشتند تا فیلمها را توسط آنها تماشا کرده و بازخورد آن را روز بعد به
کالس آورند .ابزار گردآوری دادهها جهت بررسی میزان یادگیری درس فارسی شامل پرسشنامه پیشرفت تحصیلی محقق
ساخته درخصوص درس فارسی دوم دبستان بود ،همچنین ابزار گردآوری دادهها جهت سنجش خودکارآمدی دانشآموزان
پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تحصیلی ( )MJSESبود که روایی محتوایی آن توسط دوازده نفر از متخصصان تعلیم
و تربیت مورد تأیید قرار گرفت ،همچنین پایایی هر دو ابزار نیز با آزمون های آماری مورد بررسی و تائید قرار گرفت.
یافتهها :نتایج آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که روش تدریس معکوس بر میزان یادگیری و خودکارآمدی دانشآموزان
پایه دوم ابتدایی گروه آزمایش تأثیر مثبت دارد .بهگونهای که میزان یادگیری و خودکارآمدی در دانشآموزانی که با
استفاده از روش تدریس معکوس ،درس فارسی دوم دبستان را یادگرفته اند ،نسبت به دانشآموزانی که به مطالعه درس
فارسی با شیوههای سنتی و پرسش وپاسخ پرداختهاند باالتر بوده است.
نتیجهگیری :استفاده از روش تدریس معکوس بهعنوان یک روش تدریس فناورانه نوین بیش از روش سنتی می تواند
منجر به تقویت یادگیری فرد شده و احساس خودکارآمدی را در شاگردان افزایش دهد؛ زیرا قبل از شروع کالس درس
یادگیرنده از طریق درگیری با محتوای درس فعاالنه می آموزد و در حین شرکت در کالس درس نیز با آمادگی بیشتری
وارد کالس میشود و آمادگی قبلی او موجب یادگیری عمیقتر و احساس کارآمدی میشود؛ بنابراین پیشنهاد میشود
استفاده از ا ین روش تدریس فناورانه به ویژه در زمان پاندمی کرونا که شرکت در کالسهای حضوری محدود شده است،
به منظور عمق بخشیدن به تجربیات یادگیری شاگردان در یادگیری زبان فارسی ،در دستور کار آموزش و پرورش قرار
گیرد.

مقدّمه
در دنیای دیجیتال ،تحوالت جهان با محوریت اطالعات با شتابی فزاینده
در حال گسترش است و همه ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده
است [ ،]1نظام تعلیم و تربیت نیز از این تغییرات بیبهره نبوده و فناوری
اطالعات و ارتباطات موجب ایجاد دگرگونیهایی در مفاهیم ،ساختـارها

و روشهای سنتی تعلیم و تربیت شده است و فرصتهای فراوانی را برای
تدریس و آموزش در همه زمینهها و سطوح فراهم کرده ،به دنبال این
تحوالت ،رویکردها و روشهای آموزشی نیز در همه جهان و ازجمله در
کشور ما دچار تحول و دگرگونی شده است و روشهای یاددهی-
یادگیری نوآورانه ،الگوی آموزش را تغییر داده و معلمان را به سمت

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،16شماره  ،2بهار 1401

ایدهها و تجربیات جدید در نظام آموزشی ترغیب میکند [ .]2در همین
راستا روش تدریس معکوس که یک رویکرد تدریس و یادگیری جدید
مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات است که مفاهیم یاددهی-
یادگیری در کالس درس سنتی را بهشیوهای خالقانه تغییر داده [ ]3و
از الگوهای پرطرفدارِ تقویتِ یادگیری قرن بیست و یکم است [ .]4این
روش تالش میکند با اختصاص زمان بیشتر به کالس درس برای
روشهای یادگیری فعال و دسترسی بیشتر به فناوریهای پیشرفته به
حمایت از یک رویکرد یادگیری فعال بپردازد [ .]5به بیان دیگر ،این
روش تدریس به چالشهایی از جمله مدیریت زمان کالس درس و
کمبود تعامالت چهره به چهره برای موضوعهای کامالً متفاوت و ترکیب
مخاطبان پاسخ میدهد ،این رویکرد میتواند دانشآموزان را براساس
سرعت و برنامه زمانی خودشان برای یادگیری آماده کند .معلمان نیز به
نوبه خود زمان بیشتری را در زمان کالس درس برای بازخورد فوری
گروهی و فردی شاگردان خواهند داشت [ ،]6لذا آنچه درخصوص کالس
معکوس قابل ذکر است ،آن است که روش تدریس معکوس بهعنوان یک
جایگزین امیدوارکننده برای تدریس سنتی که مبتنی بر سخنرانی بود
ظهور یافت .این روش نوین ،شبکهای از ترکیب فناوریهای یادگیری
برخط با یادگیری فعال را مورد توجه قرار داد ،تا شاگردان بهصورت
مستقل با مواد آموزشی براساس زمان و سرعت خودشان درگیر شوند و
تمرکز اصلی در فرایند یاددهی -یادگیری از معلم به شاگرد و ارتقای
یادگیری فعال تغییر یابد .البته تعریف کالس معکوس چیزی بیش از
انتقال محتوا به خارج از کالس درس است و ناظر بر چگونگی تفکر
درباره فرآیند یادگیری است [.]9 ،8 ،7
منطق رویکرد تدریس معکوس این است که این رویکرد باعث افزایش
درگیری شاگردان با محتوا میشود؛ تعامل معلم و شاگرد را بهبود
میدهد و باعث تقویت یادگیری میشود .در این رویکرد فراهم کردن
محتوا در کالس درس کنار گذاشته میشود و معلمان میتوانند
فعالیتهای کالسی را از طریق آموزش اینکه چگونه شاگردان به علت
مسائل دست یابند و اطالعات را در زندگی واقعی بهکارگیرند ،فراهم
کنند [.]11 ،10
با توجه به آنچه ذکر شد این روش تدریس پیشرفته ،به شاگردان اجازه
میدهد تا مباحث درسی را قبل از کالس پردازش کنند و سپس مباحث
درسی پردازش شده را در طول کالس از طریق بحث و فعالیتهای
گروهی ،درحضور معلم مربوطه که نقش تسهیل کننده دارد ،بهکار ببرند
[ .]12معلمانی که از روش تدریس معکوس استفاده میکنند ،نقش
تکالیف آموزشی و تکالیف منزل را معکوس میکنند ،برای دستیابی به
این هدف آنها ،محتواهای آموزشی از قبیل سخنرانیهای ضبط شده
مربوط به خود معلم و یا فایلهای درسی ویدئویی موجود در اینترنت و
 ...را در اختیار شاگردان قرار میدهند [ .]13شاگردان باید در خانه یا
فضایی بهغیراز کالس درس بهصورت انفرادی محتوای آموزشی موردنظر
را با دیدن فیلم ،آزمایش ،فایل متنی و صوتی یا هر آنچه معلم برای
یادگیری بهتر موضوع جلسه کالسی در اختیار آنها قرار داده بیاموزند
و سپس در کالس درس حاضر شوند [ .]15 ،14بنابراین کالس درس
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تبدیل به مکانی برای گفتگو بر روی دانستهها ،رفع اشکال ،پرسش و
پاسخ و حل تمرین خواهد شد و فعالیتهایی که قرار است در خانه اتفاق
بیفتد جایگزین تدریس در کالس درس میشود [ .]16شیوه تدریس
معکوس به دلیل فعال بودن شاگرد در فرایندِ یادگیریِ خود ،سبب
تسهیل فراگیری عمیق میشود [ ]19،18،17و در نهایت دانشآموزان،
خود را در حین یادگیری توانمند دانسته و احساس خودکارآمدی
میکنند [ 20و .]21
خودکارآمدی به برداشت افراد از تواناییهای خود برای انجام فعالیتهای
متنوع اشاره دارد .به نظر بندورا داشتن باور درباره توانایی انجام امور ،بر
عملکرد افراد مؤثر است و شامل قضاوتهای فرد در مورد تواناییها،
ظرفیتها و قابلیتهای خود برای انجام تکالیف خاص است [ 22و .]23
احساس قوی خودکارآمدی موجب بهبود دیدگاههای مثبت فردی و
مشارکت بهتر فرد در انجام فعالیتها ،تنظیم اهداف و تعهد در انجام
کارها میشود [ .]24خودکارآمدی تحصیلی ،بهطور خاص ،به معنی
اطمینان در انجام وظایف تحصیلی مانند خواندن کتاب ،پاسخ به سؤالت
در کالس و آمادگی برای آزمون است .سطوح باالی خودکارآمدی
تحصیلی منجر به میانگین نمرات باالتر و پایداری برای تکمیل وظایف
میشود؛ درنتیجه دانشآموزانی که خودکارآمدی تحصیلی باالتری دارند،
راهبردهای یادگیری سودمندتری را بهکار برده و در نهایت یادگیری
بهتری خواهند داشت [ .]25با توجه به آنچه ذکر شد خودکارآمدی در
میان دانشآموزان از اهمیت ویژهای برخوردار است .دانشآموزانی که
خودکارآمدی تحصیلی باالیی دارند به این اعتقاد رسیدهاند که تکالیف
درسی را میتوان به خوبی و درستی انجام داد؛ لذا از تالش برای یادگیری
اجتناب نمیکنند و تالش خود را افزایش میدهند .اما دانشآموزانی با
خودکارآمدی پایین هنگام رویارویی با تکالیف درسی به تواناییهای خود
شک دارند و هنگام یادگیری تکالیف درسی احساس ناتوانی میکنند
[ .]26خودکارآمدی به ویژه در درس فارسی که یکی از دروس پایه ای
است ،دارای اهمیت بسیاری است .امروزه تعدادی از دانشآموزان به دلیل
عدم تسلط به درسی فارسی ،مشکالتی را در در خواندن ،نوشتن،
جملهسازی و از همه مهمتر درک مطلب دروس دیگر خود دارند و با
مشکل عدم یادگیری روبهرو هستند .همچنین از آنجا که مطابق اصل
پانزدهم قانون اساسی جمهـوری اسالمی ایران ،فارسی بهعنوان زبان
رسمی کشور در امـر آموزش در مدارس نیز مورد استفاده قرار میگیرد؛
ضرورت دارد به این درس در همه مقاطع تحصـیلی و از همـه مهـمتـر
دوره آمـوزش ابتدایی توجه شود [.]27
بررسی پیشینه پژوهش حاکی از آن است که اگرچه مطالعات در زمینه
روش تدریس معکوس در رشتههای متنوع ،در حال افزایش است؛ اما
درخصوص درس فارسی یا ادبیات ،به ویژه در مقطع دبستان پژوهشهای
اندکی وجود دارد .در ادامه به برخی از پژوهشهایی که به اثرات روش
تدریس معکوس بر یادگیری و خودکارآمدی پرداختهاند اشاره میشود.
از جمله نتایج پژوهش دیوید و همکاران [ ]28که به روش نیمهتجربی
به مطالعه روی  115نفر از دانشآموزان کالس هشتم کشور هلند انجام
شد که بهطور تصادفی به دو گروه کالس سنتی و کالس معکوس تقسیم
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شده بودند و طی  8هفته تحت آموزش قرار گرفتند .پژوهش نشان داد،
روش تدریس معکوس سبب افزایش خودکارآمدی و یادگیری شاگردان
مورد مطالعه شده است .همچنین نامازین دوست و کاک مک [ ]29به
شیوه نیمهتجربی به مطالعه تأثیر روش تدریس معکوس بر خودکارآمدی
و جنسیت در میان دو گروه  29نفری از دانشجویان زبان انگلیسی با
سطح مهارت متوسط پرداختند که به شیوه سنتی و معکوس آموزش
دیدند .نتایج مطالعه حاکی از آن بود که روش تدریس معکوس بر
خودکارآمدی دانشجویان دختر تأثیر داشت .وی لی و همکاران [ ]30نیز
در پژوهش خود که با هدف بررسی تأثیر روش تدریس معکوس با
یادگیری و خودکارآمدی در درس ریاضی و به شیوه نیمه تجربی انجام
شد ،گزارش کردند که این شیوه تدریس بهطور قابل توجهی باعث
افزایش خودکارآمدی و عملکرد یادگیری در درس ریاضی دانشآموزان
شده است .لی سوپینگ و همکاران [ ]31نیز به مطالعه روش تدریس
معکوس در دانشآموزان یک کالس نگارش زبان انگلیسی در مالزی
پرداختند .نتایج حاکی از آن بود که اکثر دانشجویان چون قبل از تدریس
مدرس ،آمادگی بیشتری در مورد موضوع درسی داشتهاند؛ رضایت
بیشتری نیز از این روش اعالم کردند .رضایت آنها همچنین روی
خودکارآمدیشان نیز تأثیرگذار بوده است .لی [ ]32در پژوهش خود به
مطالعه موردی تأثیر روش تدریس معکوس در یک مدرسه راهنمایی در
کره جنوبی پرداخت .نتایج پژوهش روایتهای معلمان و شاگردان
درخصوص روش تدریس معکوس را گزارش نمود و حاکی از تأثیر مثبت
روش تدریس معکوس بر یادگیری ،بهبود اعتماد به نفس و افزایش لذت
یادگیری و آموزش در مدرسه مورد مطالعه بود .همچنین لی و هاه []33
به شیوه نیمهتجربی به مطالعه روش تدریس معکوس و تدریس به شیوه
معمول درس ریاضی در میان دانشآموزان مقطع متوسطه کره جنوبی
پرداختند .نتایج پژوهش حاکی از آن بود که دانشآموزانی که به شیوه
روش تدریس معکوس تحت آموزش قرار گرفتند ،توانایی حل مسأله و
خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی بیشتری در درس ریاضی داشتند.
همچنین هانگ [ ]34به مطالعه دو روش تدریس سنتی و معکوس میان
دو گروه  20نفری از دانشجویان زبان انگلیسی تایوان پرداخت .نتایج
پژوهش او نشان داد که روش تدریس معکوس ،فرصتهای یادگیری
فراوانی را برای افراد فراهم میکند و به همین جهت این نوع روش
تدریس ،میزان رضایت فراگیران و همچنین یادگیری آنها را افزایش داده
و سبب ایجاد خودکارآمدی تحصیلی در میان دانشجویان مورد مطالعه
شده است .زینالدین و هلیلی [ ]1نیز در پژوهش خود به تحلیل محتوای
 20مقاله با موضوع روش تدریس معکوس که از سال  2013تا 2015
منتشر شده بود ،پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که روش تدریس
معکوس تأثیرات مثبتی بر یادگیری دانشآموزان و قضاوتهای آنان در
مورد تواناییهای خود دارد .همچنین نتایج پژوهش روتلر و کین []20
حاکی از آن بود که اجرای راهبردهای تدریس معکوس ،باعث افزایش
درک فراگیران نسبت به اهمیت فعالیتهای کالسی شده و یادگیری آنها
را افزایش داده است .کاویانی و همکاران [ ]35نیز در پژوهشی کاربردی
به بررسی تأثیر روش تدریس معکوس بر متغیرهای پیشرفت تحصیلی،
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خودتنظیمی ،تعامل گروهی و انگیزش تحصیلی دانشآموزان
پرداخته اند .نتایج پژوهش آنها حاکی از آن بود که رویکرد تدریس
معکوس بر تمامی متغیرهای وابسته تأثیر دارد .نتایج پژوهش نظریپور
و الئی [ ]36که با هدف بررسی تأثیر یادگیری معکوس بر خودکارآمدی
تحصیلی و یادگیری درس ریاضی دانشآموزان دارای اختالالت یادگیری
به شیوه نیمه آزمایشی روی  50نفر از دانشآموزان دختر دوره اول
متوسطه (هفتم) انجام شد حاکی از آن بود که تدریس معکوس بر
خودکارآمدی تحصیلی و یادگیری درس ریاضی دانشآموزان دارای
ناتوانی یادگیری مؤثر بوده است .پورجمشیدی و مومنیراد [ ]37نیز در
مطالعه خود با عنوان درگیر شدن در یادگیری از طریق روش تدریس
معکوس ،بیان داشتند که این روش تدریس ،که بر پایه نظریات
سازندهگرایان است ،به درگیرسازی یادگیرنده در فرایند یاددهی-
یادگیری منجر شده و روش مؤثری در ایجاد یادگیری در یادگیرندگان
است .نتایج پژوهش دونالد و همکاران [ ]38نیز که به بررسی روش
تدریس معکوس در واحد مکانیک سیاالت پرداختند حاکی از آن بود که
دانشجویانی که با روش تدریس معکوس این واحد را گذراندهاند به نتایج
بهتری در این درس نسبت به گروه کنترل دست یافتند و عملکرد
دانشجویانی که در کالس درس معکوس بودند ،درخصوص توانایی حل
مسأله و درک مفاهیم و محتوای آموزشی ،تفاوت معناداری با عملکرد
دانشجویانی داشت که به شیوه سنتی آموزش دیده بودند .همچنین
نتایج پژوهش شریفی و کرمی [ ]39که با استفاده از روش تدریس
معکوس و با روش نیمهتجربی در دو پایه دوم و سوم دبستان اجرا شد؛
حاکی از آن بود که استفاده از فناوریهای نوین آموزشی در روش
تدریس معکوس ،حس خودکارآمدی و نشاط خاصی را در دانشآموزان
ایجاد کرد و باعث شد آنها نسبت به هم دورههای خود که با روش سنتی
به آنها تدریس شده بود ،پیشرفت تحصیلی بیشتری داشتند.
مسأله اصلی پژوهش حاضر آن است که علیرغم پیشرفت روزافزون در
روشهای تدریس در سطح جهان ،در کشور ما هنوز هم بسیاری از
معلمان ،والدین ،دانشآموزان و متخصصان تعلیموتربیت عصر حاضر،
نسبت به تأثیر روشهای تدریس نوین مبتنی بر فناوری اطالعات و
ارتباطات در افزایش سطح یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی
دانشآموزان با تردید نگاه میکنند و بسیاری از آنان براین عقیده هستند
که معلم خوب فردی است که فعالیت اصلی یاددهی-یادگیری را برعهده
داشته باشد [ ]40و کلیه مطالب درسی را به شاگردان عرضه کند و
شاگرد خوب نیزکسی است که بتواند عین مطالب را تحویل دهد؛
بنابراین اغلب زمان الزم برای فعالیت دانشآموزان و تبادل فکری آنها
تخصیص داده نمیشود و بهجای روشهای تدریس فعال ،بیش از حد بر
روشهای تدریس سنتی که بر انباشت ذهن و تقویت حافظه و نیز بر
انتقال اطالعات و معلومات به ذهن یادگیرندگان ،اشاره دارد ،تأکید
میشود .لذا دانشآموزان بهصورت انفعالی در کالسهای درس حضور
مییابند [ .]41درحالیکه یادگیری بهتر ،مؤثرتر و ماندگارتر با
فعالسازی شاگرد در امر یادگیری محقق میشود .عالوه برآن میان نتایج
پژوهشهای انجام شده درخصوص تأثیر روش تدریس معکوس بر
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یادگیری و خودکارآمدی شاگردان نیز ناهمسویی وجود دارد؛ درحالیکه
تعدادی از پژوهشها نشان دادند که روش تدریس معکوس بهطور
معناداری سطح یادگیری و خودکارآمدی شاگردان را افزایش میدهد
[]45 ،44 ،43 ،42؛ نتایج مطالعة وانگ [ ،]46نتوانست این تأثیر را نشان
دهد .همچنین با وجود انجام پژوهشهای متعدد در مورد تأثیر روش
تدریس معکوس بر خودکارآمدی و یادگیری ،تا به حال هیچ مطالعهای
درخصوص درس فارسی که درسی بسیار مهم و پایهای در کشور ماست،
انجام نگرفته است .باتوجه به آنچه ذکر شد هدف از پژوهش حاضر
مقایسه تأثیر استفاده از دو روش تدریس معکوس و روش تدریس سنتی
بر میزان یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی درس فارسی دانشآموزان
پایه دوم ابتدایی است .پژوهش حاضر دو سؤال را مورد بررسی قرار
میدهد:
 استفاده از روش تدریس معکوس در مقایسه با روش تدریس سنتی برمیزان یادگیری درس فارسی دانشآموزان پایه دوم ابتدایی چه تأثیری
دارد؟
 استفاده از روش تدریس معکوس در مقایسه با روش تدریس سنتی برمیزان خودکارآمدی دانشآموزان پایه دوم ابتدایی.چه تأثیری دارد؟

روش تحقیق
هدف از این پژوهش مقایسه تأثیر استفاده از دو روش تدریس معکوس
و روش تدریس سنتی بر میزان یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی درس
فارسی دانشآموزان پایه دوم ابتدایی است .پژوهش حاضر دو سؤال را
مورد بررسی قرار میدهد-1 .استفاده از روش تدریس معکوس در
مقایسه با روش تدریس سنتی بر میزان یادگیری درس فارسی
دانشآموزان پایه دوم ابتدایی چه تأثیری دارد؟  -2استفاده از روش
تدریس معکوس در مقایسه با روش تدریس سنتی بر میزان
خودکارآمدی دانشآموزان پایه دوم ابتدایی.چه تأثیری دارد؟ براین
اساس پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت از نوع
طرحهای نیمهتجربی با طرح پیشآزمون و پسآزمون و دو گروه کنترل
و آزمایشی است .جامعة آماری شامل کلیه دانشآموزان دختر پایه دوم
ابتدایی منطقه  4شهر تهران به تعداد  1800نفر در سال تحصیلی
 1397-98است که نمونهگیری بهصورت تصادفی خوشهای
چندمرحلهای انجام گرفت .به اینصورت که از بین نواحی مختلف منطقه
 4بهطور تصادفی یک ناحیه انتخاب و از بین مدارس ابتدایی این ناحیه
نیز دو مدرسه به تصادف انتخاب شد و از دانشآموزان کالس دوم هر دو
مدرسه ،پیشآزمون بهعمل آمد .سپس دانشآموزان در دو کالس
بهصورت همگن توزیع شدند .یک کالس  35نفری (جهت تدریس با
روش سنتی) و یک کالس  25نفری نیز (جهت تدریس با روش معکوس)
و جمعاً  60نفر ،تحت آموزش قرار گرفتند .همچنین قابل ذکر است
اختصاص کالس برای هریک از روشهای تدریس نیز بهصورت تصادفی
بوده است و دلیل انتخاب کالس  25نفری برای تدریس معکوس آن بود
که تمامی دانشآموزان کالس ،حداقل یک وسیلة الکترونیکی از قبیل
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تبلت ،گوشی تلفن همراه ،دستگاه پخش دی وی دی یا سی دی،
کامپیوتر و غیره در منزل داشتند تا فیلمها را توسط آنها تماشا کرده و
بازخورد آن را روز بعد به کالس آورند و سپس از هر دو کالس پس
آزمون گرفته شد.
الزم به ذکر است که در این پژوهش ،روش تدریس معکوس ،به
فعالیتهایی گفته میشود که براساس آن ،معلم محتوایی را که قرار
است در یک جلسه به شاگردان آموزش دهد پیشتر در اختیار آنها قرار
میدهد .آنها باید در خانه یا فضایی بهغیراز کالس درس ،بهصورت
انفرادی محتوای آموزشی مورد نظر را با دیدن فیلم ،فایل متنی و صوتی
یا هرآنچه معلم برای یادگیری بهتر موضوع جلسة کالس در اختیار آنها
قرار داده بیاموزند و در کالس درس حاضر شوند .کالس درس مکانی
برای گفتگو روی دانستهها ،رفع اشکال ،پرسش و پاسخ و حل تمرین
است؛ بنابراین فعالیتهایی که قرار است در خانه اتفاق بیفتد جایگزین
تدریس در کالس درس میشود و از اینرو به این روش آموزشی ،روش
آموزش معکوس میگویند [.]47
روش تدریس سنتی نیز همان روش تدریس معمول است که عمدتاً
جنبه سخنرانی و کالمی دارد و عبارت است از ارائه اطالعات شفاهی به
شاگردان ،در این روش معلم محتوای درس را سازمان میدهد و در
اختیار دانشآموزان میگذارد و میکوشد تا آنان را نسبت به یادگیری
برانگیزاند ،لذا سهم عمده این روش آموزشی را فعالیتهای کالمی معلم
و طی کالس درس تشکیل میدهد [.]48
ابزار پژوهش نیز شامل دو پرسشنامه بود .پرسشنامه محققساخته
پیشرفت تحصیلی درس فارسی دوم دبستان که بهمنظور سنجش میزان
یادگیری درس فارسی بهکار رفت و دارای  25سوال از کلیه مباحث
کتاب فارسی پایه دوم دبستان بود که با همکاری معلمان با تجربه 25
سال به باالی کالس دوم دبستان و متخصصان تعلیم و تربیت دوره
ابتدایی طراحی شده بود و روایی محتوایی و صوری آن توسط ده نفر از
معلمان با تجربه و کارشناسان پایه دوم ابتدایی مورد تأئید قرار گرفت.
همچنین برای تعیین پایایی پرسشنامه ،سؤاالت در یک مطالعه
مقدماتی بهطور آزمایشی روی  30دانشآموز که مستقل از نمونه بودند
اجرا شد و ضریب پایایی پرسشامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ
 0/83بهدست آمد که نشاندهنده پایایی قابل قبول آن است .عالوه بر
آن بهمنظور سنجش خودکارآمدی تحصیلی نیز از پرسشنامه استاندارد
خودکارآمدی تحصیلی ) (MJSESاستفاده شد که دارای  27گویه در سه
زیرمؤلفه استعداد ،کوشش و شانس ،با طیف چهار درجهای لیکرت (کامالً
مخالفم ،1مخالفم ،2موافقم ،3کامالً موافقم )4بود .الزم بهذکر است که
مقیاس متوسط (نظری ندارم) به دلیل کاهش خطای گرایش به مرکز
حذف شد .همچنین روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه نیز توسط
ده نفر از اساتید و متخصصان رشته روانشناسی مورد تأئید قرار گرفت.
همچنین برای تعیین پایایی آن نیز ،پرسشنامه در یک مطالعه مقدماتی
بهطور آزمایشی روی  30دانشآموز که مستقل از نمونه بودند اجرا شد
و ضریب پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ  0/86بهدست آمد
که نشاندهندة پایایی قابل قبول پرسشنامه است.
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روش کار در این پژوهش بهاینصورت بود که جهت اجرای روش تدریس
معکوس ،با توجه به عدم آشنایی دانشآموزان با این روش و خو گرفتن
آنها با روش سنتی ،طی یک جلسه ،توسط معلم کالس که دوره آموزشی
تدریس به روش معکوس را گذرانده بود و به این روش تدریس آشنایی
داشت ،روش مذکور برای دانشآموزان به تفصیل توضیح داده شد و از
هر دو گروه ،پیش آزمون بهعمل آمد .سپس در طول  10جلسه ،کالسی
که به روش سنتی آموزش میدیدند ،روش معمول خود را پیش گرفتند،
به اینصورت که معلم در ابتدا تکالیف درس قبلی فارسی دانشآموزان
را بررسی کرده و بعد محتوای درس جدید فارسی را برای دانشآموزان
از طریق سخنرانی بیان نموده و در انتها ،تکالیف درسی از سوی معلم
برای جلسه بعد تعیین شد تا در خانه انجام شود .اما برای کالس با روش
تدریس معکوس ،از توضیحات معلم از کتاب فارسی فیلمهایی در حدود
 15تا  30دقیقه گرفته شد و بعد فیلم مربوطه در اختیار دانشآموزان
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قرار داده شد و از آنها خواسته شد در ابتدای هرجلسه خالصهای از آنچه
از فیلمهای دریافت شده ،فهمیدهاند را در یک دفتر مخصوص بنویسند
و روز بعد ،زمان کالس به بحث و بررسی موضوع و محتوای درس و
همچنین حل تمرینهای درس فارسی از سوی دانشآموزان ،با کمک و
راهنمایی معلم ،پرداخته شد .پس از آن که کلیه فصلهای کتاب فارسی
پایه دوم با هر دو روش آموزش داده شد ،پسآزمون اجرا شد و سپس
دادههای بهدستآمده با استفاده از نرمافزار  SPSSو آزمون تحلیل
کواریانس ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نحوه انجام جلسات درس بهصورتی است که هر هفته  2جلسه درس
فارسی دوم دبستان ،تشکیل شد که درکالس معکوس ،هر هفته تدریس
از طریق فیلمهای آموزشی تهیه شده توسط معلم در منزل انجام گرفت
و در کالس درس نیز همان محتوای تدریس شده در سیدیها ،تمرین
میشد که خالصه آن جلسات در جدول  1آورده شده است:

جدول  :1خالصه جلسات تدریس
Table 1: Summary of teaching sessions

جلسات
Sessions

روش تدریس
Teaching
method

موضوع تدریس از طریق فیلمها

فعالیتهای داخل کالسی معلم

The subject of teaching through videos

Teacher classroom activities

Familiarity with the concept of institutions

مرور کلی درس ،حل تمرینها ،واژهسازی ،بازی ،بخوان و حفظ
کن ،بخوان و بیندیش

آشنایی با مفهوم نهادها
جلسه اول
First session

تدریس معکوس
Filliped
teaching

درس کتابخانه مدرسه ما
Our school library lesson

درس مسجد محله ما

Overview of lesson, solving exercises, word formation,
games, read and memorize, read and think

Lesson of our neighborhood mosque

آشنایی با مفهوم بهداشت
جلسه دوم
Second session

تدریس معکوس
Filliped
teaching

Introduction to the concept of health

درس خرس کوچولو
Little bear lesson

درس مدرسه خرگوش ها

مرور کلی درس ،نگاه کن و بگو ،درست و نادرست ،حاال تو بگو،
واژهسازی ،بازی و نمایش
Overview of the lesson, look and say, right and wrong, now
you say, word building, playing and showing

Rabbit school lesson

آشنایی با مفاهیم اخالق فردی و اجتماعی
جلسه سوم
Third session

تدریس معکوس
Filliped
teaching

Familiarity with the concepts of
individual and social ethics

مرور کلی درس ،درست نادرست ،گوش کن و بگو ،ب
یاموز و بگو ،پیداکن و بگو

Lesson five, An honest shepherd

Overview of lesson, right and wrong, listen and say,
learn and say, find and say

درس پنجم ،چوپان درستکار
درس ششم کوشا و نوشا
Lesson six, Kousha and Nousha

ادامه آشنایی با مفاهیم اخالق فردی و اجتماعی
جلسه چهارم
Forth session

تدریس معکوس
Filliped
teaching

Continue to get acquainted with the concepts of
individual and social ethics

درس دوستان ما
Lesson of our friends

آشنایی با مفاهیم راه زندگی
جلسه پنجم
Fifth session

تدریس معکوس
Filliped
teaching

مرور کلی درس ،واژه سازی ،گوش کن و بگو،
پیدا کن و بگو ،کتابخانی
Overview of lesson, word formation, listen and say,
find and say, library

Familiarity with the concepts of the way of life

مرور کلی درس ،درک و دریافت ،درست و نادرست ،واژهسازی،
حاال تو بگو ،پانتومیم

Lesson eight, The kindest one

Overview of lesson, comprehension, right and wrong, word
formation, now you say, pantomime

درس هشتم ،از همه مهربانتر
درس نهم زیارت
”Lesson nine, “Pilgrimage

آشنایی با مفهوم هنر و ادب
جلسه ششم
Sixth session

تدریس معکوس
Filliped
teaching

Familiarity with the concept of art and literature

درس دهم ،هنرمند
”Lesson ten, “Artist

درس یازدهم ،درس آزاد
”Lesson eleven, “Free lesson

مرور کلی درس ،درست ،نادرست ،گوش کن بگو ،واژهسازی،
بیاموز و بگو ،حاالتو بگو
Overview of lesson, true, false, listen, say, word formation,
learn and say, now you say
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ادامه آشنایی با مفهوم هنر و ادب
جلسه هفتم
Seventh session

تدریس معکوس

مرور کلی درس ،پیداکن و بگو ،بازی و نمایش ،گوش کن بگو،
واژهسازی ،بازی بازی بازی

Continue to get acquainted with the concept of
art and literature

Filliped
teaching

Overview of lesson, find and say, play and show, listen and
say, word building, play game play

درس دوازدهم فردوسی
”Lesson twelve, “Ferdowsi

آشنایی با مفهوم ایران من
جلسه هشتم
Eighth session

مرور کلی درس ،درست نادرست ،گوش کن و بگو،
بیاموز و بگو ،پیداکن و بگو

Familiarity with the concept of my country Iran

تدریس معکوس

درس سیزدهم ایران زیبا

Filliped
teaching

Lesson thirteen, Beautiful Iran

Overview of lesson, right and wrong, listen and say,
learn and say, find and say

درس چهاردهم پرچم
Lesson Fourteen, Flag

ادامه آشنایی با مفهوم ایران من
جلسه نهم
Ninth session

تدریس معکوس

مرور کلی درس ،پیداکن و بگو ،بازی و نمایش ،گوش کن و بگو،
واژهسازی ،بازی بازی بازی

Continue to get acquainted with the concept of
my country Iran

Filliped
teaching

Overview of lesson, find and say, play and show, listen and
say, word building, play game play

درس پانزدهم ،نوروز
Lesson fifteen, Noroo

آشنایی با مفهوم طبیعت
جلسه دهم
Tenth session

مرور کلی درس ،حل تمرینها ،واژهسازی ،بازی،
بخوان و حفظ کن ،بخوان و بیاندیش

Familiarity with the concept of nature

تدریس معکوس

درس شانزدهم پرواز قطره

Filliped
teaching

Lesson sixteen, Flying drops

Overview of lesson, solving exercises, word formation,
games, read and memorize, read and think

درس هفدهم ،مثل دانشمند
”Lesson seventeen, “Like a scientist

نتایج و بحث
در جدول شماره  2نتایج حاصل ازنمرات پیشآزمون و پسآزمون دو
روش تدریس سنتی و معکوس برای متغیرهای یادگیری و خودکارآمدی
تحصیلی تنظیم شده است.
جدول  :2نمرات متغیرهای خودکارآمدی و یادگیری در پیشآزمون
Table 2: Scores of self-efficacy and learning variables in pre-test

متغیر

تعداد

میانگین نمره

انحراف معیار استانداد

Variable

N

Mean

Standard deviation

خودکارآمدی

60

2.14

0.950

یادگیری

60

9.89

3.26

self-efficacy

Learning

جدول شماره  2نشان میدهد که میانگین نمره کسبشده برای متغیر
خودکارآمدی در پیش آزمون برابر  2/14است ( نقطه برش به دلیل
استفاد از طیف چهاردرجهای لیکرت  2/5است) .همچنین میانگین نمره
یادگیری برای دانشآموزان در پیش آزمون برابر  9/89از  20است.

جدول شماره  3نشان میدهد بعد از بهکار بردن دو روش تدریس سنتی
و معکوس برای دو گروه آزمایش و گواه ،میانگین نمره خودکارآمدی
کسبشده توسط دانشآموزان در کالسی که با روش تدریس سنتی اداره
شد؛ اندکی تغییریافته (از  2/14در پیش آزمون به  2/83در پس آزمون)،
درحالیکه در کالس درسی که با روش تدریس معکوس اداره شد،
میانگین نمرة خودکارآمدی تغییرقابلتوجهی داشته است (از  2/14در
پیش آزمون به  3 /44در پس آزمون) ،که این امر مؤید مؤثربودن روش
تدریس معکوس نسبت به روش تدریس سنتی است .همچنین میانگین
نمره کسبشده برای یادگیری توسط دانشآموزان با اعمال روش تدریس
سنتی (از  9/89در پیشآزمون به  )13/80تغییریافته درحالیکه
میانگین یادگیری با روش تدریس معکوس تفاوت قابل توجهی داشته
است (از  9/89در پیشآزمون به  17/72در پسآزمون) ،که مؤید مؤثر
بودن روش تدریس معکوس نسبت به روش تدریس سنتی در یادگیری
است.

بررسی نرمال بودن (توزیع) دادهها با استفاده از چولگی کشیدگی و
پراکندگی دادهها

جدول  :3نمرات متغیرهای خودکارآمدی و یادگیری در پسآزمون
Table 3: Scores of self-efficacy and learning variables in the post-test

روش تدریس
Teaching
method

روش تدریس
سنتی
Traditional
teaching method

روش تدریس
معکوس
Flipped teaching
method

متغیر

تعداد

Variable

N

میانگین
نمره
Mean

انحراف معیار
استانداد
Standard
deviation

خودکارآمدی

35

2.83

یادگیری

35

13.80

3.26

خودکارآمدی

25

3.44

0.650

یادگیری

25

17.72

2.57

Learning
Self-efficacy
Learning

Table 4: Investigating the normality of data distribution using data dispersion
and stretching

آماره
0.791

Self-efficacy

جدول  :4بررسی میزان نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از کشیدگی و پراکندگی
دادهها

Statistics

آماره کشیدگی
Skewedness

آماره پراکندگی
Kurtosis

متغیر
یادگیری

متغیر
خودکارآمدی

Learning
variable

Self-efficacy
variable

0.124

0.219

0.503

0.031

نتیجه
Result

توزیع نرمال
Normal
distribution

توزیع نرمال
Normal
distribution

مرجان معصومیفرد و همکاران
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جدول شماره  4نشان میدهد که آماره کشیدگی و پراکندگی برای

همگنی شیب رگرسیونی

متغیرهای یادگیری و خودکارآمدی بین بازه (  2و  )-2می باشد؛ در

جدول شماره  6نشان میدهد ،همگنی شیب رگرسیونی برای متغیر
یادگیری عبارت است از  ،Sig= 0.123در تعامل متغیرهای کواریانس،
میزان معناداری بیشتر از  0/05بوده و لذا معنیدار نیست؛ بنابراین
پیشفرض همگنی شیب خط رگرسیون برقرار است.
جدول شماره  7نشان میدهد که همگنی شیب رگرسیونی برای متغیر
خودکارآمدی عبارت است از  .Sig= 0/088در تعامل متغیرهای
کواریانس ،میزان معناداری بیشتر از  0/05بوده و لذا معنیدار نیست،
بنابراین پیشفرض همگنی شیب خط رگرسیون رعایت شده است و
همین گزینه شرط را برای ادامه تحلیلهای آماری با آزمون کواریانس
فراهم میکند.
برای بررسی این سؤال که استفاده از روش تدریس معکوس در مقایسه
با روش تدریس سنتی بر میزان یادگیری درس فارسی دانشآموزان پایه
دوم ابتدایی چه تأثیری دارد ،از تحلیل کواریانس استفاده شد که نتایح
در جدول شماره  8درج شده است.
تایج تحلیل کواریانس در جدول باال نشان میدهد با توجه به سطح
معنیداری بهدستآمده (  Sig= 0/000و ) p> 0/05بین نمره گروه
آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد ،بنابراین مداخله
(استفاده از روش تدریس معکوس) در یادگیری دانشآموزان در درس
فارسی دوم دبستان مؤثر بوده است.
برای بررسی این سؤال که استفاده از روش تدریس معکوس در مقایسه
با روش تدریس سنتی برمیزان خودکارآمدی دانشآموزان پایه دوم
ابتدایی چه تأثیری دارد ،نیز از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد که
نتایح در جدول شماره  9درج شده است.
نتایج تحلیل کواریانس در جدول باال نشان می دهد با توجه به سطح
معنی داری بهدستآمده ((  Sig= 0/000و )p> 0/05بین نمره گروه
آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری وجود دارد؛ بنابراین مداخله (استفاده
از روش تدریس معکوس) در خودکارآمدی دانشآموزان در درس فارسی
دوم دبستان مؤثر بوده است.

نتیجه توزیع دادهها نرمال بوده و پیش فرض انجام تحلیل کواریانس
تأمین شده است و انجام این آزمون مشکلی ندارد.
پس از تأیید نرمال بودن دادهها ،برای بررسی نتایج ،از روش تحلیل
کو واریانس چندمتغیری استفاده شد .برای انجام تحلیل کوواریانس چند
متغیری میبایست مفروضهای آن مانند ،آزمون همگنی واریانسها و
همگنی شیب خطهای رگرسیونی گروهها رعایت شود .با توجه به لزوم
حذف اثر پیشآزمون از پسآزمون ،به بررسی همسانی واریانس خطا با
استفاده از آزمون لون مطابق جدول شماره  5پرداخته شد.

همگنی واریانسها
جدول  :5آزمون لوین برای بررسی همگونی واریانس گروهها
Table 5: Levene’s test to examine the homogeneity of variance of groups

آماره لوین

متغیرها

میزان معناداری (%95
اطمینان)

Levene’s
statistics

Variables

Significance (95%
)Confidence

آماره کشیدگی

0.732

0.396

آماره پراکندگی

0.036

0.850

Skewedness

Kurtosis

نتایج جدول شماره ( 5آزمون لوین) همسانی واریانس دو گروه کنترل و
آزمایش را نشان میدهد؛ همانطورکه مالحظه میشود ،میزان معناداری
بیشتر از  0/05است ،بنابراین میتوان گفت بین واریانس دو گروه تفاوت
معناداری وجود ندارد و واریانس گروهها از تجانس برخوردار است .این
نشانگر این مطلب است که پیشفرض همگونی واریانس گروهها رعایت
شده است.

جدول  :6بررسی همگنی شیب خطهای رگرسیونی گروهها برای متغیر یادگیری
Table 6: Investigating the homogeneity of the slope of the regression lines of the groups for the learning variable

منبع

جمع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

Source

Sum of squares

df

Mean squares

F

2

104.688

14.634

0.000

1

1015.273

141.917

0.000

مدل اصالح شده

209.375

Modified model

وابستگی
Dependence

روش تدریس* پیشآزمون
یادگیری

1015.273

209.375

2

104.688

Teaching method * pre-test of
learning

خطا
Error

جمع
Sum

327.006

52

13935

55

مجموع اصالح شده
Modified total

381.382

54

7.154

14.634

معناداری
Sig.

0.123
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جدول  :7بررسی همگنی شیب خطهای رگرسیونی گروهها برای متغیر خودکارآمدی
Table 7: Investigating the homogeneity of the slope of the regression lines of the groups for the self-efficacy variable

منبع

جمع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

Sum of squares

df

Mean squares

F

31.930

2

15.965

26.274

0.000

60.246

1

60.248

99.125

0.000

31.930

2

15.965

26.274

0.088

31.598

52

0.608

762

55

مدل اصالح شده
Modified model

وابستگی
Dependence

روش تدریس* خودکارآمدی پیش آزمون
Teaching method * pre-test of self-efficiency

خطا
Error

جمع
Sum

معناداری
Sig.

مجموع اصالح شده
Modified
total

54

63.527

جدول  :8نتایج تحلیل کواریانس برای بررسی متغیر یادگیری دانشآموزان پایه دوم
Table 8: Results of analysis of covariance to examine the learning variable of second grade students

شاخصهای آماری

مجموع مجذورات

Statistical indicators

Sum of squares

df

1048.290

1

1048.290

روش مورد استفاده

191.872

1

191.872

27.892

پیش آزمون

14.127

1

14.127

2.054

357.713

52

6.879

وابستگی
Dependence
Method used
Pre-test

خطا
Error

میانگین مجذورات

F
152.388

.000
.000
.158

Mean squares

سطح معناداری
Sig.

جدول  :9نتایج تحلیل کواریانس برای بررسی متغیر خودکارآمدی دانشآموزان پایه دوم
Table 9: Results of analysis of covariance to examine the self-efficacy variable of second grade students

شاخصهای آماری

مجموع مجذورات

Statistical indicators

Sum of squares

df

67.229

1

67.229

روش مورد استفاده

25.192

1

25.192

57.305

پیشآزمون

5.467

1

5.467

12.435

22.860

52

0/440

وابستگی
Dependence
Method used
Pre-test

خطا
Error

152.927

Mean squares

Sig.
.000
.000

نتیجهگیری
پیشرفت در فناوری اطالعات و ارتباطات ،فرصتهای جدیدی را به روی
نظام تعلیموتربیت گشوده است و روشهای مبتنی بر فناوری روزبهروز
بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند ،فناوری سبب شده تا روشهای
تدریس از حالت منفعل خارج شده و با فعالیت بیشتر یادگیرنده همراه
شوند .در این راستا هدف از پژوهش حاضر مقایسه تأثیر استفاده از روش
تدریس معکوس با روش تدریس سنتی در یادگیری و خودکارآمدی
تحصیلی درس فارسی است .نتایج پژوهش ،پس از طرح سؤاالت ،بررسی
ادبیات و پیشینه پژوهش و جمع آوری دادهها و تحلیل آنها به شرح ذیل
است:

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

.001

در خصوص سؤال اول مبنی بر اینکه استفاده از روش تدریس معکوس
در مقایسه با روش تدریس سنتی بر میزان یادگیری درس فارسی
دانشآموزان پایه دوم ابتدایی چه تأثیری دارد؛ نتایج نشان داد استفاده
از روش تدریس معکوس بر یادگیری دانشآموزان مؤثر بوده است؛
بهگونهای که میزان یادگیری دانشآموزانی که با استفاده از روش تدریس
معکوس ،درس فارسی دوم دبستان را یادگرفتند ،نسبت به دانشآموزانی
که با روش تدریس سنتی به مطالعه درس فارسی پرداختهاند ،باالتر بوده
است .این یافتهها با نتایج پژوهش الوو همکاران [ ،]17مافت [،]18
پارشر [ ،]19روتلر و کین [ ،]20دیوید و همکاران [ ،]28وی لی و همکاران
[ ،]30لی [ ،]32لی و هاه [ ،]33مکدونالد و همکاران [ ،]38شریفی و
کرمی [ ،]39همخوانی دارد؛ درحالیکه با نتایج پژوهش وانگ [ ]46هم
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راستا نیست .در تبیین این یافته میتوان گفت ،الگوی کالس معکوس
مبتنی بر تغییرات اساسی در الگوی آموزش به شیوه معمول و تبدیل آن
به الگوی یادگیرنده محور است؛ جاییکه توجه شاگرد قبل از کالس
درس به مواد آموزشی از قبل آماده شده و انجام تکالیف درسی معطوف
میشود و معلم از زمان کالس درس برای بهبود درک فراگیران و
فعالیتهای یادگیری جهت درک عمیقتر مفاهیم درسی و رفع اشکال
استفاده میکند؛ در واقع این نوع کالس ،عالوهبراینکه یک روش تدریس
پیشرفته را پیاده میسازد ،به چالش مدیریت زمان و انفعال دانشآموز
حین یادگیری در کالس درس نیز پاسخ میدهد .همچنین یادگیری
فراگیر محور در کالس معکوس زمانی اتفاق میافتد که شاگردان فرصت
بیشتری برای درگیر شدن با فعالیتهای یادگیری داشته باشند .بنابراین
در یک محیط یادگیری شاگرد محور ،معلم نقش تسهیلکننده یادگیری
را برعهده دارد .لذا در پژوهش حاضر تالشِ خود ِشاگرد ،جهت یادگیری
مفاهیم درس فارسی ،با کمک فیلم آموزش زبان فارسی کالس دوم
دبستان ،سبب میشود که میزان یادگیری افزایش یابد؛ زیرا فیلم
آموزشی برای دانشآموزان کالس دوم دبستان که در مرحله رشد عینی
قرار دارند ،دارای جذابیتهای فراوان بصری است؛ لذا یادگیری را برای
آنها دلپذیرتر میکند .همچنین قابل ذکر است که استفاده از کالس
تدریس معکوس به همراه فیلم آموزشی ،نسبت به روش تدریس معمول
یا سنتی ،تعداد بیشتری از حواس شاگرد را بهکار میگیرد؛ بنابراین
یادگیری عمیقتر رخ میدهد.
درخصوص سؤال دوم مبنی بر اینکه استفاده از روش تدریس معکوس
در مقایسه با روش تدریس سنتی بر میزان خودکارآمدی دانشآموزان
پایه دوم ابتدایی.چه تأثیری دارد؛ نیز نتایج نشان داد استفاده از روش
تدریس معکوس بر خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان مؤثر بوده است؛
بهگونهای که خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزانی که با استفاده از روش
تدریس معکوس ،درس فارسی دوم دبستان را یادگرفتند ،نسبت به
دانشآموزانی که با روش تدریس سنتی به مطالعه درس فارسی
پرداختهاند ،باالتر بوده است .این یافتهها با نتایج پژوهش زینالدین و
هلیلی [ ،]1روتلر و کین [ ،]20تامس و فیل پات [ ،]21دیوید و همکاران
[ ،]28نامازین دوست و کاک مک [ ،]29وی لی و همکاران [ ،]30لی
سوپینگ و همکاران [ ،]31لی و هاه [ ،]33هانگ [ ،]34کاویانی و
همکاران [ ،]35شریفی و کرمی [ ،]39همخوانی دارد؛ درحالیکه با نتایج
پژوهش وانگ [ ]46هم راستا نیست .در تبیین این یافته میتوان گفت
از آنجا که خودکارآمدی به برداشت شاگردان از تواناییهای خود برای
انجام فعالیتهای متنوع اشاره دارد ،وقتی که دانشآموزان با استفاده از
روش تدریس معکوس ،در منزل به یادگیری محتوای درسی خود
میپردازند ،متوجه این مطلب میشوند که نسبت به گذشته مسئولیت
بیشتری جهت یادگیری خودشان دارند و به تنهایی نیز میتوانند از پس
یادگیری مفاهیم درس فارسی برآیند .لذا قضاوتهای آنها در مورد
تواناییها ،ظرفیتها و قابلیتهای خود برای انجام تکالیف ،نسبت به
کالس درس سنتی تغییر مییابد و به توانمندیهای خود بیشتر از
کالسهای سنتی تکیه میکنند .همین امر نیز سبب میشود که خود را
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در امور تحصیلی ،نسبت به کالس درس سنتی ،خودکارآمدتر بدانند.
یکی از مهمترین دالیل خودکارآمدی بیشتر آن است که در روش
تدریس معکوس ،به دلیل اینکه آمادهسازی دانشآموزان برای درس
جدید ،قبل از زمان کالس صورت میگیرد ،یادگیری نیز راحتتر و با
صرف انرژی کمتر در کالس همراه خواهد بود که خود این امر منجر به
باورهای قویتر برای موفقیت در یادگیری از نظر شاگرد میشود؛
بهطوریکه آنها در حین یادگیری معکوس در کالس ،حضور فعالتری
برای فعالیتهای یادگیری خود با کمک معلم دارند.

مشارکت نویسندگان
در نگارش این مقاله نویسندگان سهم یکسانی داشتند.
ایدهپردازی ،طرح پژوهش و اصالح اساسی نسخه اولیه دستنوشته
توسط مرجان معصومی فرد ،جمعآوری دادهها ،تجزیهوتحلیل
دادهها و نگارش پیشنویس دستنوشه توسط مهری پارسا سیرت
و مشاوره و انجام اصالحات آماری توسط مهدی محمودی انجام
شده است.
تشکر و قدردانی
مقاله ارسالی حاصل پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان «مقایسه
تأثیر استفاده از روش تدریس معکوس با روش تدریس سنتی در
یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی درس فارسی دانشآموزان پایه
دوم ابتدایی شهر تهران» است .لذا از اساتید محترم و تمامی
معلمان ،آموزشوپرورش منطقه  4تهران و همچنین از مدیران
مدارس ،کمال امتنان و تشکر را دارد.
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