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 چکیده
آوری  تبیین اثربخشی آموزش معکوس بر تاب   پژوهش،هدف این 

آمااوزاد نر اار پبیااه یاابزنه  نر نرس ا  اابد و   تحصاای ی نا ااش
پاژوهش از  او     نیا اباون    88-89نر سبل تحصی ی  زی ت محیط

آماوزاد   هماه نا اش  اسات    یو از  ظر هدف کابربرن  یشیآزمب شبه
آمابری   هعنواد جبمع به ریمشغول به تحصیل نر پبیه یبزنه  شهر 

شاهر  نو  بحیاه  از مادارس   یکیاب دا پژوهش نر  ظر گرف ه شد د  
 فاار از  06ا  خااب  و  نر نساا رس یریااگ بااه روش  مو ااه  ری

 06کاسس  سبنه نر نو  یبه روش تصبنف بزنه ی هیآموزاد پب نا ش
  شاد د  نیگزیجب «کن رل»و گروه  «شیآزمب»عنواد گروه  به ی فر
( 4662پرسشنبمه اسا ب دارن سابموز ز    هب از  آوری نانه منظور جمع به

 ی شاد ببیا هنجبر 2084نر سابل  و همکبراد   ژان یتوسط س طب  که
روایی  ییدتأآزمود اس فبنه گرنید  پس از  آزمود و پس عنواد پیش به

، پبیبیی آد توسط اسبتید حوزه ع وم تربی ی صوری و مح وایی ابزار
منظاور   باه محبسابه گرنیاد     92/6از طریق ضریب آلفبی کرو ببخ 

 شیگرا یبه همچود شبرص یفیهب از آمبر توص  نانه وتح یل تجزیه
 یبارا  نیآزمود لاو  یو آمبر اس نببط یپراکندگ هبی مرکز و شبرص

چناد   کوواریاب س  لیا و تح  هاب  ب سیا وار یمفروضه هم ب  یبررس
از  یریا گ باب بهاره  م غیره و آزمود اتاب   و تک  آزمود مب کوا( رهیم غ
  بیج تحقیق  شبد نان که  شده است  س فبنها Spss24 یافزارهب  رم

ب ازایی   یرتاأث آموزاد  تحصی ی نا شآوری  تب آموزش معکوس بر 
 هآموزاد نر ر پبیا  آوری تحصی ی نا ش تب  60/6 که طوری بهنارن، 

، نر هبیتبخشد   را ارتقبء می زی ت محیطیبزنه  نر نرس ا  بد و 
مشابرکت مع مابد نر    هگرنن که مدیراد مادارس زمینا   پیشنهبن می

هبی راهبرنهبی  وین تدریس را فاراه   مبیناد تاب مع مابد      کبرگبه
آماوزش معکاوس نر    ازجم اه ب وا ند از رویکرنهبی  وین تادریس  

 مند گرن د  هبی نرس بهره کسس
آوری تحصی ی، تادریس   تب آموزش معکوس،  کلیدی: های هواژ

 یبنگیری معکوسکسس معکوس، معکوس، 
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Abstract 
This study aimed to evaluate the effectiveness of 
the flipped teaching method on the academic 
resilience of students in the lesson of humankind 
and the environment in the academic year of 2019-
2020. This research is quasi-experimental and 
applied in terms of purpose. The statistical 
population of the study included female high 
school students in District 2 of Shahr-e-Rey. First, 
one of the schools in the district 2 of Rey was 
selected by available sampling method and 60 high 
schools 11th-grade students were replaced by 
simple random sampling in two classes of 30 
people as the experimental group and the other as 
the control group. To collect data, the standard 
questionnaire of Samuels (2004), which was 
standardized by SoltaniNejad and his colleagues in 
2012, was used as a pre-test and post-test. After 
confirming the face and content validity of the 
instrument by professors in the field of educational 
sciences, its reliability was calculated through 
Cronbach's alpha coefficient of 0.81. To analyze 
the data, descriptive statistics such as center 
orientation indices and dispersion indices and 
inferential statistics of the Levin test were used to 
investigate the assumption of variance 
homogeneity and multivariate analysis of 
covariance and univariate and ETA test using 
Spss24 software. The results showed that flipped 
teaching has a positive effect improves the 
academic resilience of 11th-grade female students. 
Finally, it is suggested that principals facilitate 
teachers' participation in workshops on new 
teaching strategies so that teachers can benefit 
from new teaching approaches, including filliped 
teaching in the classroom. 
Keywords: academic resilience, flipped 
classroom, flipped learning, flipped teaching 
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 مقدمه
 یانمتص  د یه  ا دغدغ  ه ت  ری  مه   اا  یک  یام  رواه 

 یبرا یریادگیبحث  زمواان دانشو   یوالد ت،یوترب  یتعل

 ,Safari) اس ت  یلیتحص   یه ا  تی  ب ه موق   یابی دست

ه    اب  رب ش  یس  نت یه  ا زم  واش ،ی. اا طرق  (2020

 رن دگان یادگی اای  ن یگو پاسخ توانند یچراکه نم ستند؛ین

 و ه ا  روش یپ  منظور، معلم ان در    یهم امروا باشند. به

زمواش . زمواش بهتر و مؤبرترند یبرا ینینو یکردهاروی

مه   معلم ان اس ت.     یه ا  اا دغدغه ارید یکی تیفیباک

ابتک ار   ق دان و یکنواختیکه  اند اقتهیدر یخوب معلمان به

 یعلم   تیرشد و موق  نهیام تواند ینم سیتدر وهیدر ش

 (.Bahmani, et al. 2017زم واان را ق راه  کن د )    دانش

ه ای زمواش ی در م دار      یکارزم د چنی  یکی اا نا ه 

عدم تناسب امان تدریس با محتوای زمواش ی در   ،امروا

اس ت  ویژه در تعامل معل  و ش اگرد   های در  به کال 

ک رده   رو جدی روب ه چالش  اریزان زمواشی را ب که برنامه

ب ه   دی  با ، معلم ان یج ه درنت (.Soly, et al. 2020است )

ک ه   باش ند اا تدریس و یادگیری  یدیجد کردیدنبال رو

 Esmaeili, etداشته باشد ) یبه کال  در  نااه متفاوت

al. 2016). 

پاسخ زن ب رای   که معموالً سؤاالتییکی اا همچنی  

ت وان هم ه   مه  است ای  است که چاون ه م ی   معلمان

یادگیرندگان را مورد توج ه ر رار داد    نیااهای یادگیری 

های ب زر  ب ا یادگیرن دگان    اگرچه ممک  است، کال 

ه ای ام ان ک ال     متفاوت و اس تانداردها و مح دودیت  

ام ا   ،اا همه یادگیرندگان ش ود  معل در ، مانع حمایت 

 « معکو زمواش»امرواه قواید قناوری اا طریق رویکرد 

(filliped teaching) پاس خ ده د.    سؤالی  تواند به امی

ای  مدل زمواشی، یک رویک رد پ داگوکیکی ب ر اس ا      

زمواش مست ی  است که اا قضای یادگیری گروه ی ب ه   

کند و نت ای  گروه ی   سمت یادگیری انفرادی حرکت می

را به س مت مح یی ی ادگیری قع ال و تع املی متح ول       

 تس هیلار عن وان راهنم ا و    ب ه  معلمانکند، جایی که  می

خالران ه، موو وعات    ص ورت  ب ه یادگیری یادگیرن دگان،  

 (.Schultz, et al. 2014) گیرنددرسی را به کار می

زمواشی و نوعی اا  راهبردکال  در  معکو  یک 

است که زمواش  (blended learning) ییادگیری ترکیب

کن د ک ه در زن،    محور تب دیل م ی  شاگردرا به یک مدل 

ت در عم ق بیش تر و   امان کال  صرف بررسی موو وعا 

ه ای   شود. در  های یادگیری جذاب می ساخت مورعیت

داخل کال  در یک کال  در  معکو  ممک   اس ت   

ه ایی باش د ک ه در     شامل ی ادگیری ب ر اس ا  قعالی ت    

 ن  دا هعن  وان تکلی  ن خ  انای ب  ود  هزم  واش س  نتی ب   

(DeLozier & Rhodes, 2016؛) ای  در ،دیار سویی اا 

ری را در ک ال   بیش ت  ت وان، ام ان   م ی  یادگیری اا نوع

های تفکر گذاشت، همچن ی  یادگیرن دگان    برای مهارت

قعال، در یادگیری و ایجاد دانش بیش تر قع ال    صورت به

ام ان دان ش خ ود را زام ایش و ارای ابی       هستند و ه   

 (.Thomas & Philpot, 2012کنند ) می

ق  ی ش امل ص رف     زمواش معکو  ،دیار طرقیاا 

، کردن امان کال  در  برای ی ادگیری ق ردی نیس ت   

بلکه شامل استفاده اا انواع زمواش و ی ادگیری، تش ویق   

یادگیرندگان به پذیرش مسئولیت یادگیری خود، ت ویت 

زنان در جهت رس یدن ب ه ی ادگیری در ح د تس لی در      

همچن ی  در ای      .(Helgeson, 2015) ش ود  محتوا م ی 

شود   در  کنار گذاشته میالمحتوا در کرویکرد ارائه 

س ی را اا طری ق   اله ای ک  توانن د قعالی ت  م ی  معلمانو 

که چاونه یادگیرندگان به علت مسائل دست زمواش ای 

عات را در اندگی وارعی به کارگیرند، ق راه   الیابند و اط

در ای  راستا، ه   معل     (. Kaviani, et al. 2017) کنند

  ای   ک ه رویک رد زمواش ی بای د      باید کارزمد باشد و ه

مس تلزم درگی ری،   ه    ابرب ش باشد. زمواش ابرب ش 

یادگیرن دگان اس ت؛   تحص یلی  زوری و خ ودراهبری   تاب

زمواان به مطالب درسی هنا ام   چون درگیر کردن دانش

اس ت،   م ؤبر ه ا   تنها در پیشرقت تحصیلی زن تدریس نه

بلکه به مدیریت ابرب ش کال  در  معل  ه   کم ک   

ن د،  یقرا کیعنوان  بهزوری  (. تابSafari, 2020کند ) می

و  دکنن ده یتهد ییبا ش را  زیزم تیموق  یسااگار ییتوانا

ن اگوار   ییمثبت در واکنش به شرا یسااگار، دیار بیان به

گی ری قش ار روان ی و اس تر       ط را چش     که ب ه  است
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 .JahedMotlagh, et alکن د )  زم واان را ک   م ی    دانش

 کند یم شتریزمواان را به در  ب دانش زشیانا و (2015

(Barzegar and Fouladchang, 2014.)  س   اموئلز

، «یارتباط یها مهارت» را در سه بعد یلیتحص یزور تاب

« نا  ر مح  ور و مثب  ت لهئمس  »و « گی  ری زین  ده جه  ت»

 ییب ه رقتاره ا   یارتب اط  یه ا  مه ارت : کن د  یمش ص م

ب ا   قی  اا زن طر توان د  یک ه ش  ص م     ش ود  یاطالق م

 یها ارتباط برررار کند که به بروا پاسخ یبه نحو ارانید

؛ ش  ود یمنته   یمنف   یه  ا اا پاس  خ زی  مثب  ت و پره

 ییاا توان ا  ان د  عبارت یارتباط یها مهارت ،دیار عبارت به

 م  ؤبرب  ه ش  کل کارزم  د و  ا  رانیدرابط  ه ب  ا  یبرر  رار

(JahedMotlagh, et al. 2015.) گی ری زین ده ب ه     جهت

ب ا پیام دهای    و ساخت ذهنی ق رد اا زین ده اش اره دارد   

گ  ذاری و  و بس  تری را ب  رای ه  دفمثب  ت ارتب  اط دارد 

ه ا و ایج اد تعه د ق راه       ری زی، ک اوش انت  اب    برنامه

 نماید مسیر تحولی قرد را هدایت می یجهدرنتنماید و  می

و قرد را در مسیر درس تی ب رای رس یدن ب ه اه داف اا      

کن د و م انع اا انح راف او     پیش تعیی  شده هدایت م ی 

ب ر   یمبتن یریادگی .(Sahebyar, et al. 2019) گردد می

ک ه در زن   استزموامحور  دانش یق  زمواش کی مسئله

 اریکدیبا  یکسب تجربه اا همکار قیزمواان اا طر دانش

 پرداان  د یعل    م    یری  ه قراگب   یدر م  ورد موو  وع 

(Zamzami, 2018). 

ده د ک ه برداش ت    نتای  مطالعات م تلن نشان م ی 

ی ادگیری  ت دریس و  ه ای  نسبت به قعالیت زموااندانش

دهن د ک ه   ها ت رجی  م ی   معکو ، مثبت بوده است. زن

 ،تصویری داشته باشند صورت بهسی را الهای کس نرانی

س ی  اله ای تع املی ک  اما بیشتر تمای ل دارن د، قعالی ت   

 ;Bland, 2006; Gannod, 2007) باشند بیشتری داشته

Zappe, et al. 2009; Day & Foley, 2006; Stelzer, 

et al. 2010; Thomas & Philpot, 2012; Moravec, 

et al. 2010; Kaviani, et al. 2017) . همچنی  اازنجاکه

ه ایی ک ه انج ام     پژوهشاران در ای  تح یق ب ا بررس ی  

زمواان  چنی  تح ی ی بر روی دانشاند دریاقتند که  داده

تبی ی   ل ذا  دختر ناحیه دو شهر ری انجام نش ده اس ت،   

زوری  ابرب ش ی روش زم واش معک و  ب ر ت اب      میزان

 بر ای  ،   عالوه. دارای اهمیت باشدزمواان تحصیلی دانش

وهشاران اا زنجایی شکل گرقت ک ه  تری  دغدغه پژ مه 

را  سیت در  یسنت یها روش تواند یم «معکوسآموزش »

(، تفکر انت ادی را Bahmani, et al. 2017) دگرگون کند

 تیخالر(، Dehghanzadeh, et al. 2018توسعه ب شد )

 Jafari) ده د مثب ت ارت  ا     یط را  زم واان را ب ه   دانش

Kamangar; Izadi & Piruz, 2020) ،   ی ادگیری در

 .Mobsermaleki, et alزوری را تسهیل کن د )  کار و ق 

باشد  مؤبرترهای تدریس متداول  (، نسبت به روش2018

(Azimi, et al. 2017 و ب   ه پیش   رقت تحص   یلی )

 (.Kaviani, et al. 2017شود )منجر یادگیرندگان 

مواج ه   سؤالبا ای   در ای  مطالعه بنابرای ، مح  ان

شدند که زیا زمواش معکو  با ای  همه مزایا در کال  

زم واان   دان ش « زوری تحص یلی  ت اب »تواند بر  در  می

وو عیت ابرب ش ی    طور معناداری ابرگذار باشد؛ چون به

زوری تحص یلی   زمواش معکو  در کال  در  بر ت اب 

تصویر روش نی اا می زان    و زمواان مش ص نیست دانش

عک  و  در ک  ال  در  ب  ر   زم  واش م تأبیرگ  ذاری

زمواان وجود ندارد. ب ه هم ی     زوری تحصیلی دانش تاب

ک ه   ب رای ای     حاور در ای  تح یق منظور، پژوهشاران

بتوانند پاسخ مناسب و درخوری به دغدغ ه اص لی خ ود    

عنوان معلم ان یادگیرن ده و پژوهن ده بدهن د، ت الش       به

عن وان متیی ر    دارند ت ا ابرب ش ی زم واش معک و  ب ه     

زمواان  زوری تحصیلی دانش  ل بر متییر وابسته تابمست

دخت  ر را در پای  ه ی  ااده  دوره دوم متوس  طه در در   

وپرورش ناحیه دوم شهر  در زمواش ایست محییانسان و 

 مورد مطالعه ررار دهند. 99-99تحصیلی  ری در سال

توان د وو عیت    م ی اما اازنجاکه نت ای  ای   تح ی ق    

 زوری تحص  یلی ت  ابابرب ش  ی زم  واش معک  و  ب  ر  

زمواان را تبیی  نماید و تص ویر روش نی اا می زان     دانش

زوری تحص  یلی  ابرب ش  ی زم  واش معک  و  ب  ر ت  اب  

زمواان ارائه دهد، انج ام زن اا اهمی ت و و رورت     دانش

گ  ردد؛ چراک  ه نت  ای  زن  بس  یار ب  االیی برخ  وردار م  ی

و  گ  ذاران یاس  تستوان  د منش  ور راهنم  ایی ب  رای  م  ی
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در ادام ه، ب ه   ویژه معلمان باش د.   زمواشی به ریزان برنامه

های داخلی و خارجی انجام شده که ب ه کیفی ت    پژوهش

 شود: د پرداخته مینکن ای  مطالعه کمک می

در ( Nazaripour & Laei, 2020) یو الئ   پ ور  ینظر

معک و  ب ر    یریادگی   ریت أب  یبررس» هدفبا  ی یتح 

 «یاو  یدر  ر یریادگی  و  یلیتحص   یخودکارزم  د

 یلیتحص یمعکو  بر خودکارزمد یریادگدریاقتند که ی

 ین  اتوان یزم  واان دارا دان  ش یاو  یدر  ر یریادگی  و 

ها  گیری یادگیری زن و به طرا چش  مؤبر است یریادگی

 برد. را باال می

( در تح ی   ی ب  ا ه  دف   Melissa, 2020ملیس  ا )

 قی  طر اا زم  واان دان  شتحص  یلی  یری  درگ لیتس  ه»

« معک  و  اا پای  ه اول ت  ا دوااده    یریادگی   ک  ردیرو

هایی که توسی معلم ان مربوط ه تهی ه     دریاقت که قیل 

زم واان   شوند به درگیری تحص یلی بیش تر در دان ش    می

 گردند. میمنجر 

 & Abdollahi) یو احم    دزباد یعب    داله

AhmadAbadi, 2019  ج  ادیا» ه دف ب ا   ی( در پژوهش 

دریاقتن د  « به روش معک و  در ک ال  در    یریادگی

 یبه عوامل دیمعکو  با وهیبه ش یریادگی جادیا یبرا که

زم وا،   ب ه دان ش   یب ش زهیتسلی کامل معل ، انا ااجمله

 یه ا  اس ت یک ار، س  امانج   ییباور معل  نسبت ب ه توان ا  

 اا،ی  مدرس  ه و اداره، من  ابع و امکان  ات م  ورد ن ی یتش  و

 ییایها، پو به خانواده یب ش یمشوق بودن مدرسه، زگاه

 وهیب ه ش    یریادگی یکال  در ، باور معل  به ابرب ش

روا ب ودن   زم وا، ب ه   معکو ، باور معل  نسبت ب ه دان ش  

  یه ا و ر وان   اطالعات معل  ، خ ارش ش دن اا چ ارچوب    

نهفت ه در م ورد ن  ش     یقرهنا   یها قرض شیپ ،یسنت

 توسی معل  توجه کرد. شدن تیمعل  و عالره به هدا

در ( Sahebyar, et al. 2019و همکاران ) اری صاحب

معک و    یریادگی   یمطالعه ابرب ش» هدفبا  ی یتح 

زمواان دوره دوم متوسطه در در   دانش یتأملبر تفکر 

معکو  بر تفکر  یریادگیراهبرد  دریاقتند که «یاویر

 یرتأب  ،یهمچن سزایی دارد. به یرتأبزمواان  دانش یتأمل

 یت أمل تفک ر   ه ای  مؤلف ه  ۀمعک و  ب ر هم     یریادگی

( مثب  ت و یو تفک  ر انت   اد یت  أمل دن،ی  قهم ،ی)ع  اد

 معنادار است.

 ه دف ب ا   پژوهش ی ( در Ahanjan, 2018جان ) زه 

ب ر   نگیپادکست ۀویبه شمعکو  زمواش  یرتأببررسی »

 یو خودکارزم    د زشی    انا ،یلیتحص     ش    رقتیپ

 وهیب ه ش   معک و   زم واش  دریاقت ک ه   «زمواان دانش

 ,E( »Engagementپ ن   »بر م دل   یمبتن نگیپادکست

Explore, Explain, Elaborate, and Evaluate ) در

زمواان  دانش یو خودکارزمد زشیانا ،یلیتحص شرقتیپ

پژوهش نش انار زن ب ود ک ه     ۀجیدارد. نت ییسزا به یرتأب

 م ؤبر  یلیتحص شرقتیدر پ Eپن   یو الاو نگیپادکست

 شیو باع ث اق زا   ب رد  یرا باال م   یلیتحص زهیاست و انا

 .شود یم ها یزامودن یخودکارزمددرگیری و 

ای ب ا ه دف    ( در مطالع ه Zamzami, 2018امزمی )

و درگیری  شده درک ۀزیانا و یریادگی عملکردبررسی »

معک و  ب ه    ک ال   زم واش  در زم واان  دانشتحصیلی 

-Self) ۀکنن د  خ ودتعیی   ۀنظری   بر اسا « همراه باای

Determination Theory معک و   زمواش ( دریاقت که

و  کن د  یم   ج اد یزمواان ا را در دانش یشتریب ۀزیه  انا

ه ا   و مش ارکت زن  یلیتحص یریمنجر به درگ که  یه  ا

 یزمواان به ردر . م صوصاً دانششود یدر کال  در  م

خ ود   یه ا  یشدند که به رراب ت ب ا همکالس      تهیبرانا

ه ا   زن انیمنجر به ورب و شت  م که ییجاپرداختند تا 

ها منجر به پیدایش چهار م وله مه     نتای  یاقته. دیگرد

اند اا: الن( انایزه یادگیری ربل اا ک ال    شد که عبارت

زم واان ش(   زمواان ب( ررابت ربل اا ک ال  دان ش   دانش

زم واان د( مش ارکت ی ا تعام ل      است الل یادگیری دانش

 زمواان. اجتماعی دانش

وا، مطالعات پیشی ، در دنیای پرتالط  ام ر  بر اسا 

 یاست که گاه یبه حدّ یزمواش یها سرعت تحول نظام

. اا گ ردد  یجامع ه م    یکل ساختار زمواش رییموجب تی

 یریادگی  اا زم واش و   کس چیامروا ه یایدر دنطرقی، 

ه ا   انس ان  یاا ان دگ  یب ش   یریادگی  و  س ت ین ااین یب

بت وان گف ت ک ه     جرئ ت ب ه   دی. ش ا گ ردد  یمحسوب م

 رای  اس ت؛ ا  یریادگی   ه ا  نانس ا  یاصل ان دگ   یتر مه 
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 یریادگی  م تلن  یندهایانسان اا بدو تولد تا انتها با قرا

 .استرو  روبه

اطالع ات و نف وذ    یگس ترش قن اور   باعالوه بر ای ، 

ارتب  اط اا راه دور ب  ه عم  ق جامع  ه، ابزاره  ا و   لیوس  ا

 یا گون ه  خوش تحول ش دند، ب ه   زمواش دست یها روش

ک ه   ین، بتواند با امکاناتکه هر قرد در هر امان و هر مکا

ک ه خ ودش مش  ص     یدارد و در ب ااه ام ان   اریدر اخت

 نترن ت یک ه ا  ینام ا  یبپردااد. حت   یریادگیبه  کند، یم

م ورد توج ه    ت ر  یجد دهیپد  یکرد، ا دایظهور و بروا پ

زم  واش  ان،ی  م  ی  (. در اSafari, 2020ر  رار گرق  ت )

ای    پژوهشاران در . مورد توجه ررار گرقتنیز معکو  

مطالعه به دنبال زامون ای  قرویه هستند ک ه زم واش   

 دارد. یرتأبزمواان  تحصیلی دانش زوری معکو  بر تاب

 

 پژوهششناسی  روش
و اا نظ ر اج را    «یک اربرد »پ ژوهش اا نظ ر ه دف      یا

پ  ژوهش ش  امل  یجامع  ه زم  ارب  ود.  «یش  یزاما هش  ب»

 یش هر ر  2 هیزمواان دختر دوره دوم متوسطه ناح دانش

اا مدار  منط  ه   یکیکه  بود 99-99در سال تحصیلی 

نف ر اا   00انت  اب و   در دس تر   یری  گ نمونهبه روش 

روش  ب ه  ااده ی   هی  زمواان دوره دوم متوسطه، پا دانش

عن وان گ روه    ب ه  ینف ر  30ک ال   ساده در دو  یتصادق

  یازیعن  وان گ  روه کنت  رل ج  ا ب  ه یا  ریو د شیزام  ا

در ای  راستا محتوای زمواشی اا در  انس ان   .دندیگرد

پایه یااده  زماده و پ س اا زگ اه ک ردن     ایست محییو 

 10های تهیه شده طی  گروه زامایش اا هدف اجرا، قایل

معل    بدی  منظ ور،   جلسه در اختیار زنان ررار داده شد.

 مرب وط  مطالبجهت تدریس به روش زمواش معکو ، 

س اعته( را   کی   ۀجلس   10 مجموعاً) جلسه هر در  به

و بی نم ود و ب ا کم  ک    ص ورت ص وتی و تص  ویری    ب ه 

ب  رای ه  ر جلس  ه محت  وای    ی،زمواش   تکنولوکیس  ت

الکترونیکی تهیه شد. ای  محتوای الکترونیک ی در رال ب   

 هم راه  ب ه  ه ا  لوح قشرده یک هفته ربل اا شروع کال 

 شزامای گروه زمواان دانش اختیار در مربوطه در  طرح

ررار گرقت. عالوه بر زن، گروهی مجاای متشکل اا معل  

شکل گرقت ت ا   یرانای اجتماعی شبکه در زمواان و دانش

دسترس ی داش ته و    معل    ب ه  طریق ای  اا زمواان دانش

سؤاالت و مش کالت قن ی در ح ی  اج رای برنام ه را اا      

طرح در  متوجه  ۀزمواان با مطالع بپرسند. دانش شانیا

ش  دند ک  ه رب  ل اا ه  ر ک  ال  بای  د ک  دام محت  وای   

الکترونیکی و چ ه ص فحاتی اا کت اب مرج ع را مطالع ه      

 پرسشنامه استانداردها اا  زوری داده منظور جمع به کنند.

توس   ی  ک   ه( 2002س   اموئلز ) زوری تحص   یلی ت   اب

و  ی ش د ابیهنجار 1392در سال و همکاران  نژاد یسلطان

 یری  گ جه ت »، «های ارتب اطی  مهارت» مؤلفهسه  یدارا

ب ا   هی  گو 55و  «نا ری  مثب ت »و « مح ور  لهئو مس ندهیز

ت ا   1 اای  )اا هرگ ز ب ا امت   یکرت  یل یا ن ه یپ ن  گز  نیط

زامون  و پس زامون شیپ عنوان بهبود ( 5 اایبا امت شهیهم

 .دی  و کنت رل اس تفاده گرد   شیه ر دو گ روه زام ا    یبرا

 دینف ر اا اس ات   10توس ی   زن ییو محت وا  یصور ییروا

 قی  پرسشنامه اا طر ییایشد. پا ییدتأ یتیحواه علوم ترب

. دی  محاس به گرد  91/0کرونب ا  در ک ل    یزلف ا  بیور

همچ ون   یفیها اا زمار توص    داده وتحلیل تجزیهمنظور  به

و  یپراکن دگ  های و شاخص مرکزی شیگرا یاه شاخص

مفروو  ه  یبررس   یب  را  یزام  ون ل  و یزم  ار اس  تنباط

 رهی  چن د متی  کوواری انس  لی  ه ا، تحل  انسیوار یهمسان

اا  یری  گ با بهره و تک متییره و زامون اتا )زامون مانکوا(

 شده است. ستفادها Spss24 یاقزارها نرم

 

 پژوهشهای  یافته
 یلیتحص   یزور ت  اب تیوو  ع، ابت  دا در ای    رس  مت

در در  انس  ان و  ااده ی   هی  زم  واان دخت  ر پا دان  ش

 یرب  ل و بع  د اا اج  را ،در ه  ر دو گ  روه ایس  ت مح  یی

بررس ی و س پس قرو یه اص لی تح ی ق م ورد        سیتدر

 گیرد: زامون ررار می

  یانایپرسشنامه، م اا زمده دست هب اطالعات یبررس

 در زام  ون پ  س و زام  ون شیاس  تاندارد پ    انح  راف و

 ارائه ریا جدول با مطابق زمواان ی دانشلیتحص یزور تاب

 :گردد یم
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 یلیتحص یآور تابآزمون  آزمون و پس میانگین و انحراف استاندارد پیش .9جدول 

 تعداد ها گروه متغیرها
 آزمون پس آزمون پیش

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 یارتباط هایمهارت
 35213/3 93/53 22705/3 00/32 30 زامایش

 22705/3 00/32 20559/3 30/33 30 کنترل

 محور لهئمس و ندهیز یرگیجهت
 39500/2 03/22 59333/2 20/29 30 زامایش

 32113/3 73/29 97113/2 00/29 30 کنترل

 ناریمثبت
 99917/1 50/20 13220/2 27/17 30 زامایش

 21022/1 17/19 71109/1 30/17 30 کنترل

 

 یپراکن دگ  و یمرک ز  ش اخص  ۀدهند نشان 1 جدول

 زن یه ا  لف ه ؤرمیا هم راه  ب ه  یلیتحص   زوری تاب ریمتی

 در ش ود،  یم مشاهده قوق جدول در که طور همان. است

 ۀلفؤرمیا به  یانایم  یکمتر ش،یزاما گروه زامون شیپ

 ۀلف  ؤرمیا ب ه   یانای  م  یشتریب و( 27/17) ینار مثبت

 در همچن ی  . دارد تعل ق ( 00/32) یارتب اط  یها مهارت

 ۀلف  ؤرمیا ب ه   یانایم  یکمتر کنترل، گروه زامون شیپ

 ۀلف  ؤرمیا ب ه   یانای  م  یشتریب و( 30/17) ینار مثبت

 زام ون  پ س  در. دارد تعلق( 30/33) یارتباط یها مهارت

 ینار مثبت ۀلفؤرمیا به  یانایم  یکمتر ش،یزاما گروه

 یه ا  مه ارت  ۀلف  ؤرمیا به  یانایم  یشتریب و( 50/20)

 زام ون  پ س  در که یدرحال. دارد تعلق( 93/53) یارتباط

 ینا ر  مثب ت  ۀلفؤرمیا به  یانایم  یکمتر کنترل، گروه

 یه ا  مه ارت  ۀلف  ؤرمیا به  یانایم  یشتریب و( 17/19)

 نم  رات  یانای  م ل  ذا. دارد تعل  ق( 00/32) یارتب  اط

 براب ر  شیزام ا  گ روه  زامون شیپ در یلیتحص زوری تاب

 در ک ه  یدرح ال ، 31319/5 اس تاندارد  انحراف با 33/79

 ب ا  20/110 نم رات   یانای  م ش،یزام ا  گروه زامون پس

 نم  رات  یانای  م. اس  ت 09305/2 اس  تاندارد انح  راف

 براب ر  کنت رل  گ روه  زام ون  شیپ   در یلیتحص زوری تاب

 در ک ه  یدرح ال ، 39120/2 اس تاندارد  انح راف  با 00/79

 زوری ت  اب نم  رات  یانای  م کنت  رل، گ  روه زام  ون پ  س

 .اس ت  22229/5 اس تاندارد  انح راف  با 03/92ی لیتحص

زم واان در   زوری تحص یلی دان ش   می انای  ت اب   ۀم ایس

زامون در دو گروه زام ایش و کنت رل    زامون و پس پیش

 به تصویر کشیده شده است. 1در نمودار 

 

 
 آوری تحصیلی مقایسه میانگین تاب یستون نمودار. 9نمودار 
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 یآمار یها فرض شیپ آزمون
، ی  انسکووار لی  تحل یه  ا مفروو  ه تی  رعا منظ  ور ب  ه

کلم وگروف   زامون اا استفاده با زامون  یا یها مفرووه

 ونیرگرس   بیش یهمان زامون و لون زامون ،اسمیرنن

 .گرقت ررار یبررس مورد

 
 ها داده عیتوز بودن نرمال آزمون .1جدول 

 آزمون متغیرها
 کلموگروف اسمیرنفآزمون 

 گیری نتیجه مقدار خطا سطح معناداری

ب
تا

 
ور

آ
 ی

ی
یل

ص
ح

ت
 

 یارتباط هایمهارت
زامون پیش  نرمال است. 05/0 03/0 

زامون پس  نرمال است. 05/0 32/0 

 محور لهئمس و ندهیز یرگیجهت
زامون پیش  نرمال است. 05/0 05/0 

زامون پس  نرمال است. 05/0 22/0 

 ناریمثبت
زامون پیش  نرمال است. 05/0 93/0 

زامون پس  نرمال است. 05/0 11/0 

 

ه ا   داده عی  توا دهد، یم  ننشا 2طور که جدول  همان

؛ چ ون س ط    هس تند نرم ال   ه ا  مؤلف ه در تمام ابعاد و 

 .است 05/0 شتریها ب اا زن کیهر  یدار یمعن

 ب  ر معک  و  زم  واش یابرب ش   یبررس   منظ  ور ب  ه

 و انس  ان در  در زم  واان دان  ش یلیتحص   یزور ت  اب

 استفاده یریمتی چند انسیکووار لیتحل اا ایست محیی

 یه ا  مفروو ه  زامون،  یا یریکارگ به اا ربل. است شده

 م ورد   یلو زامون و ونیرگرس بیش یهمان زامون  یا

 بیش   یهمان    ینت  ا 3 ج  دول. گرق  ت ر  رار یبررس  

 در را یلیتحص یزور تاب ریمتی های مؤلفه  یب ونیرگرس

 نش  ان( کنت  رل و شیزام  ا یه  ا  گ  روه) عام  ل س  طوح

 .دهد یم

 
 تحصیلی یآور تابهای  لفهؤآزمون همگنی شیب رگرسیون م .1جدول 

 ها مؤلفه 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F داری معنی 

زامون و  تعامل پیش

گروه با هر یک اا 

زوری  تاب های مؤلفه

 تحصیلی

یارتباط یها مهارت  107/0 1 053/0 030/0 097/0 

 و ندهیز یریگ جهت

 محور لهئمس
359/3 1 079/1 997/0 059/0 

 001/0 012/1 392/1 1 799/2 ناری مثبت

 

 یهمان   پ ژوهش،  یرهایمتی بودن نرمال به توجه با

 زام ون  یها مفرووه انس،یوار یکسانی و ونیرگرس بیش

  ی  ا اا ت وان  یم   و اس ت  شده تیرعا یانسکووار لیتحل

 یبررس منظور به. کرد استفاده ها داده لیتحل یبرا زامون

 اا یلیتحص   یزور ت  اب ب  ر معک  و  زم  واش یابرب ش  

. اس ت  ش ده  اس تفاده  رهی  متی چن د  کوواری انس  لیتحل

 تعام ل  ش ود،  یم   مش اهده  3 ج دول  در ک ه  طور همان

 یزور ت اب  ه ای  مؤلف ه  یه ا  زام ون  پس و ها زامون شیپ

 ق  رض  یبن  ابرا؛ س  تین دار یمعن   گ  روه در تحص  یلی

 .است شده تیرعا ونیرگرس بیش یهمان
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 تحصیلی یآور تاب های مؤلفهآزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس  .1جدول 
 داری سطح معنی 1درجه آزادی  9درجه آزادی  F ها مؤلفه

یارتباط یها مهارت  352/1  1 29 097/0 

محور لهئمس و ندهیز یریگ جهت  235/1  1 29 007/0 

ینار مثبت  322/1  1 29 071/0 

 

ده د، م  دار س ط      نشان می 5طور که جدول  همان

تحص یلی   یزور ت اب  های مؤلفهداری در هر یک اا  معنی

ی ابی  ک ه اا مفروو ه     است. لذا درم ی  05/0اا  تر بزر 

دهن ده   ه ا ت ط ی نش ده اس ت و نش ان      برابری واریانس

 ها است. مفرووه در ای  م یا برررار بودن ای  

 
 تحصیلی یآور تاب های مؤلفه بخشی آموزش معکوس براثر یبررس یبرا یریمتغ چند کوواریانس لیتحل جینتا .8جدول 

داری معنی درجه آزادی خطا درجه آزادی فرضیه F ارزش آزمون  

900/0 ابر پیالیی  030/113  3 55 001/0 

120/0 المبدای ویلکز  030/113  3 55 001/0 

100/0 ابر هتلینگ  030/113  3 55 001/0 

یرو شهیر ی تر بزر  زامون  100/0  030/113  3 55 001/0 

 

 س طوح  ش ود،  یم مشاهده 0 جدول در که طور همان

  یب   ک ه  هس تند  زن ح اکی اا  ه ا  زامون ۀهم دار یمعن

 یکی لحاظ به کنترل، گروه و شیزاما گروه یها یزامودن

زوری  ت  اب گان  ه س  ه ه  ای مؤلف  ه) وابس  ته یره  ایمتی اا

؛ (P>01/0) دارد وج  ود یدار یمعن   تف  اوت( تحص  یلی

 اا ی ک   ک دام ب ی    ک ه  ک ه دری ابی    ای    یب را   یبنابرا

کنت رل و   گ روه  دو  یب   زوری تحص یلی  ت اب  های مؤلفه

 ت ک  کوواری انس  لی  تحل سه دارد، وجود تفاوتزامایش 

 انج ام  یریچن دمتی  کوواری انس  لیتحل مت  در یریمتی

 ش ده  زورده ای ر  ج دول  دراا زن  حاص ل   ینت ا . گرقت

 :است

 
 آزمایش و کنترل گروه دو در آوری تحصیلی تاب های مؤلفه آزمون پس یرو بر یریمتغ تک کوواریانس لیتحل جینتا .7جدول 

 آزمون پس منابع
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F داری معنی 

های  گروه

مورد 

 مطالعه

یارتباط یها مهارت  959/0790 1 230/3399 525/210 001/0 

محور لهئمس و ندهیز یریگ جهت  025/1591 1 522/795 023/55 001/0 

ینار مثبت  051/0059 1 130/2251 515/77 001/0 

 خطا

یارتباط یها مهارت  27/30 59 790/0 - - 

محور هئلمس و ندهیز یریگ جهت  302/12 59 351/1 - - 

ینار مثبت  027/30 59 527/0 - - 

 

 بی  است، شده داده نشان 7 جدول در طور که همان

 یری  گ جه ت ی، ارتب اط  یها مهارت نمرات های میانای 

در دو  زم واان  ی دان ش نا ر  مثبتو  محور لهئمس و ندهیز

 تف اوت  زام ون  پ س  مرحل ه  در کنت رل  و زامایش گروه

زم  واش   یبن  ابرا؛ (P>01/0) دارد وج  ود معن  اداری

 یه ا  مه ارت زوری تحص یلی )  تاب بهبود موجب معکو 

 ی(نار مثبتو  محور لهئمس و ندهیز یریگ جهتی، ارتباط

 .است شده زمواان دانش
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 آزمایش و کنترل گروه دو در آوری تحصیلی تاب آزمون پس یرو بر یریمتغ تک کوواریانس لیتحل جینتا .8جدول 

 منابع
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F داری معنی 

 مجذور

 اتا

 توان

 یآمار

زوری  زامون تاب پیش

 تحصیلی
507/9199  1 507/9199  322/329  001/0  099/0  00/1 

های مورد مطالعه گروه  007/22220  1 007/22220  790/203  001/0  502/0  00/1 

207/1019 خطا  59 - - - - - 

 - - - - - 00 590139 کل

 

 اس ت،  ش ده  داده نشان 9 جدول در که طوری همان

 برحس  ب یلیتحص   زوری ت  اب نم  رات می  انای  ب  ی 

( کنت رل  گ روه  و زامایشی گروه) های مورد مطالعه گروه

 دارد وج  ود معن  اداری تف  اوت زام  ون پ  س مرحل  ه در

زم  واش   یبن  ابرا؛ (P>01/0 و F(1و  59= )790/203)

زمواان پایه ی ااده    دانش یلیتحص زوری تاب بر معکو 

 می زان . اس ت  ب وده  مؤبر ایست محییدر در  انسان و 

 .است بوده درصد 50 زامون پس مرحله در ریتأب ای 

 

 گیری بحث و نتیجه
زوری  می  انای  ت  ابمطالع  ه نش  ان داد ک  ه   ی  ا نت  ای 

زن  ه  ای مؤلف  هزم  واان در ه  ر ی  ک اا  تحص  یلی دان  ش

و  محور لهئو مس ندهیز یریگ جهتهای ارتباطی،  )مهارت

زام ون گ روه زام ایش نس بت ب ه       ناری( در پ س  مثبت

ای داش ته   مالحظ ه  زامون در هر دو گروه رشد رابل  پیش

های ارتباطی بیشتری   مهارت ۀلفؤرمیا که طوری به، است

ناری کمتری  می انای  را ب ه    مثبت ۀلفؤمیانای  و ایرم

خود اختصاص دادند. زمواش معکو  باعث ش ده اس ت   

زم واان ارت  ا  پی دا کن د؛      های ارتباطی دانش که مهارت

ورت  ی مطال  ب زمواش  ی اا رب  ل در اختی  ار    چراک  ه 

د بارها مطالب نتوان ها می گیرد و زن زمواان ررار می دانش

شاهده نماین د  را اا طریق صوت و تصویر گوش کنند و م

معل    ب  ا  س  ؤاالتهنا  ام روی  ارویی ب  ا معل    در براب  ر 

نماین  د و  نف  س بس  یار ب  االیی مش  ارکت م  ی  اعتمادب  ه

تنها اا ط رف معل   م ورد تش ویق ر رار       نه زمواان دانش

گیرند، بلکه نمرات بهتری ه  در همان در  کس ب   می

و  ندهیز یریگ جهتکنند. همچنی  زمواش معکو ،  می

ر رار   یرتأبمراتب تحت  زمواان را به در دانش محور لهئمس

مثب ت   یام دها یب ا پ  ن ده یز یری  گ جهت؛ چون دهد می

ب ه   دنیرس یبرا یدرست ریارتباط دارد که قرد را در مس

و م انع اا   کن د  یم   تیش ده ه دا    ییتع شیاهداف اا پ

 مس ئله بر  یمبتن یریادگاا طرقی، ی .گردد یانحراف او م

ک  ه در زن  اس  تزموامح  ور  دان  ش یق    زمواش   کی  

 اریکدیبا  یکسب تجربه اا همکار قیزمواان اا طر دانش

. پرداان  د یعل    م    یری  ب  ه قراگ یدر م  ورد موو  وع 

مح ور   ک ه م در    یزمواش س نت  یها روشکه  درحالی

 عن وان  ب ه  -قرص ت تفک ر    رندگانیگدای بوده و در زن به

  ی  احال اگر . شود یداده نم -یریادگیدر  یورور یامر

هم راه ش ود، ح ل     ینا ر  محور با مثبت لهئمس یریادگی

 یش  یاند چراک ه مثب ت   کن د؛  یم دایبهتر تح ق پ مسئله

و ب ا اعت  اد و    کن د  یدور م   یدیانسان را اا تر  و ناام

 دای  دس ت پ  مسئلهبه حل  تواند یکه دارد م یرلب یباور

 .کند

دیار یاقته ای  مطالعه حاکی اا زن است که پ س اا  

روش   یب  اج  رای زم  واش معک  و  در ک  ال  در   

زمواان و ه ر   دانش یلیتحص یزور زمواش معکو  و تاب

 یری  گ جه ت  ،یارتباط یها زن )مهارت های مؤلفه اا کی

وج ود   ی( رابط ه مثب ت و معن ادار   ینا ر  و مثبت ندهیز

 یلیتحص   یزور درصد تاب 50 زانیبه م که طوری بهدارد، 

دخت  ر پای  ه ی  ااده  در در  انس  ان و  زم  واان  دان  ش

ب ا   اقت ه ی  ی  . اده د  یررار م یرتأبتحت را  ایست محیی

 & Mirzaei) یو ح  اتم ی  یراایم یه  ا اقت  هی  ینت  ا

Hatami, 2019و همکاران ) ی(، شاکرمShakarami, et 

al., 2019اقتندیدره  ها  همسو بود؛ چون زن ی( به نوع 
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 یریاحسا  تعلق به مدرسه و درگ ،که زمواش معکو 

و هر چه احس ا  تعل ق ب ه     ب شد یرا ارت ا  م یلیتحص

 یلیتحص    یزور ش   ود ت   اب ش   تریدر  و مدرس   ه ب

 معک و   سیتدرروش ؛ گردد یم شتریزمواان ه  ب دانش

زم واان   دان ش  یریادگی   یب را  یتع امل  و قعال یطیمح

 یفایا تسهیلار و گر تیهدا عنوان به معل نموده و  قراه 

 و قع ال  ط ور  ب ه  زم واان  دان ش نتیج ه  در ؛کند یم ن ش

 Bahmani, et) شوند یم یدرس موووعات ریدرگ خالرانه

al., 2017) زمواان به مطال ب   کردن دانش ریدرگ؛ چراکه

ه ا   زن یلیتحص شرقتیتنها در پ نه سیهناام تدر یدرس

ابرب ش کال  در  معل     تیریاست، بلکه به مد مؤبر

 .کند یه  کمک م

 یمعلم ان، ن  ش مهم     سیتدر یکردهایروبنابرای ، 

 یریادگی   روش  یبه ات اذ بهتر رندگانیادگی قیدر تشو

اا طرقی، زمواش معکو  امینه مناس بی ب رای   را دارد. 

کند ک ه ب دون اس تر  و     زمواان ایجاد می زرامش دانش

  ش  وند، او  طراب و ب  ا زم  ادگی کام  ل وارد ک  ال    

 ه ا  زنه ای کالس ی    و مشارکت در قعالیت نفس اعتمادبه

زوری  شود و همی  امر سط  و میزان ت اب  نیز بیشتر می

 ب شد. زمواان را ارت ا  می دانش

با توجه به میزان ابرب شی زمواش معکو  بنابرای ، 

 گردد که: می پیشنهادزمواان  دانشزوری  ببر تا

خود استفاده معلمان اا ای  روش زمواش در تدریس 

زم واش   ۀهای الام درامین مدیران مدار  کتاب .نمایند

ان  ه و در زوری و ت وی  ت زن را در کتاب  معک  و  و ت  اب

ه ای   ب ا برگ زاری کارگ اه   دستر  معلمان ررار دهن د و  

ت صصی معلم ان را ب ا مزای ا و نح وه اس تفاده اا روش      

م  دیران م  دار  بای  د  کنن  د.زم  واش معک  و  زش  نا 

ک  ه اا روش زم  واش معک  و  در ک  ال    را معلم  انی

ب  رای کنن  د، م  ورد تش  ویق ر  رار دهن  د،  ه م  یاس  تفاد

های زمواش خانواده را ترتی ب دهن د و    ها کارگاه خانواده

زم واان در   والدی  را مت اعد س ااند ک ه ه ر چ ه دان ش     

ند، خانواده اا زرامش روحی و روانی بهتری برخوردار باش

رطعاً قراندانشان در کال  انایزه بیشتری اا خ ود ب روا   

ه ا نی ز ب ه     زوری تحص یلی زن  دهند و در پی زن تاب می

معلمان ه  باید جو روان ی   یابد. همان نسبت اقزایش می

زم واان را   مثبتی را در کال  در  حاک  کنند و دان ش 

زمواان ب ا زرام ش بیش تری     با خود همراه سااند تا دانش

 نف س  اعتمادب ه   در  حضور پیدا نماین د و ب ا   در کال

 های کالسی مش ارکت کنن د.   باالیی در مباحث و قعالیت

های درسی، هنا ام   لفان کتابؤریزان و م ، برنامهدرنهایت

و  ینت  ألطراح  ی زمواش  ی ای    روش را در طراح  ی و 

 تدوی  محتوا مد نظر ررار دهند.
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