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 چکیده
کیفی و از نوع  ةآموزان پسر پایه پنجم ابتدایی از کالس معکوس به شیودر پژوهش حاضر تجارب عمیق دانش

فاده شد، که با نوع معیار است از هدفمندگیری پدیدارشناسی بررسی شد. با توجه به ماهیت پژوهش از روش نمونه

آموزان به روش دانشحاصل از تجارب زیسته های داده شده به اشباع رسید. های اخذآموز، دادهدانش 15عمیق  ةمصاحب

ها استفاده عنوان ابزار تحلیل دادهبه MAXQDA11افزار و از نرمقرار گرفتند  تجزیه و تحلیل( مورد 2002) الیزیکُ

بهبود مسائل کالسی "، "کالت یادگیریحل مش"مضمون اصلی 9، در آموزانزیسته دانشهای حاصل از تجارب شد. یافته

یادگیری " ،"لذت بردن از یادگیری"، "مشارکت و تعامل"، "افزایش سواد فناوری"، "اثرات تغییر محیطی"، "و خانه

تجارب شد.  بندیدسته "های یادگیری و نیازهای ویژهپوشش سبک"، "کنترل یادگیری"، "تسلط حد ردالعمر و مادام

دهد که استفاده از کالس معکوس دارای نتایج اثربخش و مثبتی در جهت یادگیری آنان داشته است نشان می آموزاندانش

 ه است. آموزان ایجاد کردهای سنتی برای دانشو شرایط متفاوتی نسبت به روش

 
 .ی، رویکرد کالس معکوسیادگیرآموزان، ابتدایی، دانشتجارب زیسته،  های کلیدی:واژه
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 مقدمه
 تأثیرهای مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات را تحت بخش فناوری اطالعات و ارتباطات،

های مبتنی بر نمانده است. انواع آموزش بهرهبیخود قرار داده است. آموزش نیز از این پدیده قرن 

 اندگذاشتهوجود  ةیادگیری پا به عرص -یند یاددهیارویکردهای نوین در فر عنوانبهفناوری اطالعات 

امروزه باید فناوری اطالعات و ارتباطات را در اختیار (. 1395نژاد، زارعی زوارکی و مزینی، )رستمی

عنوان تا به فناوری اطالعات و ارتباطات به یمیآموزش استفاده نماآموزش بگیریم و از آن در راستای 

های فاوا در نظام و حضور وپرورشآموزشتحوالت در لذا . یک فرصت تا تهدید نگریسته شود

یک نمونه از  1های جدید آموزش و یادگیری بیشتر متمرکز است. کالس معکوسآموزشی بر روش

-)استین گیرندمی عهده برهای جدیدی و یادگیرندگان نقشدر آن مربیان  این تغییرات است که

های تدریس به لحاظ کارکرد و مزیت در جریان آموزش، در سطح شیوه (.2018، 2اوتهیم و فولدنس

و  ترینمحوریواحدی نیستند، آموزش معکوس به دلیل همخوانی با روند زندگی طبیعی، یکی از 

   (.1397)مبصر ملکی وکیان،  رودمیداری به شمار تدریس و کالس هایشیوهکارسازترین 

از آموزش  شدتبهآموزش سنتی آموزش، برخی از مربیان تربیتی امروزه  هایروشبرای تغییر در 

س را از طریق ویدئو آموزشی، آموز محتوای دروکنند. در این روش، دانشمعکوس حمایت می

 صورتبهکند و ساعت کالس درس در خانه مشاهده و مطالعه می هانوشتوبو  هاگاهوبها، کتاب

یم و تقویت گروهی در جهت تحک صورتبهکاربردی و مفید در جهت انجام تمرین و تکلیف  کامالً

 نقل در، 3برگمن و سمز) شودمیاند، استفاده آموزان در خانه درک کردهمفاهیم اساسی که دانش

 ةرویکرد کالس معکوس در حوز (.1396، و علوی مقدم عطارانزاده، حکیمبهمنی، صفایی موحد، 

کالس معکوس  (.2017، 4)لو وهو مطرح است جهان سراسریک رویکرد محبوب در  عنوانبهآموزش 

آموزان بیشتر وقت خود را در خانه صرف یادگیری، است که دانش نوظهوریکرد آموزشی یک رو

آنچه و در کالس درس و در کنار معلم بیشتر به جنبه کاربرد و همکاری  ندنکمیخواندن و سخنرانی 

  (.2016، 5چن) پردازندمی اند،کردهمطالعه  که

( بر این باور است که هدف کالس معکوس، افزایش سطح یادگیری و موفقیت 2013)6اکادو

                                                           
1. Fliped Classroom 
2. Steen-Utheim & Foldnes 
3. Bergmann & Sams 
4. Lo & Hew 
5. Li chen 
6. Acedo 
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در مورد آموزش از طریق کالس  رویکرد و مدل سنتی کالس درس است.آموزان با تغییر دانش

باید بیان داشت که در کالس معکوس، ترتیب حوادث آموزشی از صورت سنتی  طوراینمعکوس 

در کالس معکوس، فراگیران  (.2015، 1)لیتل شودمیارائه  هاآموزشو در مدلی جدید  شودمیخارج 

 شدهضبطآموزشی  هایفیلممحتوای درسی و آموزشی را پیش از آمدن به مدرسه در خانه، از طریق 

کنند و با آمادگی و آشنایی نسبی از موضوع درسی در کالس درس حضور توسط معلم مشاهده می

)خیرآبادی،  شودمی کالسی هایفعالیتزمان کالس صرف بحث و انجام  درنتیجه، کنندمیپیدا 

1396.) 

( 2013)2بیشاپ و وارلگر. انددادهدر مورد کالس معکوس ارائه  نظرانصاحبتعاریف مختلفی را 

یادگیری تعاملی  هایفعالیتکالس معکوس یک روش یادگیرنده محور است که دارای دو بخش با 

مستقیم بر روی کامپیوتر خارج از کالس  طوربهو بخش تدریس و آموزش فردی  در طول درس

را با دیدن فیلم،  آموزاندانشکه در آن  کندمیمدلی تعریف  عنوانبهکالس معکوس را  3است. مول

 اگرچه (.2016، 4)اوزداملی وآسیکسوی کندمیو خواندن مقاله آماده  هاپادکستگوش دادن به 

 مورد در اما دارد، وجود آموزشی بستر یک در معکوس کالس یک تعاریف و هانمونه از بسیاری

یادگیری معکوس  طورکلیبه(.  اما 2017وهمکاران،  5)مکنالی ندارد وجود اجماعی هیچ آن، تعریف

مختلف،  هایرسانه، آموزش معلم خود را در قالب آموزدانشدارای دو بخش است که در بخش اول 

، آزمایش نظرتبادل، بحث، اندکردهمطالعه  آنچهورد آموزان در مو در بخش دوم دانش بیندمیدر خانه 

 (.2017، 6)النگ وهمکاران کنندمیو طراحی 

که کالس معکوس بر یادگیری، میزان موفقیت و درگیری  دهدمینشان  خارجی تحقیقاتبررسی 

بهمنی  در ایران(. 2015، 8لیتل ؛2014، 7بیتی )آلبرت و گذاردمثبت می تأثیر آموزان تحصیلی دانش

، زادهدهقان ، (1397کاویانی، لیاقت دار، زمانی و عابدینی ) (، 1396) خیرآبادی ،(1396) و همکاران

 طهماسبی، احقرو احمدی، (1397) علیزادهو زادهدهقان، (1397) و خردادی آستانه آقایی جعفر

را انجام  هاییپژوهشیادگیری معکوس  ةدر حوز(1397پیری، صاحب یار و سعداللهی )و  (1396)

                                                           
1. Little 
2. Bishop and Verleger 
3. Mull 
4. Ozdamli & Asiksoy 
5. McNally 
6. Long, Cummins & Waugh 
7. Albert & Beatty 
8. Little 
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ن مشارکت دهد که آموزش از طریق کالس معکوس بر میزانشان می هایشانپژوهش های. یافتهاندداده

آموزان صیلی دانشعملکرد و پیشرفت تح ، یادگیری، تفکر انتقادی  ء، ارتقاراهبری خودآموزان، دانش

اوتهیم و -و استین (2018)1اوزدمیر سیراکایاو آلسانکاک هایهمچنین پژوهش است. تأثیرگذار

 ، که آموزش از طریق کالس معکوس بر پیشرفت تحصیلی، انگیزه ندنشان داد( 2018)2فولدنس

 بوده است. تأثیرگذارو درگیری یادگیرندگان حافظه 

 انجامبررسی تجارب از کالس معکوس  ةمختلفی به روش کیفی در حوز هایپژوهشتاکنون 

 ة( در پژوهشی به بررسی تجرب1396) و خردادی آستانه زادهدهقانیی، آقا جعفراست.  شده

. نتایج حاکی از اندپرداختهی مدل آموزشی کالس درس معکوس ریکارگبهدانشجویان پرستاری از 

درصد(  1/79) ی روش کالس معکوس بود. اکثریت دانشجویانریکارگبهتجارب مثبت فراگیران از 

آموزش به روش کالس معکوس را بر روش سنتی که در آن بیشتر زمان کالس صرف سخنرانی 

( در پژوهش کیفی از نوع مطالعه 2018)3کمپ نوبلیچ و-مرلین .داندیمشود، ترجیح توسط استاد می

 یآورجمعی هاداده. اندپرداختهآموزان از کالس معکوس موردی به بررسی و توضیح تجارب دانش

 است. شده ارائهتم، لذت بردن، فواید و یادگیری در داخل و خارج از کالس  3در  هامصاحبهاز  شده

آموزان، را از کالس معکوس دانش 20( در پژوهشی کیفی ادراک 2018)4اوتهیم و فولدنس-استین

آموزان، آموزش از طریق کالس آن است که دانش ةدهند نشان هادادهبررسی کرده است. تحلیل 

ها مصاحبه از . همچنین دادهدانندیممعکوس را تجربه یادگیری مثبت و شامل درگیری بسیار 

تعهد به همساالن، احساس آرامش، روابط معلم، محیط یادگیری فیزیکی،  ةمقول 7آموزان در دانش

 شد. یبندطبقهادگیری محتوای جدید یادگیری با همساالن و استفاده از ویدئو برای ی

تواند در نظام طور که مطرح شد، استفاده از یادگیری مبتنی بر رویکرد کالس معکوس میهمان

 ةکنندآموز محور است و فراگیران دریافتآموزشی بسیار اثربخش باشد. این روش یک روش دانش

تواند در خدمت ها میادراک آناین روش هستند و فهم و  اصلی ةکننداصلی و به عبارتی مصرف

پژوهش  ةپیشینمعلمان و مسئولین قرار گیرد تا از این روش به نحوه احسن استفاده نمایند. از سویی 

آموزان دوره ابتدایی از کالس معکوس، پژوهشی دانش ةبررسی تجارب زیست ةدر حوز دهد،نشان می

آموزان از پژوهش حاضر تالشی در جهت فهم تجربیات دانش لذا .است نشده انجامکیفی  صورتبه

                                                           
1. Alsancak Sirakaya & Ozdemir 
2. Steen-Utheim & Foldnes 
3. Merlin‐Knoblichb & Camp 
4. Steen-Utheim & Foldnes 
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 ةاز این پژوهش یک بازخورد مهم و اساسی از نحو آمدهدستبهیادگیری معکوس است و نتایج 

. استنظام آموزشی  کلی طوربهآموزگاران و  خصوصبهاجرا و اثرات کالس معکوس برای معلمان 

آموزان از یادگیری دانش ةزیست ک عمیقی از تجاربهدف اصلی در پژوهش حاضر کسب در روازاین

تجاربی از  آموزان ابتدایی چهدانشاصلی پژوهش این است که  سؤالمعکوس بود. بدین منظور 

 یادگیری مبتنی بر رویکرد کالس معکوس دارند؟

 پژوهش روش
. است، رویکرد پژوهش حاضر کیفی از نوع پدیدارشناسی مطالعه موردماهیت موضوع  ربنا ب

که دبستان ابن سینا شهر بیرجند پایه پنجم ابتدایی  پسر آموزانرا دانش پژوهش کنندگانمشارکت

نفر، با  15پژوهش به حجم  ةداد. نموناند، تشکیل میروش تدریس کالس معکوس را تجربه کرده

هایی ان، آنکنندگمشارکتطوری که از میان ه. بگیری هدفمند از نوع معیار انتخاب شداستفاده از نمونه

که قادر و مایل به صحبت کردن در مورد تجاربشان در مورد کالس معکوس بودند و همچنین در 

آموزشی و نحوه عملکرد معلم بیشترین اظهار نظر داشتند و با معلم مربوطه هایی مورد فیلم و فایل

ها ادامه داشت. در ری دادهحجم نمونه تا اشباع نظ بیشترین ارتباط را داشتند، انتخاب شدند.

 خاصی را دارا هستند؛ برای تضمین کیفیت مناسب هستند موردهایی که معیار ةگیری معیار همنمونه

 شوند.( استفاده می1396، 1)کرسول

 فردی بین یهامصاحبه قیها از طرداده یآورجمع نیمه ساختاریافته بود. ة، مصاحبپژوهشابزار 

کنندگان در ها اختیاری بودن ورود و خروج شرکتدر انجام مصاحبه .گرفتانجام  ساختاریافته نیمه

های مورد نیاز با استفاده از بود. داده جریان مصاحبه به عنوان یک شرط الزامی برای شروع مصاحبه

وهش در اختیار االت پژؤآوری شد. قبل از مصاحبه ستاریافته جمعهای عمیق نیمه ساخمصاحبه

ت، مجوز ورود در جریان ر داده شده بود و ضمن اطمینان از محرمانه بودن اطالعاکنندگان قراشرکت

کنندگان متغیر بود ساس تمایل شرکتدقیقه برا 35-20مصاحبه اخذ گردید. طول مدت مصاحبه بین 

ها با ل دادهاالت کلی آغاز و به تدریج براساس تحلیؤبا سکننده ابتدا و هر جلسه برای هر مشارکت

 ها صورت گرفت.ها تحلیل دادهاکتشافی ادامه یافت. بعد از پایان یافتن مصاحبهاالت ؤس

( استفاده شد. در این روش 2002) 2ای کالیزیها از راهبرد هفت مرحلهوتحلیل دادهبرای تجزیه

ها آنهای بندیها بهره جسته و شامل تعیین اظهارات مهم، ایجاد معنی، خوشهاز رهنمودهای کلی داده

                                                           
1. Creswell, John W 
2. Colaizzi 
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(. در این راهبرد، 1396شود )کرسول، ها و ارائه توصیفی جامع از پدیده مورد مطالعه میمضموندر 

ها صورت پذیرفت. در مرحله دوم اظهارات و اصالحات در مرحله اول یادداشت برداری از داده

مرتبط با بحث بیرون کشیده شد. در مرحله سوم، از هریک از اظهارات یک مفهوم تدوین شده که 

های معنایی انگر تفکر اساسی فرد بود، استخراج شد. مرحله چهارم، پس از بررسی چندباره خوشهبی

ی توصیف جامع ا. مرحله پنجم، نتایج برهای کلی صورت گرفتشکل گرفته و ارتباط آن با مقوله

سازی تقلیلتری به وجود آمدند. مرحله ششم های کلیاز پدیده تحت مطالعه به هم پیوند داده و دسته

طوریکه توصیفات زائد، غیرقابل کاربرد و اغراق شده از ساختار کلی هها صورت پذیرفت؛ باز یافته

های پژوهش، با استفاده از روش بازبینی یید یافتهأها حذف گردید و در مرحله هفتم با هدف تداده

 11 ةنسخMAXQDA  رافزانرماز  هاتحلیل دادهو. همچنین در مراحل تجزیهاعضا انجام گرفت

 .استفاده شد

ت پژوهشگر برای گرفتن صالحی یدأیتها از فنونی همچون بخشی به دادهاطمینانمنظور به

پس از دریافت نظر  و دادانجام استادش  ای بابرای این منظور پژوهشگر مصاحبهها )مصاحبه

استفاده شد بدین  1از روش کنترل اعضا .کردرعایت  را مصاحبه نکات الزم ةشونده، در شیومصاحبه

شونده ارائه شد که ضمن بندی صورت گرفت و به مصاحبهدر پایان پاسخ هر سؤال، جمعمنظور 

 ارائهشرح  پذیریاطمینانآنان بتوانند در مورد صحت و شونده، ید شفاهی محتوا از سوی مصاحبهأیت

صورت صوتی و مکتوب صورت گرفت که با به هامصاحبهثبت و ضبط  .نمایند اظهارنظر شده

تحلیل وتجزیهیند اشود. همچنین در فرپایایی پژوهش تقویت می ،استفاده از نوار و کیفیت ضبط

ن انفر از معلم 1ها در اختیار مصاحبه کهطوریبهاستفاده شد،  هاآنتوافق بین بازبینی اعضا و از  هاداده

 درسی قرار گرفت. ریزیبرنامهاشتند و یک استاد گروه یادگیری معکوس تجربه د ةکه در حوز
 

  

                                                           
1. Member checking 
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 اطالعات مربوط به بافت پژوهش. 1جدول

 مضمون مضمون اصلی

 وضعیت کلی مدرسه

کالس(  2)از هر پایه  کالس 12بوده و دارای  ساختتازهو  امناییتأهی موردنظرمدرسه 

ابتدایی  ةمدرسه در هر دو دورآموزان این آموزشی خوبی برخوردار است و دانشبا امکانات 

هنگ فر حدوداًو  شده واقعاجتماعی در یکی از مناطق خوب شهر بیرجند  نظر ازهستند. 

 آموزان یکدست است.دانش ةخانوادگی هم

 کالس درس
کالس درس دارای امکانات و تجهیزات هوشمند بود و فضای کالس برای کارهای عملی 

 وضعیت مناسبی داشت.

 آموزاندانش

هفته از  10کننده در این پژوهش پایه پنجم ابتدایی بودند که حدود آموزان مشارکتدانش

آموزشی از طریق فلش و کانال تلگرام برای  هایفیلمطریق کالس معکوس آموزش دیدند و 

های مکانات و تجهیزات برای دیدن فیلمآموزان دارای ادرصد دانش 95ارسال شد. حدود  هاآن

 خانه بودند.آموزشی در 

 آموزانوالدین دانش

 هاآناجتماعی و اقتصادی والدین در حد متوسط به باال بوده و میزان تحصیالت  ةسطح طبق

در مشاغل مختلف اعم از شغل آزاد، فرهنگی، کارمند علوم  لیسانسفوقدر مدارک ابتدایی تا 

سی قبل از اجرای این د و در انجمن کالپزشکی بود. بیشتر والدین دارای مدرک لیسانس بودن

 های توجیهی داده شد.آموزشی هاآنآموزش، به  ةنحو

 کارکنان مدرسه

معلم با مدارک  12پرورشی( و مدرسه دارای یک مدیر، سه معاون )آموزشی، اجرایی، 

ها ة خدمتی آنسال قرار داشتند و سابق 45 – 26سنی  ةدیپلم تا دانشجوی دکتری و در دامنفوق

 داریکالس ةبین همکاران بین این مدرسه بسیار عالی و نحو کاری جو سال بود. 29 – 7بین 

 گرفت.به نحو احسن صورت می هاآن

 
 هایافته

به روش کالیزی تحلیل وتجزیه ها بعد ازهحاضر مضامین اصلی و فرعی متناسب با داد تحقیقدر 

 است. شده ارائهذیل   جدولشکل و  و دراستخراج  11مکس کیودا  افزارنرمو به کمک 
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 هامضامین اصلی و فرعی استخراجی از داده. 2جدول
 مضامین فرعی مضامین اصلی

 یادگیریحل مشکالت  -1

 یادگیری کل محتوای درس

 دروس جدید نیازپیشارائه محتوای 

 تحصیلی بندیزمانبهتر شدن 

 به اهمیت درس بردن پی

 افزایش درگیری تحصیلی

 .در امتحانعملکرد بهتر 

 بهبود مسائل کالسی و خانه -2

 مدرسه درآموزش  زمانکاهش 

 هدر نرفتن زمان کالس برای تدریس

 در خانه فیزیکی حضورافزایش 

 در خانه یادگیریصرف زمان کمتر برای 

 نپرسیدن در کالس سؤالت أحل جر

 ایتلویزیون و بازی رایانه ةشاهدم زمانکاهش 

 تغییر محیطیاثرات  -3

 یادگیری در محیط آرام

 در خانه ترراحتیادگیری 

 تمرکز فکری و حواسی در خانه

 فیلمة زمان مشاهد آزاد بودن فکر در

 داشتن زمان آزاد برای دیدن فیلم

 در اتاق شخصی هافیلمدیدن 

 سروصداآموزش بدون 

ی تجارب یادگیر
معکوس

حل مشکالت 
یادگیری

ی بهبود مسائل کالس
و خانه

افزایش سواد 
فناوری

طیاثرات تغییر محی

پوشش سبک های  
یادگیری و نیازهای

ویژه 

مشارکت و تعامل 
در یادگیری

لذت بردن از 
یادگیری

یادگیری مادام 
العمر ودرحد تسلط

کنترل یادگیری
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 در خانه ریزیبرنامه

 مشخص شدن زمان مطالعه در خانه

 و نبود تمرکز در کالس شدن حواسپرت 

 سحل نفهمیدن در کال

 در کالس نفساعتمادبهافزایش 

 نامناسب بودن جو کالسی

 یادگیری در صورت غیبت و مریضی

 افزایش سواد فناوری -4

 آشنایی با فضای مجازی

 اوریفنآشنا شدن والدین با 

 ایرسانه سوادافزایش 

 آشنا شدن با اینترنت

 در آموزش اوریفناستفاده از 

 استفاده با آن ةو نحو آشنایی با کامپیوتر

 آشنایی با تلگرام

 آشنایی با پاورپوینت

 موبایل ازاستفاده  ةنحو

 مشارکت و تعامل در یادگیری -5

 هاآزمایشو  هافعالیتداشتن وقت کافی برای انجام 

 انجام بحث و گفتگو

 اظهارنظرفرصت 

 افزایش پرسش و پاسخ

 افزایش تعامالت

 باهمافزایش یادگیری 

 افزایش مشارکت

 افزایش کار تیمی

 آشنا شدن والدین با روش تدریس

 کمک گرفتن از والدین

 .والدین به فرزندان آموزشیکمکمحرکی برای 

 لذت بردن از یادگیری -6

 تدریس دیگر هایروشآشنا شدن با 

 هافیلم نجذاب بود

 فیلم ةایش ذوق و عالقه به مشاهدافز

 ترقشنگ و ترراحتیادگیری 

 یادگیری واضح و کامل

 شوق و اشتیاق برای دیدن فیلم

 حضور معلم در خانه

 و در حد تسلط العمرمادامیادگیری  -7

 صرف زمان کالس برای توضیح دادن

 افزایش یادگیری

 آموزان ضعیفبهتر شدن دانش

 یادگیری دائمی مطالب

 گیریممی هایمان را خودمان یادسدر

 نابع مختلفم استفاده از
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 کتاب یفیلم با محتوا یتطبیق محتوا

 افزایش مطالعه

 آمادگی برای امتحانات

 هادرس یفراموش نکردن محتوا

 ترسریعیادگیری 

 گذشته هایدرسمرور 

 هادرسخوب خواندن 

 سؤال طرح درپیدا کردن توانایی 

 هاآزمایش ةیادگیری نحو

 تسلط به محتوای درسی

 نیاز به والدین بدون یادگیری

 عالقه به مطالعه

 برای پایه باالتر هافیلم

 کنترل یادگیری -8

 توانایی توقف فیلم

 هافیلمبه  بارهچندیننگاه 

 هاعقب و جلو رفتن فیلم

 نگاه مجدد فیلم در صورت نفهمیدن

 در هر زمان هافیلماستفاده 

 استفاده فیلم در زمان امتحانات

 کنترل سرعت دیدن فیلم

 یادگیری بیشتر در زمان کمتر

 هابایگانی فیلم

 ها در زمان خاص و بحرانید فیلممرور مجد

 ویژه نیازهای وهای  یادگیری پوشش سبک -9

 اه شده از چگونگی بهتر یادگرفتنآگ

 معلم گفتاراز  بردارییادداشتنوشتن خالصه و 

 انجام تحقیق و پژوهش

 ساکت و گیرگوشهآموزان توجه به دانش

 آموزان ضعیفمفید بودن برای دانش

 مکتوب کردن گفتار معلم

 افزایش مهارت نوشتاری

 شنیداری ةافزایش قو

  عالقه به شنیدن تا نوشتن
 

آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی از کالس دهد، تجارب دانشنشان می 1که جدول  طورهمان

اثرات "، "بهبود مسائل کالسی و خانه"، "حل مشکالت یادگیری"مضمون اصلی  9معکوس شامل 

یادگیری "، "لذت بردن از یادگیری"، "مشارکت و تعامل"، "افزایش سواد فناوری"، "تغییر محیطی

 .است "های یادگیری و نیازهای ویژهپوشش سبک"، "کنترل یادگیری"، "تسلط حد درالعمر و مادام

رای مضامین فرعی است. جهت توضیح بیشتر هر یک از مضامین هر یک از این مضامین اصلی دا
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 در داخل پرانتز ذکر 15تا  1های آموزان با استفاده از کدهای دانشای از تجربهاصلی، در ادامه نمونه

  شده است.

 حل مشکالت یادگیری

به حل برخی  اتفاقبهآموزان ابتدایی از یادگیری معکوس نشان داد که قریب بررسی تجارب دانش

آموزان دانش که طوریبهاز مشکالت یادگیری در زمان استفاده از یادگیری معکوس اشاره نمودند. 

  که طوریبه ه است که به اهمیت درس پی ببریم،دبیان داشتند که این روش تدریس باعث ش

 درس باید که فهمیدیم بعد بردیم لذت خیلی " :بیان داشت طورایندر مورد این موضوع  ( 3)کد

در مورد بهبود  (13)کد . "گرفتیممی یاد و کردیممی نگاه رو هافیلم ،اون از بعد و کنیم تالش بخونیم

اگر  رو درساکنن   بتونن مرور هابچهروشی بود که  هافیلماین  ":عملکرد در امتحان بیان کرد که

های شما چیزایی بفهمن و در از صحبترو مرور کنن و  در آینده وقتی امتحانا باشه بتونن درسا مثالً

زمان بیشتری برای انجام کارای شخصی " :(7)کد ،"نمره خوب بگیرم کنم وامتحان بتونن عالی کار 

تونستیم وقت آقا ما می ": (11)کد و "گرفتم و تو امتحانام بهتر عمل کردم داشتم و هم بیشتر یاد

تونیم دوباره فیلما رو نگاه کنیم و سر امتحان بهتر جواب بدیم از امتحانا هر وقت امتحان داریم می

در مورد افزایش درگیری تحصیلی ذکر  (7)کد. "نظر من این روشی که شما گفتین خیلی خوب بود

تر بود توی وقتی این روش شروع شد من درگیری درسام بیشتر شد و دغدغم بیش ":کند کهمی

 ."امروز وقت نکنم درس زیادیه باید بیشتر بخونمگفتم شاید یادگیری معکوس. که می

 بهبود مسائل کالسی و خانه

کارگرفته شده از سوی آنها بر برخی از هدهد که کالس معکوس بآموزان نشان میتجارب دانش

آموزش در مدرسه، هدر نرفتن زمان کالس برای تدریس،  زمانمسائل کالسی و خانه همچون کاهش 

 ال نپرسیدنؤت سأحل جر ،برای یادگیری در خانه افزایش حضور فیزیکی در خانه، صرف زمان کمتر

اند. بیشتر این کدها نشان از مطرح کردهای تلویزیون و بازی رایانه ةمشاهد زمانو کاهش در کالس 

مچنین زمانی که شود و هصرف نمی ،آموزش از سوی معلمآن دارد که دیگر زمان کالس برای 

خواست بایست جهت توضیح مجدد از معلم خود درشد، میآموزی متوجه نمیآموزش سنتی، دانش

 آموزاندانش ات در بیاناتهای آموزشی کالس معکوس حل شد. این موضوعنماید، که این امر با فیلم

 کوچک توضیحاتی باشه یا کنیممی گووگفت موردش در سرکالس " :(1)کد اینطور آمده است که

 کالس از میشه صرف کمتری زمان همین خاطرهب گفتین فیلم تو از که دیدیممی فیلم همون مورد در
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 15 تا10 نهایت کمتره دیگه االن دادیممی درس یک دادن توضیح واسه ساعت نیم شاید قبالً ما مثالً

 بود اینجوری معکوس یادگیری آقا " :(2)کد ،"مونهمی برامون هم وقت همون خاطرهب است دقیقه

 بدین یاد هابچه به و بدین توضیح را درس اون کالس سر بیایین شما کهاین جای به مثالً شما که

 هدفش کنم فکر خالصه. بگیریم یاد خونه توی خودمون ما که گروه تو فرستادینمی فیلم یک توی

 زنگ یک اینجوری اما گرفتیممی یاد خودمون اونجوری و کنیم جوییصرفه ما زمان توی که بود این

آقا ما بیشتر وقتمون با تلویزیون آقا  ": (14)کد، "کردینمی صرف هابچه یادگیری برای را کالس

در مورد  (12همچنین )کد . "دیگه االن نمیریم به طرف تلویزیون و االن میریم فیلما رو نگاه می کنیم

خیلی روش خوبی بود روش معکوس  ": دارد کهپرسیدن در سرکالس اینطور بیان میت نأحل جر

بار شما بگین و ما نفهمیم  6بار  5اگه خیلی چیزا بگین اگه  اگه ما مثالً روش خوبیه چون که مثالً

 به عقب برگردونیم اتفاق ربا 6بار  5م رو خوب شاهم اعصابتون خورد میشه ولی اگه ما اون فیل

س بعضی چون توی کال ": (7)کدو  "بنابراین یکی از خوبی و مزیتاش همینه دیگه ،افتهخاصی نمی

ها از اول فیلم تونن بچهخاطر تو فیلم مین یشدن دوبار دیگه توضیح داد به همها متوجه نمیاز بچه

ستین یه بار توندادین آقا شما میما اینجا درس میچون آقا وقتی ش ": (11)کد ."رو از اول کنن

فهمین و اینا یگفتین برای چی نمکردین میگفتین دعوا میبهتون بگیم دوباره تکرار کنین سه بار می

 ةتونیم برگردونیم نگاه کنیم هر چه قدر که بخواییم دیگه همین مورد نکتمی آقا تو فیلم همیشه

بیشتر توی آقا  ریمنمی بیرون دیگه تدریس دارین روش این آقا که االن اما ": (3)کد. "مثبتش بود 

 ."کنیمها رو نگاه میمونیم و فیلمخونه می

 محیطی اثرات تغییر

ها در محیط کالس و خانه است و های مهم یادگیری معکوس تغییر فعالیتیکی از ویژگی

محیط آرام،  دهد که این تغییر محیطی اثراتی همچون یادگیری درآموزان نشان میتجارب دانش

فکری و حواسی در خانه، آموزش بدون سروصدا، یادگیری در صورت غیبت و مریضی و...  تمرکز

کالس معمولی چون  ": (13)کد، آموزان اینطور بیان داشتند کهداشته است. در مورد این مسائل دانش

بغل دستیم یا سروصدا کنن و ما نتونیم تمرکز  ما عمومی هستیم و همه باید گوش کنند شاید مثالً

 لحظه یه شاید هستند هابچه اینجا خوب ": (4)کد. "کنیم و بتونیم روی اون بحث یادگیری کنیم

 خیال و جمعه حواسش خونه تو اما بشه بعدی جلسه و شه تموم جلسه اون و بشه پرت حواسش

 چی همه ترهراحت خونه تو آدم خوب. بود خوبی تدریس روش آره /کنهمی نگاه و میشینه راحت

 یا کالس سر بیاییم نتونستیم بار یک اگه اقا چون ": (3)کد ." کنهمی هنگا فیلمو میاد و دیگه هست
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 مثالً ":(9)کد. "بگیریم یاد و ببینیم بتونیم کنیدیم ارسال شما که رو فیلم بتونیم اونجا شدیم مریض

دیگه  اشتم اصالًذاینجا چیکار اما اونجا هندزفری تو گوشم میگفتیم مرصاد اینجا تو کالس می

رفتم تو اتاق خواهر و دادم، فقط من میشنیدم فقط به شما گوش میصدای هیچ چیز دیگه نمی

: (3)کد. "هندزفری بود کردم چون تو گوشامکردن توجه نمیداداشم میامدن تو اتاق سروصدا می

 آدم حواس کردنمی سروصدا خیلی هابچه دادیدمی درس که قبالً دافتا آقا برامون که اتفاقی خوب"

 توی کردممی نگاه و اشتیمذمی خودمون اتاق تو رفتیممی قشنگ خونه توی ولی بود دیگه جای

ها که تو کالس بچهفایدش این ": (15)کد ."مامانم یگوش تو رو شما مکردیمی نگاه موبایل گوشی

تونم ا اونجا تو آرامش و سکوت بهتر میشم اممن زیاد متوجه نمی مثالًکنن بیشترن و فضولی می

 شتر فیلما رو نگاه کنیم و تیم هم با تمرکز بیستونولی وقتی ما اونجا بودیم می ": (13)کد ."بفهمم

 ."سر کالس بتونیم بهتر جواب بدیم نفسمون بیشتر بشه وبهاعتماد

 افزایش سواد فناوری

ثیرگذار أت هافناورانه آن دهد که این روش تدریس بر سوادآموزان نشان میدانشبررسی تجارب 

 ةنحو برای آشنایی و ایهکلی آنها بر این اعتقاد بودند که این روش تدریس زمین طورهببوده است. 

و حتی اشاراتی به آشنا شدن والدین با  )تلگرام( شده است های اجتماعیاستفاده از رایانه، شبکه

  :(1)کد که آموزان اینطور بیان داشتند. در این خصوص دانشتکنولوژی در بیانات آنها شده است

ها د و بعضیباشن نداشته دوست رو تدریس روش این والدین از دوتا یکی شاید کنممی فکر من ولی"

 با همین ؟هچی ایرسانه سواد .رفت باالتر شونایرسانه سواد ": (2)کد ."با تکنولوژی آشنا شدن

جدای از اون چیزی که  ": (7)کد. "شنمی آشنا مجازی فضای با شنمی آشنا بیشتر اینا و اینترنت

گرفتم می رنت و اینا در مورد همون چیزها یادرفتم  مطالب رو از توی اینتگفتن من میتوی فیلم می

کردین عالی وقتی شما تدریس می": (8)کد ."کردمجو میوجستو گرفتم و مطالب اضافه رو یاد می

روی تلگرام شما معلم  هارذآمد فیلم بگیرد و بداد نمیبود مثل معلم پارسال ما که خوب درس می

رو اتفاق افتاد که من برم توی موبایل فیلما  ": (9)کد ."امسالمون آمدین برامون تکنولوژی آوردین

 ."شد که با گوشی آشنایی بشم و بدونم کجا بزنم و کی استپ کنم  نگاه کنم خوب که باعث
 

 مشارکت و تعامل در یادگیری

آموزان مشخص شد که روش یادگیری معکوس باعث شده است که هم با بررسی تجارب دانش

آموزان و معلم و همچنین زمینه برای کمک و مشارکت والدین در آموزش آموزان، دانشبین دانش
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 :(2)کد که دارندآموزان در مورد مشارکت و تعامالت اینطور بیان میخانه فراهم شود. دانش ها دربچه

 یاد خودمون اونجوری و کنیم جوییصرفه ما ،زمان توی که بود این هدفش کنم فکر خالصه"

 اظهار موردش در. کردینمی صرف هابچه یادگیری برای را کالس زنگ یک اینجوری اما گرفتیممی

بیاییم توی کالس کنیم و اما وقتی توی خونه نگاه می ": (7)کد. "بگیریم یاد بیشتر هم با که کنیم نظر

. زمان بیشتری توی کالس دیممیانجام هاشو بعد دیم فعالیتاون درس رو انجام می درس مثالً

نفهمیدیم بعد آقا توی فیلم ضرب عددهای اعشاری اول  ":(10)کد ."ها باهم کار کننتونن بچهمی

یعنی مامانتون به شما یاد داد؟ نه یه جاهاییشو نفهمیدیم مامانمون بهمون یاد  ،مامانمون بهمون گفت

 ما برای شما ": (5)کد ."ون فیلما رو نگاه کردن بعد دوباره برای شما توضیح دادنمداد یعنی مامان

درباره اون ": (13)کد ."پرسیدنمی الؤس بقیه با کردیممی مشورت زدینمی حرف درسا همون در

 ."کردیمها و مزایایی که داشت رو با هم مرور میها و اون عیبکردیم و اون نقصموضوع بحث می

آمدیم در کالس شما خالصه رو صبح می": کند کهشونده در جای دیگر بیان میهمین مصاحبه

  ."ه بشیمتونستیم عمق اونو متوجکردیم و میدیدین و باهم بحث میمی

 بردن از یادگیریلذت

 ةکردند، سخنانی در زمینرب خود را از کالس معکوس بیان میآموزان در زمانی که تجادانش

: (13)کد، طور مثالهبردن از یادگیری مطرح کردند و احساسات آنها بیان کننده این لذت بود. بلذت

که معلمم جلوم نشسته و داره باهام صحبت میکنه خیلی حس خوبی بود مثل یه معلم  محس کرد "

: (1)کد ."داره مفاهیم رو به من آموزش میده خصوصی یا معلمم داره تو اتاقم باهام صحبت میکنه و

 جذاب من برای اینا و شکال اون و ینکشمی تخته روی که چیزایی اون مثالً یا دادنشون توضیح طرز"

آره برام تنوع خاصی بود توی فیلما و شوق و اشتیاق زیادی به فیلما داشتم و یه  ": (14)کد ."بود

یادگیری معکوس خوبه چون ما خودمون ": (13)کد ."تنوع خاصی تو درس خوندن من ایجاد کرد

کنیم خونیم فیلمو نگاه میدرس می ،نه درس میاد دنبالمون ما میریم دنبال درس ،میریم دنبال درس

تونه فیلم می فهمهآقا خیلی خوبه چون که وقتی آدم چیزی نمی ":(14)کد ."گیریممی درس رو یاد

دم تنهاست آدم چیزی رو خوب بفهمه اما وقتی آاره و قشنگ بفهمه یا جو کالسی نمیذ رو برگردونه

خوام ن مییفهمه به دلخواه خودش میگه مو به دل خواه خودش میره سمت فیلم آقا همه فیلم رو م

دما هست که اگه آدم با شور آاره، یعنی آقا یه ویژگی تو ذبار فیلم رو می برم این فیلم رو ببینم چند

روی همون چیز تسلط داره و ما که اشتیاق بیشتری به این  چیزی کامالً کخودش بره سمت ی

 . "داشتیم
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 تسلط العمر و درحدیادگیری مادام

شود یادگیری آنها دهد که این روش باعث میمعکوس نشان میآموزان از یادگیری تجارب دانش

آموزان اینطور آمده است های دانشند و این موضوع در گفتهدائمی و به محتوای آموزشی مسلط شو

بیشتر تو ذهن من  دادین یعنیدادین اونجا بهتر درس میدرس می چون آقا اینجا که " :(11)کد، که

دیدم یادگیری هم رفتم تو اتاق چندبار میهای یادگیری معکوس من میفیلماما  ": (7)کد ." رفتمی

یادگیری معکوس خوبه چون ما خودمون میریم دنبال درس نه درس ": (13)کد. "شددو برابر می

برا  /گیریممی کنیم درس رو یادخونیم فیلمو نگاه میدرس می ،میاد دنبالمون ما میریم دنبال درس

فرستین ما قشنگ توی خونه حتی چندبار اون درس رو بخونیم بدون شما فیلم میهمین ولی وقتی 

 بعد": (2)کد. "بگیریم که چندبار اون فیلم رو ببینیم و اون درس رو به طور واضح و کامل یاداین

 کردیمی نگاه را هافیلم وقتی. دادیممی تطبیق کتاب مطالب با اونو و کردممی بندیخالصه را مطالب

 پی بودین گفته شما که جدیدی نکات به. نباشه نداشته کاست و کم چیزی که کردیمی نگاه کتاب

 چند فیلم خودمون برای بیاییم که یادگرفتیم بعدش .شد اجرا که این دعب آره ": (3)کد. "بردیممی

اما بازم ": (9)کد ."رفتنمی یادمون از وقت هیچ که هم رو برداریخالصه نکته به نکته ببینیم بار

ها و فیلم گرفتم عالقه به درس خودندن پیدا کردم و منو به طرف درس کشوند و بیشتر درسامو یاد

زمان مطالعم نسبت به قبل بیشتر شد. کتاب درسی ": (12)کد ."باعث شد که متن کتاب رو هم بخونم

 مایشات عالی بود مثالً زآنجام برای ا ": (6)کد. "خوندم و چندتا کتاب تازه هم گرفتمرو بیشتر می

کردیم اونجا هایی که در کالس بود و فراموش می. بعضی چیزگفتین چی بنویسیمدر کتاب می

 ."نوشتیمکردیم و میال میؤبعد از تو همون و هم کتاب و فیلم طرح س ": (11)کد ."آمدمی ،زدیممی

قشنگ به درس مسلط میشه و اگه هی   ،اگه دو ساعت برای همچین فیلمایی تمرکز کنه ": (14)کد

درس رو یاد میگیره  بزنه عقب و دوباره همونجا رو نگاه کنه و قشنگ به اون فیلم گوش کنه مطمئناً

 ."شکی در این نیست 

 کنترل یادگیری

کنترل یادگیری و  ةزآموزان به آن اشاره کردند، در حوهایی که اکثر دانشترین بخشمهمیکی از 

 :(6)کد، که آموزان تجارب خود را اینگونه بیان داشتنددانشکه طوری هها بود. ببه خصوص فیلم

چیزی اشتباه  دهیم. مثالًو امتحانامان را خوب می کنیمو نگاه می زنیم فیلم میادمی برای امتحانات"

کردن و من صدا ها تو کالس خیلی سروبچه مثالً ": (7)کد. "آیدلم از اول میزنیم فینویسیم میمی
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دیدم یادگیری هم رفتم تو اتاق چندبار میهای یادگیری معکوس من میما فیلمشوم و امتوجه نمی

رو یک  هاریختیم و فیلمها را در فلش میآوردم و فیلملباسام را در می ": (8)کد. "شددو برابر می

 ."کردیم گذاشتیم و نگاه میبار می 3یا  2دادیم و بعد میکردیم و برای خودمان گوش بار نگاه می

خونه تونستیم، اگر توی اما اون موقع نمی ،تونیم فیلم رو برگردونیممی ،االن نفهمیدیم ": (10)کد

 ."بینیم تا بیشتر بفهمیمو چندبار میدیم اونارو گردونیم و گوش میمینفهمیدیم دوباره فیلم رو بر

بعد  ،اول از ماشتذکردم دستم بیاد که چه مطالبی هست بعد دوباره میاولم که نگاه میبار  ": (12)کد

های خوبی داره چیزی رو خوب یاد نگیریم اگه بزنیم بره کردم/ فایدهشو یادداشت مینکات مهم

من تو کالس  مثالً ": (13)کد ."عقب بیاریمش جلو، خیلی خوبه عقب همین که فیلمه یعنی ببریمش

کردم فمیدم و میامدم تو خونه چندتا مثال یا مسئله نیم ساعت به اون مسئله فک میسئله رو نمییه م

ال گیر ؤوقتی ما تو س فرستادینکردم ولی وقتی اگه شما اون فیلما رو برای ما میتا یه راهی پیدا می

زمان خیلی کم  تونستیم به فیلما مراجعه کنیم و روش حلشو بفهمیم و بتونیم در مدتکردیم میمی

 ."میمکالس و اون یادگیری رو بفهتونیم برگردیم به همون زمان می انگار مثالً

 های یادگیری پوشش سبک

همچنین در کالس های متفاوت یادگیری در کالس هستند و آموزان مختلفی با سبکامروزه دانش

زشی توضیح داده شود و گیرایی آموبایست چندین بار به آنها محتوا آموزانی حضور دارند که میدانش

تواند برای برخی از دهد که کالس معکوس میآموزان نشان میآنها متفاوت است. تجارب دانش

من ": (1)کد، این مزیت اینطور بیان داشتند که طوری که در خصوصهآموزان مفید واقع شود. بدانش

ولی از دیدن یا خوندن  ،روی نوشتن زیادکنم از درک نمی از نوشتن زیاد خوشم نمیاد اصالً اصالً

و شنیداری آموزانی که دیداری ثیر گذاشت یعنی برای دانشأکنم یعنی گوش دادن تبیشتر درک می

اگه روی  کردیم مثالًبردای میرفتیم از روی آن یادداشتمی": (9)کد ."دوست دارن، خیلی عالیه

چون توی ": (7)کد ."نوشتیمو در دفترمان می گذاشتیمپاورپوینت چیزی نبود دوباره فیلم را می

تونن ن خاطر تو فیلم مییدوبار دیگه توضیح داد به هم شدنمی ،ها متوجه نشدنکالس بعضی از بچه

 ."کنننگاه ها از اول فیلم رو بچه
 

 گیرینتیجه بحث و
کالس معکوس آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی از دانش ةتجارب زیست ةمطالعهدف از این پژوهش 

پوشیده نیست.  ة نظام آموزشی بر کسیبود. استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در حوز



 1399 پاییز و زمستان ،20پیاپی  ،دوم، شمارة دهمدورة ، درسي ةبرنامهاي پژوهش      146

 

روشی در کنار  عنوانبه یادگیری معکوس آموزش و ةفناوری وارد عرص شودمیمشاهده  کهطوریبه

جایگاهی برای خود بازکرده است. هر روش جدیدی وارد نظام  وپرورشآموزشدیگر در  هایروش

آن  یاجرا و و بازخورد مخاطبین روش در امر طراحی گیردمیقرار  پژوهش مورد، شودمیآموزشی 

آموزان ابتدایی در مورد یادگیری معکوس تجارب مختلفی بسیار اثربخش خواهد بود. دانش ،روش

ری معکوس باعث بهبود عملکرد که یادگی دهدمیپژوهش نشان  هاییافته. اندنمودهرا بازگو و بیان 

یادگیری و پیشرفت تحصیلی شده است که با مضمون حل مشکالت یادگیری  ةوزآموزان در حدانش

 دار، زمانی و عابدینیکاویانی، لیاقت(، 1396) های پژوهشی بهمنی و همکاراناست. یافته شده ارائه

پژوهشی  ةاین یافت ةکنند یدأیت (2018)2السانکاک سیراکایاو اوزدمیرو (2014)1(، ساندرز1396)

آموزان در ی معکوس باعث پیشرفت تحصیلی دانشیادگیر کارگیریبه ،دهندمیباشند که نشان می

آن  ةدهندنشاناین یافته را بهبود ساخته است.  هاآندروس مختلف شده است و عملکرد آموزشی 

در مورد مسائل  ،آموزشی را در خانه و از سوی دیگر در کالس هایفیلمآموزان است که وقتی دانش

آموزشی  ة، این امر باعث شده است که عملکردشان در حوزپردازندمیآموزشی به انجام فعالیت 

در رویکرد اینکه توجه به که باتوان بیان داشت طور میاین در تبیین این یافته داده شود. ءارتقا

بر کالس معکوس زمان مدرسه و خانه بیشتر در اختیار مسائل آموزشی است و از یادگیری مبتنی 

گیرد کالس درس صورت می های تدریس معمولی بیشتر آموزش در مدرسه و سرطرفی در روش

وقت صرف شده در خانه  و کنندآموزان بیشتر وقت خود را در خانه صرف امورات دیگر میو دانش

 از رویکرد کالس معکوس وقت خانهلذا با استفاده  .کندصاص پیدا میاخت یآموزش کمتر به مسائل

و لذا زمان بیشتری را  رفتهآموزان باال و درگیری تحصیلی دانش گرفته استدر اختیار آموزش قرار 

د و در نهایت منجر به افزایش سطح یادگیری و عملکرد نگذارهای آموزشی میفیلم ةبرای مشاهد

 گردد.می آموزانتحصیلی دانش

آموزان در مسائل آموزشی پژوهش بهبود مسائل کالسی و خانه است. دانش هاییافتهیکی از 

، که از وضعیت خود راضی نباشند. شودمیخود همیشه در کالس و خانه درگیر مسائلی هستند باعث 

اهش استفاده از یادگیری معکوس باعث شده است که برخی از این مسائل کالسی و خانه همچون ک

 زمان کالسی جهت تدریس، افزایش حضور فیزیکی  نرفتن هدرآموزشی در مدرسه،  زمان

آموزان در خانه، صرف زمان کمتر برای یادگیری در خانه و رسیدن به امورات شخصی، حل دانش

                                                           
1. Saunders 
2. Alsancak Sirakaya & Ozdemir 
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رفع گردد.  ایرایانهتلویزیون و بازی  ةمشاهد زماندر کالس و کاهش  سؤالت نپرسیدن أجر

معلم درخواست توضیح که از  باریکآموزان بر این اعتقاد بودند که در کالس سنتی بعد از دانش

در صورت نفهمیدن، یاد  نتیجه دراین درخواست را داشته باشیم،  توانیمنمییم، دیگر یمجدد نما

ی، جهت یادگیر توانیممیاست و ما  شدهحلیادگیری معکوس این مشکل  کارگیریبهاما با  گیریمنمی

آموزان . همچنین برخی از دانشنماییمآموزشی را بدون عصبانیت معلم، چندین بار نگاه  یهافیلم

نه به در خانه شده است و با ماندن در خا هاآنبیان کردند که یادگیری معکوس باعث بیشتر ماندن 

آموزان  مسئله آموزش در خانه و کاهش زمان تدریس در . برخی از دانشپردازندمی هافیلم ةمشاهد

چون امکان  توان گفتدر تبیین این یافته می یک مزیت مهم این روش بیان کردند. عنوانبهرا کالس 

راحتی معلم را در اختیار خود دارند و آموزش هآموزان نامحدود است، آنها بها برای دانشدیدن فیلم

ها را تکرار نمایند و دیگر مشکالت در صورت نفهمین فیلم مکرر ببینند وبه صورت  ندتواناو را می

ت نپرسیدن سرکالس از معلم را ندارند و همچنین با استفاده از این روش به أکالسی همچون جر

ها زشی را ببینند، زمان ماندگاری آنهای آموآموزان مجبورهستند بیشتر در منزل فیلمخاطر آنکه دانش

میان خانواده بیشتر شده است و باعث افزایش سطح عاطفی و روابط بین فرزند و  و دردر منزل 

 والدین خواهد شد.

 هایفعالیتو برخی از  شودمییادگیری معکوس، فعالیت آموزشی کالس به خانه منتقل  روش در

که این تغییرات محیطی  اثراتی،  دهدمیآموزان نشان . تجارب دانشگیردمیخانه، سر کالس صورت 

 هاییافتههمچون افزایش آرامش و راحتی در حین آموزش، تمرکز حواسی و فکری و... دارد. 

است، به مضامینی  شده انجام( که طبق یک پژوهش کیفی 2018)1نوبلیچ وکمپ-پژوهشی مرلین

این پژوهش  هاییافته ةکنند یدأیتهمچون احساس آرامش و محیط یادگیری فیزیکی رسیده است و 

و  هاهمکالسیآموزان از پرت شدن حواس در کالس از طریق مسائلی همچون . بیشتر دانشاست

مختل بشود ناراحت بودند و بیان داشتند که  هاآنکه یادگیری  شودمیسایر مسائل آموزشی که باعث 

به  سروصدا گونههیچامن و راحت خانه، بدون  معکوس باعث شده است که در مکان کارگیریبه

توان به این موضوع اشاره نمود که در تبیین این یافته می آموزشی مشغول شوند. هایفیلمدیدن 

باشد و از سویی محیط خانواده و خانه برای هر مرحله اول آموزش یادگیری معکوس در خانه می

مدرسه بسیار کمتر باشد و شلوغی آن نسبت به کالس درس فردی محیطی امن و پر از آرامش می

                                                           
1. Merlin - Knoblichb & Camp 
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عث آرامش و آموزان اثربخش و مفید بوده است و بااست لذا این تغییر محیطی بسیار برای دانش

 ها شده است.افزایش سطح تمرکز آن

یادگیری معکوس باعث  کارگیریبهکه  دهدمیآموزان نشان پژوهشی از تجارب دانش یهایافته

تعدادی  و هافیلم ةآموزان از رایانه برای مشاهددانش برخی ازشده است.  هاآنافزایش سواد فناوری 

با رایانه، گوشی  هاآنزمینه شد تا  هاایناز گوشی موبایل والدین استفاده کردند و  هم آموزاناز دانش

حتی تعدادی رند. استفاده از آن را یاد بگی ةاجتماعی )تلگرام( آشنا شوند و نحو هایشبکههمراه و 

 اوریفندین با برای آشنا شدن وال ایزمینهآموزان بر این باور بودند که یادگیری معکوس از دانش

و محتوای  های آموزشیآموزان فیلمکه چون دانش توان گفتدر تبیین این یافته میشده است. 

ای های رایانهافزارت و نرمکی تهیه شده توسط معلم خود را از طریق تجهیزاای و الکترونیچندرسانه

ه از این استفاد ةدیدند باعث شده است که نحوو ارتباطی مانند گوشی همراه، تبلت و تلویزیون می

ها گیرند و سطح اطالعاتی آنبرا یاد افزاری نرم ةافزاری و چه در حوزسخت ةتجهیزات چه در حوز

د و ند بگیرفناوری اطالعات و ارتباطات باال رود و کار با فناوری و این تجهیزات را یا ةدر حوز

خواهند  همچنین با توجه به اینکه محیط آموزشی در خانه است، والدین هم در حوزه آموزشی وارد

 .شده است والدین فناوری اطالعات و ارتباطات شد و این موضوع باعث افزایش سطح یادگیری

که بعد از آموزش در خانه  استو تعامل در کالس یکی از عناصر مهم کالس معکوس مشارکت 

یادگیری معکوس باعث افزایش  کارگیریبهکه  دهدمیآموزان نشان . تجارب دانشگیردمیصورت 

و  هاپاسخو پرسش و  هابحثآموزان با معلمان در جریان آموزان باهم، دانشسه نوع تعامل دانش

زاده حقانی، رضایی، بیگهای پژوهشی تعامل و مشارکت والدین با فرزندان در خانه شده است. یافته

 (، گلزاری و عطاران1396) (، بهمنی وهمکاران1397) زاده و علیزاده (، دهقان1395) و اقبالی

( 2017)3اوتهیم وفولدنس-استین( و 2017)2، لووهو(2017)1(، التموالر و لینچویست1395)

 یادگیری معکوس بر مشارکت و تعامالت  کارگیریبهاین پژوهش هستند که  ةیافت هتأییدکنند

است. در خصوص افزایش مشارکت والدین  تأثیرگذار در داخل و خارج  از مدرسه،  آموزاندانش

 هین قبل از اجرای یادگیری معکوس بآموزان بر این باور بودند که والدتحصیلی، دانش ةدر حوز

 ةنحو آموزشی در خانه، به هایفیلمآموزش و روش تدریس معلم آگاه نبودند اما با دیدن  ةنحو

در مسائل  هاآنشده بود و والدین به  هاآنبرای تعامل با  ایآموزش معلم آگاهی پیدا کردند و این زمینه

                                                           
1. Altemueller & Lindquist 
2. Lo & Hew 
3. Steen-Utheim & Foldnes 
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اهداف نظام آموزشی  . یکی ازتوان بیان داشتاینطور می در تبیین این یافته .کردندمیآموزشی کمک 

باعث افزایش  دتوانافزایش سطح ارتباط بین خانه و مدرسه است. استفاده از یادگیری معکوس می

آموزان با توجه آموزان، والدین و معلمان گردد و سطح ارتباطی والدین با دانشتعامالت مثلت دانش

یشتری برای فرزندان خود در به آموزش در خانه و درگیری ایجاد شده، باال رود و والدین وقت ب

روزگاری که بیشتر والدین مشغول امورات شغلی و فردی خود هستند، بگذارند و سطح عاطفی و 

شوند آموزان وارد کالس درس میدوم این روش که دانش ةارتباطی آنها باال رود و همچنین در مرحل

آموزان به بین معلم و دانش کند سطح تعامالت آموزشیکالسی می یهاو معلم آنها را وارد بحث

 افزایش خواهد یافت.  یقین

که شور و  دهدمیهای پژوهشی نشان یافته .لذت بردن از یادگیری است ،مضمون اصلی دیگر

خود  هایدرس طرفبهداوطلبانه  صورتبهاست و همچنین  کرده پیدابه یادگیری افزایش  هاآنشوق 

 هاآنکه یادگیری  دهدمینشان  هاآنجذاب است. همچنین تجارب  هاآنبرای  هافیلمو دیدن  روندمی

های برای درس خواندن بیشتر شده است. یافته هاآنشده است و لذا انگیزه  ترقشنگو  ترراحت

(، 1396) (، فخاری وهمکاران1397) (، وحیدی وپوشنه1397) پژوهشی جوشقانی نژاد و باقری

 باشندمیکننده این یافته یدأیت (2018) ک سیراکایاو اوزدمیر( و السانکا2018) نوبلیچ وکمپ-مرلین

 هاآنو اشتیاق  برندمیاز یادگیری بیشتر لذت  هافیلمآموزان با دیدن آن است که دانش ةدهندنشانکه 

های آموزشی موزان با دیدن فیلمآدهند که دانشمی های پژوهش نشانرا افزایش داده است و یافته

 در تبیین این یافتهها لذت بخش است. رده است، بسیار خوشحال و برای آنتهیه ک که معلم خودشان

های آموزشی معلم خود توانند فیلمآموزان میکه با توجه به اینکه دانش توان بیان داشتاینطور می

یری یادگیری محتوای آموزشی در آنها شده است و برای آنها یادگ ةرا در خانه ببینند باعث ایجاد انگیز

 بخش شده است. لذت

 حد درو  العمرمادامیادگیری معکوس باعث یادگیری  کارگیریبهپژوهشی نشان داد که  هاییافته

بهتر شده  هادرسنسبت به  هاآنآموزان بر این اعتقاد بودند که فهم دانشتسلط فراگیران شده است. 

است و مطالب بیشتر در ذهنشان ماندگار شده است و بندرت مطالب و محتوای کتب را فراموش 

و از سوی دیگر عالقه و میزان مطالعه و استفاده از منابع متعدد مانند اینترنت، کتب  کنندمی

(، 1396) فخاری، سیفی، نجفی، وکیلیپژوهشی  هاییافتهبیشتر شده است.  هاآندر  درسیکمک

 این پژوهش هستند. هاییافته کنندهیدأیت( 1396) (، جعفرآقایی وهمکاران1395) گلزاری وعطاران

در محیط  های آموزشیآموزان با دیدن فیلمتوان بیان داشت که دانشاینطور می در تبیین این یافته
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شان بهبود پیدا کرده ها ، یادگیریفیلم ةخواه خودشان و با دیدن چندین بارآرام خانه و یا محیط دل

 توانند مجدداً اند و در صورت فراموشی مطالب میاست و مطالب را بهتر و در حد تسلط یاد گرفته

که یادگیری  توان بیان داشتاینطور می در تبیین این یافته  ها را پخش و آنها را تماشا کنند.فیلم

ست و همچنین با توجه به اینکه آموزان شده امعکوس باعث افزایش عالقه به مطالعه در دانش

آموزان در آن قرار دارند یعنی خانه و مدرسه صورت آموزش و یادگیری در دو محیط اصلی که دانش

 بسزایی کرده است. طح یادگیری و عالقه به مطالعة آنها تغییرگیرد، لذا سمی

پژوهش نشان داد که  یهایافته. در اینجا کنترل یادگیری است بحث قابلیکی از مضامین دیگر 

در کنترل  هاآنکنترل دارند و بیشتر تجارب  ،آموزشی بر یادگیری خود هایفیلمآموزان با استفاده دانش

این یافته  در روز امتحانات است. مثالًبحرانی و خاص  هایزماندر  هاآن ةو مشاهد هافیلمداشتن بر 

 هماهنگ است( 2018) اوتهیم وفولدنس-ستینا(، 1397) و علیزاده زادهدهقانپژوهش  هاییافته با

یادگیری معکوس باعث شده است که کنترل یادگیری فراگیران  کارگیریبهآن است که  ةدهندنشانو 

توان گفت که در کالس معمولی پژوهش اینطور می ةدر تبیین این یافت در مسائل آموزشی بیشتر شود.

توانند آموزان نمیهای وی وجود ندارد و دانشآموزشبا تدریس مجدد معلم و امکان یادگیری مجدد 

های آموزشی آموزش معلمان خود را به عقب برگردانند، اما با اجرای کالس معکوس و دیدن فیلم

ها دارند، آنها را تماشا نمایند و یادگیری توانند در صورت لزوم و با کنترل شخصی که بر فیلممی

اظهار کرد که توان اینطور می در تبیین این یافته داشته باشند. ،سازی یادگیریشخصی و ،کنترل شده

های آموزان فراهم کرده است در اختیار داشتن فیلمیکی از امکانات مهم این روش که برای دانش

توانند کنترل یادگیری خود را برعهده داشته آموزان در زمان آموزش میآموزشی معلم است. لذا دانش

زمان پخش و متوقف سازند، ها را در هر ها را مشاهده کنند، فیلمو در هر مکان فیلمباشند و هر زمان 

در زمان امتحانات، مرور دروس ) را مشاهده نمایند و براساس نیازفیلم  ،بار که نیاز استهرچند 

مراجعه نمایند و این مزیت مهم، استفاده از رویکرد کالس معکوس در های آموزشی به فیلم (و...

 یادگیری و آموزش است. ةحوز

بیشتری از  یادگیری هایسبک ،نشان داد که از طریق یادگیری معکوس پژوهش ةیافت آخرین

مانند توضیح  ایویژهکه دارای نیازهای  آموزانیدانشو برای  شودمیپوشش داده  ،آموزاندانش

آموزان است. برخی از دانش شده واقعهستند، مفید  گیرگوشهآموزان ضعیف و و دانش بارهچندین

و بیشتر دوست دارند مطالب آموزشی را ببینند  آیدنمینوشتن خوششان از مطرح کردند که  صراحتاً 

خودشان پیش بروند  ،سبک یادگیری طرفبهو گوش دهند و فیلم آموزشی باعث آن شده است که 
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فتار معلم و یا محتوای آموزان از روش گوش باعث شده است که بعضی از دانشو همچنین این ر

 هاآنبرای رشد قوای شنیداری و نوشتاری  ایزمینهکنند و  بردارییادداشتپاورپوینت داخل فیلم 

آموزان دارای که در کالس درس دانش توان بیان داشتطور میاین در تبیین این یافته شده است.

نیاز  ،رند. این رویکرد تدریسهای متفاوتی را داسرعت یادگیری متفاوت هستند و در آموزش سبک

آموزان توانند دانشهای متداول فراهم کرده است و میآموزان را نسبت به روشبیشتری از دانش

 سرعت یادگیری خود را کنترل و تنظیم نمایند.

توان به این موضوع اشاره کرد که این های موجود در پژوهش حاضر میاز جمله محدودیت

های گردد در پژوهشآموزان پسر مقطع ابتدایی انجام شده است. لذا پیشنهاد میدانشپژوهش بر روی 

کالس معکوس را در مقاطع مختلف تحصیلی )ابتدایی و  ةای از دختران و پسران که شیوآتی، نمونه

 اند، نیز مورد مطالعه قرار گیرند.متوسطه( تجربه کرده

با توجه به اینکه یادگیری به شیوه معکوس  د کهشوهای پژوهش پیشنهاد میه به یافتهبا توج

شود، آموزش در آموزان و لذت بردن از یادگیری در آنها میزایش سطح یادگیری دانشمنجر به اف

مدارس باید به طرف آموزش ترکیبی )حضوری و مجازی( برود و از این رویکرد آموزشی استفاده 

 شود.
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Introduction 

 Learning based on the flipped classroom approach can be very effective in improving 

quality of the education. A classroom based on this approach is student-centered and 

stress the importance of learners' understanding and perceptions. The objective of this 

study is to investigate elementary students' lived experiences of learning based on the 

flipped classroom approach.  

Research questions 

 1- How is elementary students' experiences of learning based on the flipped 

classroom  approach? 

 2. What are the advantages of using the flipped classroom teaching approach? 

 3. What are the challenges to the application of the flipped classroom teaching 

approach?  

4. What are the consequences of adopting the flipped classroom teaching approach?  

Method 

 The present researchers benefited from the qualitative approach and more specifically 

the phenomenological method for conducting this study. The participants were  fifth 

grade male students in Ibn Sina Elementary School, Birjand, South Khorasan Province, 

Iran, who had experienced learning on the basis of the flipped classroom teaching 

approach. Considering the research sample, 15 students were selected through the 

application of purposive sampling strategy. Data was gathered through conducting semi-

structured interviews with participants. Then, Data analysis was done using the seven-

step strategy proposed by Collaizi (2002) and MAXQDA 11.  
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Results  

Data analysis results revealed nine main themes in relation to fifth grade elementary 

school male students' experiences of learning based on the flipped classroom approach. 

These themes were learning Problem solving strategies for learning, overcoming 

classroom and home problems, environmental change impacts,, improving technological 

literacy, encouraging participation and interaction in the classroom, enjoying learning, 

developing lifelong learning skills, learning control, and paying attention to different 

learning styles and special needs. 

Discussion  

Studying elementary school students' learning experiences showed that the flipped 

classroom teaching approach had enabled them to solve some of their learning problems. 

The use of the flipped classroom approach entails allocating part of home time to 

education. This can help enhance students’ academic engagement. For instance, students 

can spend more time on watching educational videos, which can ultimately improve 

students' academic performance. Analysis of students' experiences revealed that teaching 

through the flipped classroom approach can be effective and offers some educational 

advantages, including shortening the school day, spending less time studying at home, 

and limiting the time spent on watching TV and playing computer games. Because there 

is an unlimited possibility for students to watch movies, they can easily have access to 

their teacher and can watch his/her instructional videos many times. Furthermore, due to 

the fact that students can watch educational videos at home, their physical presence at 

home increases. This, in turn, can help them improve their relationship with their parents 

and other family members. 

One of the main features of the flipped classroom approach is change of activities 

done at home and in classroom setting. This cause  learning to occur in a relaxed 

environment and improves mental and sensory concentration. Furthermore,  home is 

usually a safe and relaxing environment for everyone, and much less crowded than 

classroom.  

 A review of students' experiences indicates that the flipped classroom approach  can 

positively influence their technological literacy. Students can watch instructional videos 

and use other instructional materials produced by their teacher through computer, cell 

phones, tablets, televisions, and other multimedia equipment, can learn how to use these 

equipment, and all of these can help them develop their technological literacy. 

Based on the overall results of this study, the flipped classroom approach can provide 

a reasonable ground for promoting a sense of effective cooperation among students, 

students and teachers, and students and their family members. Moreover,  the learning 

process can be more motivating and enjoyable for students because they can watch their 

teacher's instructional videos at home. In addition, the use of this approach can lead to 

permanent learning. Finally, there are different students with different learning styles in 

the classroom, and there are usually some students with learning difficulties. Furthermore, 

students learn at different speeds. Therefore, the use of such approaches as the flipped 

classroom approach can help overcome these problems and meet students' individual 

learning needs.  

Keywords: lived Experiences, Students, Elementary, Learning, flip classroom 

approach. 

 


