
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Archive of SID

 

1 

 

توسطه برسی تاثیر آموزش الکترونیکی مبتنی بر کالسهای وارونه در مشغولیت تحصیلی دانش اموزان پایه نهم م

 تجربی علوم درساول در

 

 3،شهریار میرزایی 2، سوزان عارضی 1نورالدین سلیمانی*
 

 :کیده چ
لیت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم در درس تاثیر آموزش الکترونیکی مبتنی بر کالسهای وارونه در مشغو بررسی حاضر با هدف پژوهش

پس آزمون با گروه  –نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون  پژوهش از نوع هدف  کاربردی واز نظر جمع آوری اطالعات علوم صورت گرفت.

د نمونه ای به حجم شهر جوانرو اول متوسطه پسرپایه نهم مقطع آموزان کنترل بود. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از میان دانش

 مشغولیت تحصیلی ریو پرسشنامه از با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده هادانش آموزان هشتاد نفراز 

ار در این پژوهش برای برسی بهتر تاثیر آموزش الکترونیکی به صورت وارونه برمشغولیت تحصیلی دانش آموزان از چهار نرم افز.استفاده شد

پاورپوینت ( در آموزش استفاده شد. داده های پژوهش ازطریق شاخص های آمارتوصیفی ) میانگین  -کمتازیا –استوری الین  –) ام ام بی 

سه و انحراف معیار و میانه ( و آمار استنباطی) انالیز واریانس با اندازه گیری مکرر وآنالیز کواریانس و آزمون تعقیبی ل اس دی جهت مقای

آموزش الکترونیکی مبتنی بر کالسهای وارونه در مشغولیت تحصیلی  که داد نشان ای آموزشی( مورد تجزیه وتحلیل قرا گرفتن. نتایجروشه

، در مقایسه ای که بین تاثیرات نرم افزار ها در آموزش صورت گرفت(و همچنین  p= 0/  0001 دانش آموزان تاثیر مثبت و معناداری دارد.)

  بیشترین تاثیر را داشت. پاورپوینت، نرم افزار به وسیله ولید شده تحتوای آموزشی م

 واژه های کلیدی :
  تحصیلی، مشغولیت ، ارونه کالسهای ، الکترونیکی آموزش
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 :مقدمه
 حیات از روشنی نمای دور ترسیم آموزشی برای نظام هر که هستند جامعه ی بالقوه توان و انسانی های سرمایه کلی طور به آموزان دانش

 همه بالندگی و رشد برای الزم یطشرا و تمرکز انسانی عظیم نیروهای این باید بر اش جامعه و خود فرهنگی و اقتصادی سیاسی، اجتماعی،
 و آموزش امروزه نظام بنابراین. باشد گذاری سرمایه این از بهینه وری بهره شاهد نزدیک ای آینده در تا کند را فراهم ها آن ی جانبه

 در و است فراگیران تحصیلی پیشرفت و عملکرد تبع آن به و یاددهی یادگیری، فرآیند بر مؤثر عوامل شناسایی دنبال به کشور هر پرورش
دارد، دنیای آموزش و پرورش امروز نقطه توجه خود را  می بر گام ها آن به رسیدن نظر و راه کارهای مورد اهداف تعالی و رشد برای نتیجه

شی قرار می از تدریس،  به یادگیری معطوف کرده است. این رویکرد ، یادگیری را محور و پایه همه برنامه ها، سیاستها و خط مشهای آموز
در دهه های اخیر، تالش های زیادی در کشور صورت دهد، الزمه این امر استفاده از تمام امکانات و فناوریهای غنی در دسترس است . 

گرفته تا روش های کلیشه ای و سنتی آموزشی جای  خود را به روشهای تازه و بدیع و مبتنی بر نیازهای فردی و اجتماعی فراگیران دهد؛ 
 .(2009 )شیرباف .را خالق و تولید کننده علم و دانش، پرورش داده و دریچه های نوینی را در زمینه علوم و تکنولوژی در کشور بگشاید آنان

 آن ابعاد از بسیاری در را زندگی ،1ارتباطی و اطالعاتی های بکی از این راه های تازه استفاده از فناوری های اطالعات می باشد. فناوری
 در تغییر و تغیر و تحول ها دگرگونی این ای جمله از. است کرده تحول و تغییر دستخوش را بشری زندگی شئون و تمامی ساخته دگرگون

 از تنها آموزش دیروز، تا اگرچه. است یافته کاهش درس کالس در فیزیکی حضور به نیاز که ای گونه به است آموزش سنتی های شیوه
 وجود حاضر حال در. شد می محسوب آموزش در اطالعاتی منبع ترین اصلی منزله به کتاب و گرفت می بهره معلمان و مربیان وجود

 است 2الکترونیکی آموزش ها شیوه این جمله از است آورده وجود به را جدیدی های شیوه آموزشی، جدید های محیط و ها روش ابزارها،
 ( 1399)فاطمه بیانی فر،

 اینترنت، اولین ظهور با.. است شده آغاز آمریکا و اروپایی کشورهای در 1990دهه  اواخر از آن، خاص مفهوم با الکترونیک آموزش اجرای
 تأسیس با تهران دانشگاه ایران، در. شد ارائه ، 1984 سال در نیوجرسی فناوری آنالین توسط انستیتوی صورت به کارشناسی دوره دروس

 مجازی اولین دورة ولی کرد آغاز را زمینه این در برنامه ریزی و مطالعه است که نشگاهیدا اولین ، 1381 در الکترونیکی مرکز آموزشهای
راه  امیرکبیر و طوسی خواجه نصیرالدین صنعتی صنعت، و علم دانشگاههای در آن ومتعاقب شیراز دانشگاه در 1383 سال در دانشگاهی

 (.  1388مجیدی،) شد اندازی
 با که هستند محدودیت هایی جمله از معلمان مشکالت و آموزشی محتواهای از بخشی نبودن به روز یادگیری، انگیزه عدم زمان، کمبود

 با. است وارونه کالس برگزاری مشکالت، این رفع برای شده ارائه راه حل های از یکی. ندارند سازگاری یادگیری و آموزش فضای جدید
سازنده  فلسفه با نزدیکی بسیار ارتباط و گرفته قرار بسیار توجه مورد اخیراً که یمدلهای مؤثرترین از یکی سازنده گرایی، دیدگاه توجه به

یکی از مسایل عمده ای که . شده باشد مطرح معضالت برای حلی راه عنوان به می توان که ( است 3دارد، مدل )کالس معکوس گرایی
نگیزه قوی در بین دانش آموزان در مدرسه برای کار و فعالیت مدارس با آن روبه رو هستند بی عالقگی و عدم درگیری تحصیلی و نبودن ا

بحران کورنا شرایط آموزش و پرورش را به گونه ای رقم زد که باید آموزش  به صورت غیر حضوری ومجازی صورت  جدی است، بی شک
که بیشترین نقش را در یادگیری و (، ومسبب این مسئله شد، که معلمان از چه مواد و رسانه ای استفاده کنند 1399گیرد)شکرباغی ، 

واند یادداری ومشغولیت دانش آموزان را در فرایند آموزش داشته باشد، بایدآنها به دنبال انواع روشهای تدریس و نزم افزاری های باشند که بت
ال کردن دانش آموزان به رویکرد مجازی به تدریس در شرایط کرونایی زمینه فع هدفهای آموزشی را به بهترین شکل ارائه دهد، مسلما

عنوان یادگیرنده مستقل را فراهم می کند، واستفاده از روشهای تدریس فعال به مانند کالسهای وارونه تحت هدایت و راهنمایی فردی آگاه 
و تخته سیاه استفاده از کتب درسی، گچ (. 1399و با تجربه سبب می شود تا یادگیری عمیق تری برای یادگیرندگان حاصل شود.)رضوانی ، 

ترین روشهای ترین و متداولو وایت بردها هنوز مهمترین منابع آموزش معلمان را تشکیل داده و استفاده از روشهای سنتی و کالمی از رایج

                                                             
1 Information and communication technologies 
2 e-learning 
3 Reverse class 
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آموزان در عالقگی، خستگی، عدم خالقیت و مشارکت فعال دانشوضعی عوارضی از قبیل بی  باشد. بدیهی است که تداوم چنینتدریس می
چنین بحرانهای که ناچار به عدم حضور در مدارس هستیم نگری آنان در امور آموزشی را به دنبال داشته و در جریان تدریس و نیز سطحی

 (.1394، قاسمیگردد )های مادی و معنوی و کاهش سطح کیفی آموزش میموجب اتالف سرمایه انهایت
به تنهایی پاسخگوی حرکت سریع علم و دانش و تغییر مداوم نیازهای جوامع در آموزش که در حال حاضر اجرا می شوند 1روش های سنتی 

بنابراین توسعه فناوری اطالعات در آموزش موجب گسترش استفاده از شیوه های جدیدآموزش و . نخواهد بود 2پردازش اطالعاتدنیای 
آموزش از طریق معلمان واجد شرایط در کالس درس انجام  پیش، هاتا  سال. (1394وهمکاران، قاسمییادگیری در دانشگاه ها گردیده است )

می گرفت. به دنبال پیشرفت فناوری، حوزه آموزش الکترونیک شروع به توسعه کرد. با بررسی سیر تحول روش های تعلیم برای دستیابی به 
، اله کرمی و همکاران) استفاده کردزی( آموزش های الکترونیکی )مجابا عنوان مدل های نوین تعلیم ید از کیفیت های باالی آموزش، با

 کرد محسوب عوامل آموزش ویادگیری و ارتباطات در قرن حاضر  مهمترین از (. روشهای آموزش مجازی را می توان1393

پس بی (. 1380، احمد آبادیآموزش و پرورش احساس نشود ) به اندازه تاثیر فناوری بر زندگی انسان ها، شاید در هیچ عرصه ای بیشترین 
توجهی به تاثیر فناوری اطالعات می تواند پیامدهای منفی بسیاری در بر داشته باشد. در جامعه ی کنونی که ارتباط و اطالع رسانی در 

شود که جامعه به نوعی عقب  اولویت بسیاری از کشورهای پیشرفته قرار دارد، بی توجهی نسبت به این مقوله )فناوری اطالعات( باعث می
 (.1380و برخورد انفعالی در برابر هجوم اطالعات از سوی جامعه ی جهانی گرفتار شود .)احمدآبادی، ماندگی 

های جدید تدریس و آموزش برای  حجم باالی محتوای درسی، تعطیالت زیاد مدارس، محدودیت زمان، ناآشنایی والدین با روشهمچنین 
تربیت، به ویژه معلمان، را بر آن  و اندرکاران تعلیمطوح پایین حیطه شناختی، دستهای مربوط به یادگیری در س کمک به فرزندان، و چالش
 از استفادهاست. وارونه ها آموزش های نوین تدریس بپردازند. یکی از این روش های فعلی و استفاده از روش داشته که به اصالح روش

 طور به را دانشجویان و مدرس تا اند نبوده قادر هیچکدام و اند داشته معایبی و ومزایا...  کارگاهی سخنرانی، مانند متنوع تدریس روشهای
 تا می کند فراهم را مناسبی بسیار فرصت وارونه کالس رسد می نظر به. برسانند ترم، طول در پروژه تدوین درس، غایی هدف به کامل

( سومین متغییر این 2015، 3همکاران و دان هم. )بپردازند  خود  یادگیری  کردن  تر عمیق  و  تمرین  به  کالسی  ساعات  در دانشجویان
پژوهش مشغولیت تحصیلی است. مشغولیت تحصیلی سازه ای است که برای اولین بار جهت درك و تبیین افت و شکست تحصیلی مطرح 

 4،2004وهمکاران قرار گرفت)فردریکس گردید و به عنوان پایه و اساسی برای تالش های اصالح گرایانه در حوزه ی تعلیم و تربیت مد نظر
(. مشغولیت تحصیلی در مدرسه را شامل شدت و کیفیت هیجانی  1397ابراهیمی، به نقل از 1993) 5برای مثال، اسکینر و بلمونت ،(

 به پژوهش این که گفت توان می گفته شده مطالب به توجه مشغولیت کودکان در آغاز و دنبال کردن فعایتهای  یادگیری دانسته اند.  با

 روشهای آموزش الکترونیکی مبتنی برکالسهای وارونه در مشغولیت تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد ؟ که است سوال این جواب دنبال
ارائه ی آن  و نحوه ی بزارهاادر مورد دامنه ی آموزش الکترونیک و محیط هایی که این شیوه ی آموزش در آنها مطرح می شود، همچنین 

 شود  م بندی میته تقسیگفت که آموزش الکترونیک دامنه ی گسترد هاى دارد و بسته به نوع استفاده و امکانات به چند دسباید 
: در این روش آموزش از طریق اینترنت خواهد بود. در اکثر موارد آزمون ها و ارائه ی مدرك هم از طریق الکترونکى 6. آموزش بر پایه وب1

، یادداشت هاى درس، جزوه ها، اتاق بحث، پست الکترونیکى و غیره جزء ویژگى هاى این روش هستند و و وب است. کالس هاى درس
همگى روى وب ذخیره مى شوند. البته به علت انعطاف پذیرى فوق العاده ی آموزش الکترونیک، مى توانید نحوه ی آموزش را به طریق 

 انات طراحى و پیاده سازى کنید؛دلخواه، مناسب با فعالیت خودتان، شرایط موجود و امک

                                                             
1 Traditional methods 
2 Informatics 
3 Ham dan et al 
4 Frederick et al 
5 Skinner and Belmont 
6 Web-based training 
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: در این روش احتیاجى به اتصال به اینترنت و حتى به شبکه نیز نیست، مگر در موارد خاص. در این روش 1آموزش مبتنى بر کامپیوتر -2
ترونیکى مى تواند از آن اطالعات بر یک واسط الکترونیکى ذخیره مى شود و کاربر با استفاده از یک کامپیوتر یا ابزار خواننده آن واسط الک

 آموزشى است که در سی دی  استفاده کند. یک مثال متعارف آن استفاده از کشور خودمان بسیار از آن استفاده می شود.
 ه.... ارائ تبلت و . ه از جملهى همراآموزش از طریق وسایل و ابزار دیجیتال همراه: آموزشى است که از طریق وسایل و ابزارهاى دیجیتال -3

 می شود. 
فراد اعلت افزایش تعداد  د، اما بهار گیرآموزش از طریق تلفن همراه: آموزشى است که کامالً جدید است و تقریباً می تواند در گروه باال قر-4

 رفته می شود.شهرت یافته، دست هاى جدا براى آن در نظر گ انجمن  دارنده ی تلفن همراه و تمرکز بر این روش که به

 انوع آموزش الکترونیکیدسته بندى 
 یادگیرى یا آموزش الکترونیک را می توان به سه دسته تقسیم کرد: 

 . یادگیرى شخصى1
 . یادگیرى جمعى2
 . کالس هاى مجازى3
رنت، به دنبال وصاً اینتود مخص. یادگیرى شخصى: در این دسته، فرد رشته ی مورد عالقه ی خود را انتخاب مى کند و در محیط اطراف خ1
مى   ت آفالینته به صورآن رش العات مرتبط با آن مى گردد و در آن زمینه تحقیق مى کند، سپس مى پرسد. سؤاالت خود را از اساتیداط

 پرسد.
چت و  مله این ابزارنند. از جکرقرار ب. یادگیرى جمعى: در این دسته شرایطى براى افراد مهیا می شود تا با یکدیگر و اساتید خود ارتباط 2

 سان است.روه یکاست. در این روش معموالً زمان شروع و خاتمه ی دوره ی آموزشى و امتحانات براى همه ی آن گ .......

رگزار مى ى فیزیکى بد در کالس هاکالس هاى مجازى: در این دسته، شرایط کامالً مانند کالس درس است و حتى در بعضى از موار  -3
ر فرد یک کامپیوتر هقات براى از او جاى تخته سیاه از یک ویدئو پروژکتور استفاده مى شود. گاهى شود. در این جا از ویدئو کنفرانس و به

ریق کامپیوتر واند از طتسى مى کدر نظر گرفته مى شود و ارتباط ویدئویى از طریق صفحه ی نمایشگر ودوربین یا وب کم خواهد بود و هر 
ود نیست و کافى موج ه تعدادببراى برگزارى کالس هایى که استاد مربوط به آن درس با استاد ارتباط برقرار کند. این روش مخصوصاً 

مى  اه دور نیز استفادهزشکى از ره در پامکان جابجایى اساتید هم وجود ندارد، مفید مى باشد؛ به ویژه براى دانشگاه ها.شاخ هاى از این دست
 (1388شود.)کیا،

 :مزیت های آموزش مجازی
رعت س-جو است.ز دانشبرخوردارى از یک روش مطالعه ی انعطاف پذیر که مطابق نیا-قت و حضور در کالس نیست.نیازى به صرف و-

ورت ص در مطالعه به-دارد مانند کالس هاى درسى برنامه ی آموزشى، راهنمایى درس، دروس مرجع و... وجود-مطالعه دست دانشجو است
ز است و از وراطالعات به  -جدید. کنجکاوى و ابتکار بیشتر و دسترسى به تکنولوژى هاى-انالین از مزایاى کار گروهى بهره مند مى شوید.

ز طریق اینترنت به اك خود را ید مدرمى توانید هر کجا که باش -ارزیابى به صورت انالین است. -اطالعات به روز مى توانید استفاده کنید.
هر فراهم کننده  ستفاده ازارا با  آموزش الکترونیک -درس یا رشته را فرا گیرید.می توانید بیش از یک  -دیگران و رییس خود نشان دهید.

ر ر استفاده کند که داى این کاانت بری خدمات اینترنتى و بدون محدودیت مى توان بکار برد. اما ارائه دهنده ی دروس میتواند از یک اینتر
برنامه هاى  رطى اینکهشد، به رورگرى براى آموزش الکترونیک استفاده کرمى توان از هر م -این صورت محدوده آموزش محلى خواهد بود.

ر هر مکانى د -د گرفتوان یاتدر هر زمان مى  -سایت با پالك این هاى  مرورگر مطابقت  نماید. مثالً حمایت مرورگر از کدهاى جاوا
 امکان یادگیرى وجود دارد.
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 :پیش شرط هاى آموزش الکترونیک 

مجازی اگر  ورد آموزشمما در ادر ایران جزء بحث های روز است و اکثرصاحب نظران در این باره اظهارنظر می کنند.  بحث آموزش مجازی
 از:  ا عبارتندهر ساخت آن هستند، توجه کنیم. این زی ت هایزیرساخ بخواهیم اصولی به آن بپردازیم، باید به یک سری نکات که

ر آینده ی ای نوین دهولوژی ند در ایران امکانات مخابراتی مطلوب نیست، ولی با ورود تکنزیرساخت های ))مخابراتی (( که هر چ -1
نه در لی متأسفاوبود؛  نزدیک این ضعف برطرف خواهد شد و به احتمال قوی این بخش جلوتر از سایر بخش های آموزش مجازی خواهد

 شته اند.تی گذاخت افزار و ایجاد ارتباطات مخابراحال حاضر، اساس کار آموزش مجازی را بر همین نکته یعنی تهیه ی س
تر از مفاد د حتی بیشها خو دومین مسئله ))فنون همکاری (( و یکی از مهمترین زیر ساخت ها است . این مبحثی است که اروپائی  -2

ه است، یعنی فردی کترا گرفتای د تهآموزشی روی آن تأکید دارند. به عنوان مثال فردی که پشت کامپیوتر نشسته و از طریق اینترنت در رش
رمند دارد و آن را هدایت و رهبری نفر کا 40یا  30که ارتباطات اجتماعی نداشته، چگونه می تواند فردا مدیر مؤسسه یا سازمانی شود که 

 کند. ))فنون همکاری (( حتی در بخش مطالعات دسته جمعی و همکاری روی متون در درس ها هم مطرح است.
اد اگربخواهیم ا همین مفت است و ببعدی )) مفاد آموزشی (( است . مفاد آموزشی در آموزش مجازی با آموزش سنتی کامالً متفاو نکته -3

وتری نیست؛ تون کامپیمتی به آموزش مجازی راه بی اندازیم، اشتباه محض خواهد بود. مفهوم آموزش مجازی، تنها تبدیل متون درسی سن
یین انشجویان تعد ری و ارتباط درصد متن آموزشی از طریق استاد ارائه می شود و بقیه ی درس از طریق همکا 50یا  40در آموزش مجازی 

ود دانشجویان قیق های خا و تحهو تدوین می شود؛ یعنی موضوع اصلی را استاد می گوید و بقیه موارد از طریق ایده ها، کارها، پژوهش 
داشته باشند، نر همکاری یکدیگ دیگر بحث )) فنون همکاری ((مطرح می شود. اگر دانشجویان با تکمیل می شود. بر همین اساس اینجا بار

 (1383آموزش مجازی موفق نخواهد بود..)عبادی، 

کمبود زمان، عدم انگیزه یادگیری، به روز نبودن بخشی از محتواهای آموزشی و مشکالت معلمان از جمله محدودیت هایی هستند که با 
آموزش و یادگیری سازگاری ندارند. یکی از راه حل های ارائه شده برای رفع این مشکالت، برگزاری کالس وارونه است. فضای جدید 

نگاه متخصصان و دست  2004کالس درس یا یادگیری وارونه یکی از رویکردهایی است که در سال های اخیر به خصوص از سال 
رده است. سالهاست که معلمان به دنبال راههایی برای تغییر دادن شیوههای سنتی تدریس اندرکاران آموزش و یادگیری را به خود معطوف ک

تغییر فضای آموزشی ازمکان بزرگ به فضای یادگیری فردی و ارائه محتوای درسی خارج از کالس است. کسب   1هستند. کالس وارونه
د. مدرس فایل ویدئویی از کالس درس تهیه و ضبط میکند و از اطالعات جدید و آموزش در منزل و تکالیف درسی دردانشگاه انجام میشو

طریق نرم افزارهای برخط قبل از شروع کالس در اختیارفراگیران قرار میدهد به طوری که آنان در هر کجا و هر زمان به آن دسترسی 
وارونه نیاز به تغییر در فرهنگ یادگیری، داشته باشند و آن ها را قادر میسازد که در کالس درس آمادگی بهتری داشته باشند . آموزش 

محیط قابل انعطاف، محتوای هدفدار و معلمین و مدرسینی با تجربه و حرفهای دارد. در این روش آموزشی الزم است مدرس به توجیه روش 
از کالس از ملزومات این  آموزشی به فراگیران و مفاهیم و اصول کار بپردازد. همچنین تولید فایلهای ویدیویی مناسب جهت مطالعه پیش

روش آموزشی است. ارائه منابع الزم نیز در این بخش انجام می گیرد. همچنین سؤاالت خود ارزیابی به صورت کوییز مطرح میشود تا 
الت دانشجو فراگیر بتواند یادگیری خود را محک بزند. الزم است زمینه دسترسی فراگیران به استاد نیز به صورت آنالین فراهم باشد تا سؤا

 .پاسخ داده شود

یا معکوس به ویژه با توجه به شرایط کرونای دارای مزیت های زیادی است که معلمان با به کارگیری آنها از طریق ارسال  روش وارونه
بر  و دست رسی فیلمها و بسته های یادگیری ، فضای از یادگیری را در خانه ایجادکنند که فراگیر در هر زمان و مکان به محتوای یادگیری

یادگیری خود کنترل و مدیریت داشته باشد. حتی دانش آموزان با هر ویژگی شخصیتی از جمله دانش آموزان کمرو از طریق این روش چه 
در کالس درس حضوری و چه در فضای مجازی ) شاد( ، حرفی برای گفتن و ابراز وجود کردن خواهند داشت . از طرفی معلمان برای 
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ی تر شدن مبحث مورد نظر در کالس شاد) فضای مجازی (به بحس و تبادل اطالعات با دانش آموزان خود می پردازد که در انگیزش و غن
 ( 1399نتیجه یادگیرندگا به مرور  به سمت یادگیری مادام العمر پیش خواهند رفت . ) احمد آبادی و همکاران ، 

بوده ایم. در سازنده  2به دیدگاه سازنده گرایی 1دانش با گذار از دیدگاه رفتارگرایی در دهه های اخیر، شاهد تحول رویکردهای جدید انتقال
(. منظور از آموزش دانش آموزمحور  1388، وهمکاران گرایی تأکید متخصصان بر استفاده از روشهای نوین دانش آموزمحور است )حیدری

(. با توجه به دیدگاه  1391گیرند )سیف،  و فهم مطالب را بر عهده میآموزشی است که در آن فراگیران به کمک معلم، خود مسئولیت درك 
دل سازنده گرایی، یکی از مؤثرترین مدلهایی که اخیراً مورد توجه بسیار قرار گرفته و ارتباط بسیار نزدیکی با فلسفه سازنده گرایی دارد،م

ه، به آن پرداخت که تحقیقات متعددی نیز در این زمینه به )کالس معکوس ( است که میتوان به عنوان راه حلی برای معضالت مطرح شد
توسط مائورین لیج و همکارانش وارد ادبیات علوم تربیتی شد. آنها معتقدند که با  2000انجام رسیده است. این واژه نخستین بار در سال 

کالس درس روی می داد، اکنون باید خارج از کالس ظهور فناوریهای نوین و چندرسانه ای ها، فعالیتهای تدریس که قبالً به طور سنتی در 
درس صورت پذیرد  در این مدل، محتوای درسی خارج از کالس درس و به وسیله فناوریهای مختلف در اختیار ، دانش آموزان قرار داده 

طوح پایینی و حیطه شناختی میشود تا زمان درون کالس صرف بحث و بررسی، انجام تکالیف، کاربست محتوا و ... شود. بر این اساس، س
یعنی ) دانش ( ) فهمیدن (در خارج از کالس درس محقق میشود و سطوح باالتر یعنی )کاربست( )تحلیل( )ترکیب ( )ارزشیابی ( در درون 

در کالس به ( .با این روش، دانش آموز میتواند آنچه را که معلم قبالً 2014کالس درس و با راهنمایی معلم صورت می پذیرد.)سی وکنری،
او منتقل میکرد، پیش از کالس ببینید و بشنود و هنگامیکه به کالس می آید، با ذهنی پرسشگر وارد می شود. معلم در کالس فعالیتهای 
یادگیری را بر عهده دارد؛ فعالیتهایی که به صورت بحثهای گروهی، طرح سؤال، امتحانهای کوتاه مدت، ارائه فراگیران، آزمایش و دیگر 

(. به بیان ساده تر، در کالس معکوس نقش  1393الیتها انجام میشوند. در این روش، معلم طراح و مدیر فعالیتهای کالس است )عطاران، فع
اصلی معلم طراحی آموزشی است؛ یعنی طراحی سناریوهای یادگیری که پله پله دانش آموزان را به هدفهای یادگیری مشخص نزدیک کنند 

برای ایجاد فضاهای یادگیری منعطف و فارغ از زمان و مکان به کار بندند در کالس وارونه، جای مدرسه و خانه عوض  و تمام تالش خود را
میشود. در این روش، معلم محتوای درسی را قبالً به صورت ضبط ویدئویی درآورده و آن را در اختیار دانش آ موزان قرار داده و آنها با 

محتوا را یاد گرفته و با حضور بعدی در کالس به تکالیف عمل میکنند. ساعت درسی در کالس مدرسه ،زمانی تماشای آن در منزل، در واقع 
است برای این که یادگیریهای طول هفته و خارج از کالس دانش آموزان را سامان دهیم. در کالس درس، دانش آموزان را آگاه و آماده 

ابع آموزشی را در اختیارشان قرار دهیم یا به آنها معرفی کنیم. دانش آموزان در طول هفته کنیم. تکالیف یادگیری را به آنها بدهیم و من
 فرصت دارند فعالیتهای یادگیری خود را کامل و یافته های خود را در کالس ارائه کنند، دیگران را در آموخته های خود سهیم کنند، تکالیف

( در کالس وارونه یادگیرندگان اصلی دانش آموزان هستند و نقش 2013، 3شاپ جی ل )بی.جدید بگیرند و این فرآیند همچنان ادامه یابد
معلم برنامه ریزی فکری و فراهم کردن مواد مورد نیاز و راهنمایی دانش آموزان است. معلم بر اساس یک سناریوی یادگیری که در آن پله 

لی را باید طی کنند. سپس تکلیفها و فعالیتهایی را که آنها باید در کالس هایی را پیش بینی کرده است، بچه ها را آگاه می کند که چه مراح
 ( 2012یا بیرون از کالس انجام دهند، برایشان تشریح میکند.. )میلمان  

 مزایا کالس های درس وارونه

انجام تکالیف در کالس،    -3باعث تسهیل آموزش انفرادی استاد به دانشجو میشود.  -2یادگیرندگان با اتکای به خودشان پیش میروند. 
مهار تهای قرن بیست و یک که شامل مهار  -4باعث میشود اساتید بهتر بتوانند مشکالت و سبکهای یادگیری یادگیرندگان را کشف  کنند. 

یند کار کند. می تواند متخصصان موضوعی خارجی را درگیر فرا -5تهای ارتباطی، مشارکت، خالقیت و تفکر انتقادی است را تدریس میکند 
تعامل استاد و  -8فرایند یادگیری در هر مکان و زمانی که دانشجو بخواهد اتفاق میافتد.  -7مسؤولیت یادگیری به عهده دانشجو است.  -6
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جو را ارتقا تعامل دانشجو با دانش -.10زمان کالس میتواند به صورت مؤثرتر و خالقانه تر مورد استفاده قرار گیرد -9دانشجو را ارتقا میدهد. 
 خانواده را از شروع فرایند یادگیری درگیر میکند. -11م یدهد.

است . مشغولیت تحصیلی تشکیل شده از تجربه همزمان تمرکز و شناخت و  1از دیگر متغیرها در یادگیری دانش آموزان مشغولیت تحصیلی

 درگیری در مهمی نقش ای مدرسه –اجتماعی -ل محیطی (. عوام 1397تجربه همزمان عالقه ولذت  بردن در فعالیت است )ابراهیمی ، 
تکالیف یادگیری دارد و در محیط کالس معلم نقش مهمی را در ایجاد فضایی برای تعامل ایفا می کند این موضوع را می  در آموزان دانش

ممانعت (،همچنین در میزان انتخاب مفاهیم توان در انتخاب هایی که در رفتار آموزشی خود انجام می دهد مشاهده کرد )مانند پشتیبانی و یا 
درسی که منجر به چالش کشیده شدن دانش آموزان می شود، چالشها در مشغولیت تحصیلی دانش آموزان بسیار مهم هستند)ابراهیمی ، 

1397.)  

فزایندهای  ان به طورگذارستیکی از عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی، مشغولیت تحصیلی  است .محققان، متخصصان تعلیم و تربیت و سیا
و افت  ناره گیریستگی،کخبر مشغولیت تحصیلی دانش آموزان به عنوان کلیدی برای حل مشکالت پیشرفت تحصیلی پایین، سطوح باالی 
نون توجه اری در کاکیلی و باالی تحصیلی تمرکز داشته اند به طوری که در سالهای اخیر، مطالعۀ مفهوم مشغولیت در محیط های تحص
ین ویژگی اان دارای ش آموزگروه کثیری از محققان بوده است . سرزندگی تحصیلی همچنین با مشغولیت  تحصیلی در ارتباط است و دان

 نمرات باالتری در دروس مدرسه کسب می کنند.
صورت مستقیم به مفهوم مشغولیت تحصیلی به کیفیت تالشی که فراگیران آموزشی صرف فعالیت های هدفمند آموزشی می کنند تا به 

( به طورکلی مفهوم مشغولیت تحصیلی بر نقش خودآگاهی در مطالعه، 1394 ، وهمکاران عمادی،) .نتایج مطلوب دست یابند، اشاره دارد
را دربرگیرندة ابعاد ))مشغولیت  2(،مشغولیت تحصیلی 2004 و همکاران، طراحی عقاید فراشناخی و خودنظم دهی تأکید میکند. )فردریکس

 دانسته اند.((5مشغولیت شناختی ))و (( 4((و )) مشغولیت عاطفی3اریرفت
ش در انجام تکلیف ه های تالی مؤلفعبارت است از رفتارهای قابل مشاهدة دانش آموزان در برخورد با تکلیف ها و دارا :مشغولیت رفتاری  

 ست. ها، پایداری در انجام آ نها و درخواست کمک از دیگران هنگام انجام تکلیف ا
  نشانه جنبه های عاطفی تکلیف است و شامل سه مؤلفه احساس، ارزش تکلیف و عاطفه است. :مشغولیت عاطفی

نیز شامل انواع فرایندهای پردازش است که دانش آموزان برای یادگیری مورد استفاده قرارمی دهند و متشکل از  :مشغولیت شناختی
 (6،2000ت )رزنتال والترز راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی اس

و بیشتر تحصیلی ا هش افتهر چه یادگیرنده بیشتر درگیر مسائل تحصیلی و تکلیف های یادگیری شود، میتوان به موفقیت علمی و کا
به  ودن آنهاعالقه ب یبیلی و امیدوار بود. زیرا علت اصلی افت تحصیلی و کاهش پیشرفت دانش آموزان، درگیرنشدن آنها در مسائل تحص

، همکاران و ود )آهیتر میشتحصیل است. هر چه درگیری دانش آموز در مسائل درسی بیشتر شود، موفقیت تحصیلی نیز به دنبال آن بیش
افزایش نرخ  برای مثال،ربیتی )تای برای بهتر ساختن بروندادهای  (. بهبود مشغول بودن دانش آموزان با مسائل درسی راه بالقوه 1395

آن  بسته های سایی همای مدرسه و بهبود پیشرفت تحصیلی (است. مشغولیت تحصیلی سازة انعطاف پذیری است و شناه انجام تکلیف
 (   1392یبی قناد، ینند  )زغارك ببمیتواند به مدرسه ها و مسئوالن در این زمینه کمک کند تا محیط های آموزشی را به گونه ای مناسب تد
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اضافه شده است. این بعُد اولین بار «  1درگیری عاملی»بعُد دیگری به ابعاد درگیری تحصیلی، زیر عنوان  عالوه بر سه بعُد یادشده، اخیراً
( مطرح شده است. تعریف اولیۀ درگیری تصویری دقیق اما ناکامل از دانش آموزِ درگیر است. زیرا بر اساس  2011، 2تسنگ)توسط ریو و 

موارد نامبرده، به مقدار کم یا زیاد، فعاالنه در جریان آموزشی که دریافت می کنند نیز مشارکت  تعریف جدید، دانش آموزانِ درگیر عالوه بر
(  2011 ،3نهمکاراریو و  )می کنند. نه فقط برای اینکه یاد بگیرند، بلکه برای خلق محیط های یادگیری که انگیزة آن ها را بیشتر کند.

این مفهوم جدید درواقع فرایندی  .تعریف کرده اند« ر جریان آموزشی که دریافت می کند مشارکت سازندة دانش آموز د»درگیری عاملی را 
است که طی آن، دانش آموز به صورت فعال و با شدت تالش می کند جریان آموزش را شخصی سازی کند و شرایط آن را ارتقا دهد. برای 

نیازهای خود را مطرح کند، درخواست منابع یا فرصت های یادگیری مثال، در طول جریان آموزش ممکن است  سؤالی بپرسد، اولویتها و 
 کند و در مورد آنچه دوست دارد یا دوست ندارد گفت وگو کند. 

بر این  وامل مؤثرناخت عشبا توجه به اهمیت مشغولیت تحصیلی در پیشرفت و موفقیت دانش آموزان در امور تحصیلی، پژوهشگران به 
 ار داد: سته قرژوهش های متعددی در مورد آن صورت گرفته است که می توان آ نها را در دودمتغیر عالقه مندند. لذا پ

  دستۀ اول روی عوامل درون فردی و ویژگی های شخصی دانش آموزان، همچون: 

س ، خود ت( راه بردهای خود تنظیمی   ث( جنسیت ، سن ، عزت  نف   4الف( باورهای هوشی ب( هدف های پیشرفت  پ( خودکارامدی 
 پنداره ، 

( ت   االن   پ( سبک تدریس الف( کیفیت رابطه با والدین     ب( ارتباط با همس-دستۀ دوم روی شرایط کالسی و عوامل برون فردی ،
  ادراك از ساختار کالس درس   ث( جو عاطفی کالس   ج( کیفیت تعامل بین معلم و دانش آموز 

 رابطۀ محیط و شخص ، اجتماعی –برون فردی از یکدیگر جدا نیستند. طبق رویکرد شناختی باید تأکید کرد که عوامل درون فردی و 
ن گونه که بیان شد، یکی از عوامل درون فردی مؤثر بر درگیری  هما پذیرند می اثر هم از و گذارند می اثر هم بر دارند، هم با متقابل

طریق آن دانش آموزان شناخت ها، رفتارها و عواطفِ معطوف به هد فها را تحصیلی خودتنظیمی فرد است. خودتنظیمی فرایندی است که از 
( نشان داد، دانش آموزان خودتنظیم موفقیت خود را به تالش و کوشش و نه  20006پنتریچ )(.  9951 5) زیمیرمن .فعال و حفظ می کنند

اتهام علیه توانایی است. همچنین دستۀ دوم عوامل  شانس یا آسانی تکلیف نسبت می دهند. شکست  برای آ نها مشکلی موقتی و نه یک
شناختی، رشد نتیجۀ تعامالت بین ویژگیهای  -تأثیرگذار بر درگیری تحصیلی عوامل برون فردی و محیطی هستند. بر اساس نظریۀ بوم 

آموز است. حمایت معلم از  شخص و محیط در طول زندگی فرد است. یکی از مهم ترین عاملهای محیطی تأثیرگذار، حمایت معلم از دانش
بنابراین یکی از .(2013،  7دانش آموز از نظر کیفیت و شکل متنوع است و اثرات قابل مالحظه ای روی پیشرفت تحصیلی دارد . )ریو جی

مله عوامل مهم در پیشرفت تحصیلی فراگیرندگان، عوامل اجتماعی و حمایت اجتماعی از سوی افراد مهم در محیط های آموزشی، از ج
 .(82013معلمان است . ) وانگ و اکل 

 ، ی، ابزاری ی کند: عاطفم( در مدلی که برای تعریف حمایت اجتماعی مطرح کرده است،چهار نوع حمایت را متمایز   1985تاردی  ) 
  اطالعاتی و ارزیابی

و اعتماد داشتن به وی، هنگام نیاز است حمایت اجتماعی عاطفی: حمایت عاطفی به معنی دسترسی داشتن به فردی برای تکیه کردن (الف
حمایت اجتماعی عاطفی در بردارندة احساس همدلی، مراقبت، توجه و عالقه به یک شخص است. این نوع از حمایت می تواند شخص را به 

                                                             
1 Factor conflict 
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3 Rio et al 
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ایت عاطفی از داشتن احساس راحتی و آسایش، اطمینان، تعلق داشتن و مورد محبت قرارگرفتن هنگام فشار و تنش مجهز کند. درك حم
 (  2003) همکاران،مالکی و 0سوی معلمان بزر گترین عامل پیش بینی کنندة مهار تهای اجتماعی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان است 

ق م یشود. یگران اطالسوی د حمایت اجتماعی ابزاری: حمایت ابزاری به کمکهای مادی، عینی و واقعی دریافت شده توسط یک فرد از (ب
 ( 1985دادن زمان و مهارت به افراد، مثال هایی از حمایت ابزاری هستند ) تاردی ، اختصاص 

دیگران  جتماعی باال های حمایت اجتماعی اطالعاتی: حمایت اجتماعی اطالعاتی را به دست آوردن اطالعات ضروری از طریق تعام (ج
 .تعریف کرده اند 

 .رد منجر شودصحیح عملکتند به وی دیگران در زمینۀ چگونگی عملکرد است که می تواحمایت اجتماعی ارزیابانه: ارائۀ بازخورد از س (د
ی در سراسر سا یت اجتماعهم حمامهما نطور که بیان شد، ازآنجاکه دانش آموزان زمان زیادی را در مدرسه می گذرانند، معلمان یک منبع 

رفت تحصیلی بیشتر، ن، با پیشمعلما ك روابط حمایتی دانش آموزان از سویلهای مدرسۀ آ نها هستند. تعدادی از مطالعات نشان داده اند  در
 تباط دارد.(   ار 1998 مشکالت رفتاری کمتر، روابط مثبت باهمساالن وعالقه به کالس درس و پیگیری هدفهای اجتماعی )ونتزل ،

زایش میدهد. دانش آموزانی که نسبت به شرکای کلیدی ( نیز نشان دادند: حمایت اجتماعی درگیری تحصیلی را اف 2003)   1فورر و اسکینر 
اجتماعی خود )از جمله معلم ( احساس خاص و مهمی دارند، رفتارهای پرانرژی مانند تالش، پشتکار و مشارکت )درگیری رفتاری (، و 

 احساسات مثبت مانند عالقه، شور و شوق )درگیری عاطفی( دارند.
واهیم ا را معرفی توضیح خرم افزارهنیک از چهارنرم افزارتولید محتوا  برای آموزش استفاده کرده ایم ، هر به دلیل اینکه ما در این تحقیق از 

 داد
 آموزشی چیست ؟ 2محتوای الکترونیکی

ه یک ماده و ب طتعمیمها مربوبه مجموعه دانش سازمان یافته و اندوخته شده، اصطالحات، اطالعات، واقعیات، حقایق، روشها، مفاهیم،
سین این حتوای الکترونیکی به فرآیند تألیف و تولید محتوا توسط مدرم( تولید  170-1393گفته میشود. )واجارگاه،  "محتوا"وضوع درسی،م

، یخزائخاطبان اشاره میکند )مسمعی و بصری، جهت تسهیل فهم مسائل پیچیده برای  دروس، با کمک ابزارها، نرم افزارها و تکنیک های 

1396.( 
موزشی خاصی آنیازهای  وبط است الکترونیکی آموزشی : قالبهای مختلفی از محتوا را شامل میشود که به اهداف برنامه درسی مرتمحتوای 

شی نامبرده های آموز انه ایرا مرتفع می سازد. از محتوای الکترونیکی آموزشی در مجامع علمی تحت عنوان اشیای یادگیری و چند رس
یک می سازد که رقابل تفکاحد غیوی صدا، ویدئو، تصاویر، نماهنگ )انیمیشن( و متن را ترکیب میکند و یک کل میشود. چندرسانه ای آموزش

و لذا اغلب به  وب نبوده ترنت وهدف خاصی را دنبال میکند. چندرسانه ای های آموزشی اغلب به دلیل حجم زیاد قابل ارائه از طریق این
 (1395،  وهمکارانه میشود.)رستمی نژادصورت سی دی آموزشی به یادگیرندگان عرض

 قابلیتهای محتوای الکترونیکی -
ا قابلیتهای این زم است بالین رو در عصر حاضر شاهد جنبش جهانی برای استفاده از محتواهای الکترونیکی در نظامهای آموزشی هستیم از ا

عال کردن داری، و فری, دیموزشی با تحریک دو حس شنیداپدیده که روز به روز در حال گسترش است آشنا شویم. چند رسانه ای های آ
( به 1395)، ستمی نژادرالعات یادگیرنده در فرایند یادگیری باعث افزایش سطح برانگیختگی و عمق بخشیدن به یادگیری میشوند. در مط

ست که میتوان به اره شده اژه اشزهای ویاثربخشی و قابلیتهای این فناوری در پاسخگویی به نیازهای فراگیران به خصوص فراگیران با نیا
 مواردی در ذیل اشاره کرد:

افزایش سطح انتظار از افراد دارای ناتوانی برای موفقیت - افزایش میزان دسترسی به آموزش -افزایش انگیزه و جلب توجه یادگیرنده
 آموزشی و یادگیری جایگزین با توجه به نوع ناتوانی فراهم سازی فعالیتهای-تسهیل فرایند توجه به تفاوتهای فردی یادگیرندگان- تحصیلی

تسهیل فرایند سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - درگیر کردن یادگیرندگان به فعالیتهای یادگیری مربوط به زندگی واقعی-
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ری و توجه بیشتر به فراهم سازی زمینه عمیق سازی یادگی-ایجاد تنوع در روش تدریس مدرس- صرفه جویی در وقت مدرس- یادگیرندگان
 ( 1395،وهمکاراننکات مهم )رستمی نژاد

 : 1استوری الین -
ین نویسی ندارد به هم مهنش برنابه دا نرم افزاری استوری الین داری رابط کاربری ساده و بسیار شبیه به نرم افزار پاور پوینت است و نیاز

دن تولید محتوا تخصصی بو بنی برمدلیل برنامه مناسبی برای ایجاد تولید محتوا برای دروس علوم تجربی است زیرا ذهنیتی که معلمان ما 
کی محتوای الکترونیید صورت تول را به برای رشته کامپیوتر دارند را ازبین می برد و معلمان بیشتر رغبت می یابند تا محتواهای آموزشی خود

 .به اجرا درآورند

 : مزایای نرم افزار استوری الین  

است لذا از اغلب ابزارهای پاورپوینت به همان سبک و سیاق پاورپوینت  2از آنجایی که این نرم افزار نسخه ی تکمیل شده ی پاورپوینت
ا می بینند برایشان چیز عجیب و غریبی نخواهد بود . همچنین در بهره می برد . به طوری که کاربرانی که اولین بار محیط این نرم افزار ر

دلچسب  این نرم افزار شما با ابزارهایی کامال مشابه ابزارهای پاورپوینت با همان کارایی برخورد می کنید که کار کردن با آنها برایتان بسیار
وهمچنین گذر اسالید ها ، اضافه کردن متن  ، اضافه کردن انیمیشن خواهد بود . درج اسالید ها ، تغییر قالب اسالید ها ، چینش اسالید ها

و همه و همه شباهت صددرصدی با پاورپوینت دارد . مورد جالب تر اینکه شما به راحتی می توانید پروژه های پاورپوینتی خودتان را در 
 .محیط استوری الین باز کرده و تکمیل کنید

ده از کی معمولی خودتان را با استفاشما می توانید محتواهای الکترونی.ارت های برنامه نویسی نداریددراستوری الین نیازی به دانستن مه-
 ری به شما در تولیدکامال بص ه صورتبابزارهای آماده استوری الین بدون نیاز به دانش برنامه نویسی ، براحتی تولید کنید . این ابزارها 

 ی کند . محتوای الکترونیکی معمولی کمک زیادی م
سیار موثری را ا ارائه بتی دهد استوری الین به خوبی از طراحی ها و الگوهای آموزشی پشتیبانی می کند.استوری الین این امکان را م-

ای ا می دهد تا محتورین اجازه ود و اشداشته باشید. زیرا این نرم افزار با الگوهای آماده و قابل ویرایش ارائه ی حرفه ای تر را سبب می 
  تعاملی تولید کنیم

 تولید سریع و آسان دوره آموزشی میسر است-
 دهد.قرار می های آموزشی تعاملی را در کمترین زمان در اختیار مربیانفیچرهای نصب شده در این ابزار امکان تولید دوره

 ستفاده هستندهای پیش فرض در این نرم افزار، آماده اقالب-
آموزشی را هم  بصری دروه دهد. بعالوه جذابیتای تولید و سفارشی سازی دوره یادگیری آنالین را کاهش میاین نرم افزار زمان الزم بر

 دهد.افزایش می

 های ساختگیوجود کاراکترها یا شخصیت-
ع تصاویر مختلف با ست. در واقاها و کاراکترهای عکاسی و نمایش آنها در این ابزار فراهم بالغ بر پنجاه هزار ترکیب مختلف تصاویر، حالت

 اند.تعیبه شده های چهره و بدن متفاوت در استوری الینحالت
 فراهم است 3ضبط از روی صفحه نمایش یا اسکرین-
 قابلیت نمایش روی موبایل فراهم است- 
 های تعاملی جذابی در استوری الین فراهم استویژگی-
 طراحی پرسشنامه با کمک این نرم افزار فراهم است-
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به نتیجه و ارائه ای،)کشیدن و رها کردن (و غیره را طراحی کنید. همچنین محاسای، چند گزینهانید چند نوع پرسش از جمله تک گزینهتومی
 بازخورد بعد از اجرای پرسشنامه و نظرسنجی، امکان پذیر است.

 :پاورپوینت  -
و برنامه های اطالع  2کوچک )مانند کاتالوگهای الکترونیکی 1ای پاورپوینت نرم افزاری ساده و کارآمد برای ساخت برنامه های چندرسانه

رسانی( ساده است. معموالً بیشترین مورد استفاده از پاور پوینت در مورد ساخت سیستم تصویری قابل نمایش در سمینارها و جلسات مهم 
بهترین نتیجه دست یابید. یکی از آسانترین و می باشد. وجود الگوهای از پیش آماده شده، موجب می گردد که در سریعترین زمان به 

های آموزشی، استفاده از اسالیدهای آموزشی پاور پوینت است. با توجه به آسان بودن استفاده از این اسالیدها که عمدتا تنها جذابترین روش
صدا و ویدئو باعث جذابیت کار و  با یک کلیک ساده امکان پذیر است. محیط رنگی و قابلیت افزودن عکس، جدول، نمودار، کلیپ آرت،

از آنجایی که یکی از مشکالت آموزش در ایران، نداشتن جذابیتهای الزم، نیاز به برنامه های  .شودتفهیم بهتر مطالب برای مخاطبان می
پاورپوینت به منظور رفع  ها با توجه به سرعت پایین اینترنت در ایران است، اسالیدهای آموزشیپشتیبانی کننده فراوان و حجم باالی فایل

ست و این کاستی ها می تواند بسیار مفید باشد، بطوریکه برای استفاده از پاورپوینت به هیچ برنامه پشتیبانی کننده ای احتیاج نیست، کوتاه ا
ازگو کردن مفاهیم به همچنین بکارگیری اسالیدهای آموزشی پاورپوینت از آنجایی که با ب .روشهای انتشار آن نیز آسان و امکان پذیرند

زبان ساده دنبال می شود تنها محدود به مخاطبان خاص نبوده و همه گروههای اجتماعی و عموم کاربران اینترنتی را تحت پوشش قرار می 
آموزشی دارد. در البته نباید فراموش کرد که ارایه آموزش در پاورپوینت بخاطر نحوه ارایه آن، نیاز به ادبیاتی متفاوت با دیگر روشهای  .دهد

به کمک نرم  .پاورپوینت از آنجایی که نمی توان مطالب را بلند و طوالنی ارایه داد، باید محتوی آموزشی تا حد ممکن خالصه و موجز باشد
قابل نمایش  شود که با دیتا پروژکتر،های تبلیغاتی برای چاپ ساخته میافزار پاور پوینت اسالیدهایی برای نمایش یا بروشورها و اطالعیه

برای جمع است و نه بر روی مانیتور و برای فرد خاص.  3ی مطلب با دیتا پروژکتوری ارائهروی دیوار و پرده هستند. پاور پوینت اصالً برنامه
عث جذابیت های آفیس، صدا و ویدئو باهایی از سایر برنامهمحیط رنگی و قابلیت افزودن عکس، جدول، نمودار، کلیپ آرت، وُرد آرت، فایل

 ( 1390آفیس است. )مظلوم ،  4شود. در واقع پاورپوینت قسمت سمعی و بصریکار و تفهیم بهتر مطالب برای مخاطبان می
  5لتی میدیا بیلدروام ام بی یا م - 9-2

های متفاوت همچون گفتار ، ملتی مدیا در لغت به معنای چند رسانه ای است یعنی ارتباط و انتقال موضوع ها و مفاهیم با استفاده از رسانه 
 موسیقی ، عکس ، متن ، انیمیشن ، محیط های تعاملی و رابط با کاربر و ... و هر چیز که شما فکرش را بکنید. تا قبل از آمدن سیستم عامل

 و 6 ویندوز ورود با .بود نشده شناخته هم صوتی کارت حتی آن از پیش سال چند. نداشت وجود کامپیوتر فرهنگ در مدیا مالتی ویندوز، واژه
نولوژی مطرح شد. یک نرم افزار مالتی مدیا تک یک بعنوان ای رسانه چند یا مدیا مالتی ها، کامپیوتر تصویر و صوت کیفیت بهبود همچنین

البنه بعضی ها  نرم افزاری است که متن، تصویر ) شامل تصاویر ثابت ، فیلم ، و انیمیشن ( ، و صدا ) گفتار و موزیک ( را در خود بگنجاند.

محسوب میشود و چنین نرم افزار مالتی مدیایی که  مالتی مدیا تعامل را نیز در این دسته می گنجانند. ولی در واقع تعامل یک مکمل برای
ند. البته امروزه وجود صوت و تصویر در اکثر نرم افزار ها، قضیه را امکان تعامل داشته باشد را اینتر اکتیو یا چند رسانه ای تعاملی می نام

 (1394)جهان دیده ،  خیلی عادی کرده است .

 7کمتازیا  -10-2
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را نسخه اولیه آن ،«TechSmith»شرکت  افزاری است کهنویسند، یک بسته نرمرا به صورت کامتاسیا نیز میکمتازیا که برخی از منابع آن
یدا کرده گفتارها از طریق ضبط صفحه نمایش توسعه پافزار جهت ساخت ویدیوهای آموزشی و ارائه درسارائه داد. این نرم 2002در سال 

 برداری کرد.توان به طور کامل اسالیدهای ارائه شده در پاورپوینت را فیلمافزار میاست. همچنین، به کمک این نرم

از صفحه نمایش است. عالوه بر این، به کمک  1برداریانتخاب محدوده مورد نظر برای ضبط و فیلمافزار، امکان های این نرماز جمله قابلیت
افزار، های ویدویی خود، خاصه برای آموزش نرمتوانید ویدیوهای تعاملی ایجاد کنید به این معنی که در آموزشافزار به راحتی میاین نرم

دهید. همچنین، امکان تهیه افزار مربوطه را آموزش میو به صورت گام به گام، نرمها کنید که به کمک آنهایی را آماده میبخش
های قابل کلیک در آموزش، های کوتاه )کوییز( ضمن آموزش نیز در کمتازیا فراهم است. ایمیل کردن نتایج آزمون و قرار دادن لینکآزمون

افزاری برای ویرایش یا تولید فیلم در قالب ضبط )پخش فیلم( ، آموزش ، نمایش  نرم .آیندکمتازیااز جمله سایر امکانات کمتازیا به شمار می
رای هر و ارائه است. از آنجا که این نرم افزار دارای مزایای بسیاری از جمله آسان برای استفاده ، ضبط با کیفیت باال فیلم ، زمان نامحدود ب

نرم افزار مناسب برای توسعه فیلم به عنوان رسانه یادگیری برای زبان آموزان  جالب است که باعث می شود 2فیلم و ارائه جلوه های بصری
جوان است. بیشتر توسط مردم برای ساخت فیلم یا ویرایش ویدئو استفاده می شود که دارای ویژگی هایی است که سایر نرم افزارها از آن 

ی قابل استفاده است. همچنین افزود که دارای جدول زمانی ساده ای استفاده نمی کنند. ویژگی های آن نیز حتی توسط مبتدی نیز به راحت
 است که استفاده از آن را آسان تر می کند. این به کاربر اجازه می دهد تا سایه ها ، رنگ ها را اضافه کرده و فیلم را صدا کند.

 

 اهداف کلی پژوهش 

 لوم د در درس عجوانرو پایه نهم شهرلیت تحصیلی دانش آموزان تاثیر آموزش الکترونیکی مبتنی برکالسهای وارونه برمشغو بررسی

 فرضیه اصلی : -
 آموزش الکترونیکی مبتنی برکالسهای وارونه برمشغولیت تحصیلی دانش آموزان موثر است  

 پژوهش  فرعیفرضیه  -
 است   محتوای آموزشی تولید شده با  نرم افزار پاورپوینت در مشغولیت تحصیلی دانش آموزان موثر-1
 شی تولید شده با  نرم افزار استوری الین در مشغولیت تحصیلی دانش آموزان موثر است محتوای آموز -2
 حتوای آموزشی تولید شده با  نرم افزار ام ام بی در مشغولیت تحصیلی دانش آموزان موثر است  م -3 
 لی دانش آموزان موثر است  حتوای آموزشی تولید شده با  نرم افزار کمتازیا در مشغولیت تحصیم -4
 

 روش پژوهش  
بودند.این پژوهش  1399-400دانش آموزان پسر  پایه سوم متوسطه شهر جوانرود در سال تحصیلی نفر از 400جامعه آماری این تحقیق را 
دندکه تالش شد دانش بودر دسترس نفر از دانش آموزان 80نمونه انجام شد. به این منظور حجم  نیمه ازمایشی در قالب یک روش تحقیق

سه مدرسه تحت آموزش الکترونیکی مبتنی برکالس در کالس  چهاردر این پژوهش از .کالسها تقسیم شوند  آموزان به صورت تصافی در 
ه علوم تجربی چهار نوع تولید محتوا با چهار نرم افزار مختلف تهی11از درس کالس به این صورت که برای چهار  قرارگرفتندهای وارونه  

کالس یک پیش  چهاراز هر پرسشنامه ریو از با استفاده قبل از تدریس . تدریس شود وارونه والکترونیکیبه صورت  جلسهدر چهار وشد 
شد و بعد از مدت سه هفته یک آزمون به اجرا پس آزمون با استفاده ازهمان پرسشنامه دوباره س یبعد از چهار جلسه تدر،شدازمون گرفته 
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. این شداز  روش تکرار آزمون آستفاده آنها وبرای دست یابی به نتیجه و تحلیل شده . دادهاجمع آوری  برگزارشد یادداری  عنوان پیگیری و
روش چه با استفاده از یک گروه و چه استفاده از دو گروه متجانس انجام می شود.در اینجا محقق سعی می کند گروه آزمایش را به دفعات 

مطالعات نظری این تحقیق به صورت کتابخانه ای و از طریق مقاالت، کتاب (1386)زارع وهمکاران ،قل قرار دهد.تحت تاثیر متغیرهای مست
. برای جمع آوری اطالعات مربوط به آزمون فرض ها از پرسشنامه های استاندارد یدها، مجالت و سایت های معتبر جمع آوری گرد

تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی، از )گزارش فراوانی، میانگین، و انحراف  .برایشدموردی ریو  استفاده 17مشغولیت تحصیلی  
ن ویلک و معیار و میانه( و آمار استنباطی) انالیز واریانس با اندازه گیری مکرر وآنالیز کواریانس و استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف وآزمو

 23تعقیبی ل اس دی جهت مقایسه روشهای آموزشی  (تحت نرم افزار اس پی اس نسخه شاپیر جهت اثبات نورمال بودن دادها و آزمون 
(، محسن ادیب حاج 1397(، فاطمه میری ) 1398با یافته های ) فاطمه سمیعی الری این پژوهش .یافته شود  شده استاستفاده 

پیو آلینا،  ( ،(2020)  جاره مونا ، اژزیکا اوبیدیما ،(1399) تیربند محسن –(.، مهرداد یزدان پناه 2019(، فاطیما سلیمان اوده)1398باقری)
مطابقت (،2020(، دوی انکاپ) 1393(،)سید حامد الحسینی،  96-95(وهمکاران حسن ربانی (،1397وهمکاران) ، شادی دهقانزاده )  2018
 دارد .

 

 وهشژیافته های پ
 

 پژوهشتوصیفی یافته های 

  ونه با نرم افزار هاشاخص های مرکزی و پراکندگی آموزش الکترونیکی مبتنی برکالس های وار -1جدول 

با توجه به اینکه هر آزمودنی در این پژوهش سه بار مورد آزمون قرار گرفته است از آزمون اندازه گیری مکرر )تکرار سنجش( جهت بررسی 

از یک فرضیه های ازمون استفاده نموده ایم.اندازه گیری مکرر به طرحی گفته می شود که در آن هر یک از آزمودنی ها در معرض بیش 

ی متغیر مستقل قرار می گیرند. مورد استفاده مناسب این طرح زمانی است که پژوهشگر عالقمند باشد تغییراتی را که در روند زمان در آزمودن

به وجود می آید مشاهده یا اندازه گیری نماید. هدف اساسی این طرح، به حداقل رساندن خطاهای ناشی از تفاوت های فردی است. اما قبل 

 (1396)زارعی و همکاران،ز شروع بررسی فرضیه ها باید نرمال بودن داده ها پژوهش را آزمون کنیم.ا

 

آموزش الکترونیک 

مبتنی بر کالس های 

 وارونه)پاورپوینت(

آزمون های مشغولیت 

 تحصیلی

 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر مشغولیت تحصیلی

 فراوانی انحراف معیار میانه میانگین

 20 7.19 79.5 79.8 ش آزمونپی

 20 5.81 100.5 100 پس آزمون

 20 6.36 98 98.05 پیگیری یا یاد داری

آموزش الکترونیک 

مبتنی بر کالس های 

 وارونه)ام ام بی(

آزمون های مشغولیت 
 تحصیلی

 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر مشغولیت تحصیلی

 فراوانی انحراف معیار میانه میانگین

 20 9.1 86.5 85.55 پیش آزمون

 20 7.94 99 97.45 پس آزمون

 20 12.26 98 94 پیگیری یا یاد داری

آموزش الکترونیک 

مبتنی بر کالس های 

 وارونه)استوری الین(

آزمون های مشغولیت 
 تحصیلی

 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر مشغولیت تحصیلی

 یفراوان انحراف معیار میانه میانگین

 20 15.48 73.5 76.7 پیش آزمون

 20 12.66 96 92.7 پس آزمون

 20 14.75 87 84.75 پیگیری یا یاد داری

 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر مشغولیت تحصیلیآزمون های مشغولیت آموزش الکترونیک 
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 نشان دادن نرمال بودن دادهای پژوهش 2جدول 

 آزمون ویلک و شاپیرو آزمون کلموگروف اسمیرنف آموزش

 .Sig درجه آزادی مقدار آماره .Sig درجه آزادی مقدار آماره

 0.805 20 0.972 200. 20 0.109 ام ام بی ش آزمونپی

 0.065 20 0.911 200. 20 0.147 کامتازیا

 0.369 20 0.950 200. 20 0.121 استوری الین

 0.104 20 0.921 0.057 20 0.199 پاورپوینت

 0.066 20 0.889 0.098 20 0.178 ام ام بی پس آزمون

 0.078 20 0.898 0.195 20 0.160 کامتازیا

 0.085 20 0.917 200. 20 0.153 استوری الین

 0.111 20 0.923 200. 20 0.143 پاورپوینت

یادداری و 

 پیگیری

 0.069 20 0.912 0.097 20 0.178 ام ام بی

 0.069 20 0.904 0.055 20 0.234 کامتازیا

 0.211 20 0.937 200. 20 0.135 استوری الین

 0.620 20 0.964 200. 20 0.088 پاورپوینت

 

بزرگتر است بنابراین فرض نرمال بودن داده ها تایید می  0,05آزمون از  sigنشان می دهد با توجه به اینکه در تمام سطرها  2نتایج جدول 

 گردد و می توان از آزمون پارامتریک تکرارسنجش جهت بررسی فرضیه ها استفاده نمود.

 

 یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش

در اینجا متغیر آموزش الکترونیک مبتنی بر کالس های وارونه یک متغیر اسمی چندوضعیتی است که در تمام سطوح در آزمون 
تکرارسنجش وارد شده و نمره پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری و یادداری دانش آموزان کالس های مختلف در هر یک از سطوح مختلف 

 ی وارونه، که بر اساس پرسشنامه ریو به دست آمده، در آزمون وارد شده است.آموزش الکترونیک مبتنی بر کالس ها

 : محتوای آموزشی تولیدشده با نرم افزار پاورپوینت بر مشغولیت تحصیلی دانش آموزان موثر است.فرض فرعی اول

مبتنی بر کالس های 

 وارونه)کامتازیا(

 اوانیفر انحراف معیار میانه میانگین تحصیلی

 20 9.31 87 87.25 پیش آزمون

 20 6.43 95 94.65 پس آزمون

 20 13.28 96.5 91.45 پیگیری یا یاد داری
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)نرم افزار پاور پوینت( مشغولیت  آموزش الکترونیک مبتنی بر کالس های وارونه  دو متغیر هیون فلت آزمون اثرات متقابل، 3جدول 
 تحصیلی

درجه  مجموع مربعات تغییرات منبع

 آزادی

 .F Sig میانگین مربعات

آموزش با نرم افزار پاور 

 حصیلیتپوینت*مشغولیت 

515041.350 1 515041.350 5057.297 0.000 

   101.841 19 1934.983 خطا

کمتر می باشد در نتیجه فرض صفر  0,05آزمون برابر صفر است که این مقدار از  sig،همانطور که مشاهده می شود مقدار 3نتایج جدول 

مبنی بر عدم تاثیر آموزش الکترونیک مبتنی بر کالس های وارونه )نرم افزار پاورپوینت( بر مشغولیت تحصیلی دانش اموزان رد می شود 

 ارد. یعنی این متغیر بر مشغولیت تحصیلی دانش آموزان تاثیر معناداری د

 

 محتوای آموزشی تولیدشده با نرم افزار استوری الین بر مشغولیت تحصیلی دانش آموزان موثر است.فرض فرعی دوم :

( مشغولیت استوری الینآموزش الکترونیک مبتنی بر کالس های وارونه  )نرم افزار  آزمون اثرات متقابل هیون فلت دو متغیر،4جدول 

 تحصیلی

ر نتیجه فرض صفر کمتر می باشد د 0,05آزمون برابر صفر است که این مقدار از  sigهمانطور که مشاهده می شود مقدار  ،4نتایج جدول 

مبنی بر عدم تاثیر آموزش الکترونیک مبتنی بر کالس های وارونه )نرم افزار استوری الین( بر مشغولیت تحصیلی دانش اموزان رد می شود 

 یعنی این متغیر بر مشغولیت تحصیلی دانش آموزان تاثیر معناداری دارد. 

 .ام ام بی  بر مشغولیت تحصیلی دانش آموزان موثر است محتوای آموزشی تولیدشده با نرم افزار  فرض فرعی سوم:

 آموزش الکترونیک مبتنی بر کالس های وارونه  )نرم افزار ام ام بی(و مشغولیت تحصیلی آزمون اثرات متقابل هیون فلت دو متغیر، 5جدول 

 .F Sig میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات تغییرات منبع

آموزش الکترونیک با 

م افزار ام ام بی* نر

 مشغولیت تحصیلی

511526.667 1 511526.667 2316.623 0.000 

   220.807 19 4195.333 خطا

 

 تغییرات منبع

 .F Sig میانگین مربعات درجه آزادی بعاتمجموع مر

آموزش با نرم 

افزار استوری 

الین* مشغولیت 

 تحصیلی

430614.817 1 430614.817 895.852 0.000 

   480.676 19 9132.850 خطا
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کمتر می باشد در نتیجه فرض صفر مبنی بر عدم تاثیر  0,05آزمون برابر صفر است که این مقدار از  sigنشان می دهد مقدار  ،5نتایج جدول

ی وارونه )نرم افزار ام ام بی( بر مشغولیت تحصیلی دانش اموزان رد می شود یعنی این متغیر بر آموزش الکترونیک مبتنی بر کالس ها

 . مشغولیت تحصیلی دانش آموزان تاثیر معناداری دارد

 محتوای آموزشی تولیدشده با نرم افزار  کامتازیا  بر مشغولیت تحصیلی دانش آموزان موثر است فرض فرعی چهارم :

 آموزش الکترونیک مبتنی بر کالس های وارونه  )نرم افزار کامتازیا(و مشغولیت تحصیلی ات متقابل هیون فلت دو متغیرآزمون اثر،6جدول 

 .F Sig میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات تغییرات منبع

آموزش با نرم 

افزار کامتازیا* 

مشغولیت 

 تحصیلی

498134.817 1 498134.817 3710.356 0.000 

   134.255 19 2550.850 خطا

کمتر می باشد در نتیجه فرض صفر مبنی بر  0,05است که این مقدار از  0.000آزمون برابر  sigنشان می دهد که مقدار ،  6نتایج جدول 

عنی این عدم تاثیر آموزش الکترونیک مبتنی بر کالس های وارونه )نرم افزار کامتازیا( بر مشغولیت تحصیلی دانش آموزان رد می شود ی

 متغیر بر مشغولیت تحصیلی دانش آموزان تاثیر معناداری دارد. 

 : آموزش الکترونیکی مبتنی برکالسهای وارونه برمشغولیت تحصیلی دانش آموزان موثر است.فرض اصلی

 آموزش الکترونیک مبتنی بر کالس های وارونه و مشغولیت تحصیل آزمون اثرات متقابل دو متغیر،7جدول 

درجه  مجموع مربعات یراتتغی منبع

 آزادی

 .F Sig میانگین مربعات

Intercept 2359952.21 1 2359952.21 9650.979 0 

آموزش الکترونیک 

مبتنی بر کالس های 

وارونه*مشغولیت 

 تحصیلی

5226.787 4 1306.697 5.344 0.001 

   244.53 95 23230.333 خطا
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متر می باشد در نتیجه فرض ک 0,05است که این مقدار از  0,001آزمون برابر  sigدار ، همانطور که مشاهده می شود مق 7نتایج جدول

این متغیر بر  شود یعنی رد می صفر مبنی بر عدم تاثیر آموزش الکترونیک مبتنی بر کالس های وارونه بر مشغولیت تحصیلی دانش اموزان

 مشغولیت تحصیلی دانش آموزان تاثیر معناداری دارد. 

 وح متغیر آموزش الکترونیک مبتنی بر کالس های وارونه مقایسه سط

این نکته می  د. حال بهد گردیبا توجه به اینکه آموزش الکترونیک مبتنی بر کالس های وارونه بر مشغولیت تحصیلی دانش آموزان تایی

 یشتر است.آموزان ب دانش ت تحصیلیپردازیم که تاثیر کدامیک از روش های آموزش الکترونیک مبتنی بر کالس های وارونه بر مشغولی

 موزاندانش آ تحصیلی جهت مقایسه سطوح آموزش الکترونیک مبتنی بر کالس های وارونه در مشغولیت lsdآزمون تعقیبی ، 8جدول 

 

 

 

 

نتایج 

وزشهای الکترونیکی که براساس آزمونهای تعقیبی به دست آمده است نشان می مقایسه سطوح آم، 1نمودار براساس  8جدول 

 لیدرصد در مشغولیت تحصی 71/84و استوری الین  -11/91کمتازیا  -33/92ام ام بی  -65/92پاورپوینت  -1دهد به ترتیب 

 دانش اموزان تاثیر داشته اند

 

میانگین تفاوت بین دو  آموزش الکترونیک مبتنی بر کالس های وارونه
 روش آموزش

 .Sig خطای استاندارد

 0.671 2.85499 1.2167 کامتازیا ام ام بی

 0.009 2.85499 7.6167 استوری الین

 0.912 2.85499 0.3167- پاور پوینت
 

 
 0.671 2.85499 1.2167- ام ام بی کامتازیا

 0.027 2.85499 6.4000 استوری الین

 0.592 2.85499 1.5333- پاور پوینت

 0.009 2.85499 7.6167- ام ام بی استوری الین

 0.027 2.85499 6.4000- کامتازیا

 0.007 2.85499 7.9333- پاور پوینت
 

 
 پاورپوینت

 
 
 

 0.912 2.85499 0.3167 ام ام بی

 0.592 2.85499 1.5333 کامتازیا

 0.007 2.85499 7.9333 استوری الین
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 نتیجه گیری

های سیستمهای آموزشی در قرن بیست و یکم است. این نوع یادگیری با استفاده از اصول یادگیری الکترونیکی به عنوان یکی از مشخصه 

هدف پژوهش حاضر برسی تاثیر  و غیر همزمان و یادگیری در هر زمان و مکان را فراهم میکند. 1تعلیم و تربیت، امکان ارتباطات همزمان

دانش آموزان بود که براساس نتایج به دست آمده مشخص شد که  آموزش الکترونیکی مبتنی برکالسهای وارونه در مشغولیت تحصیلی

،  همچنین براساس مقایسه صورت گرفته داردآموزش الکترونیکی تاثیر مثبت و معناداری در درگیری و مشغولیت تحصیلی دانش آموزان 

 دست به . نتایجغولیت و یادداری داشته استمشخص شد که آموزش از طریق پاورپوینت به عنوان یه نرم افزار آموزشی بیشترین تاثیر را مش

 ،(.2019)اوده سلیمان فاطیما ،(1398)باقری حاج ادیب محسن ،(1397)  میری فاطمه ،(1398 الری سمیعی فاطمه)  های پژوهش از آمده

 خردادی حمید جعفرآقایی، فاطمه دهقانزاده، شادی (، 2018 آلینا،) پیو ،(2020)  جاره مونا ، اژزیکا اوبیدیما ،(1399) وهمکاران، مهرداد

 می ونشان داشته مطابقت پژوهشاین با ،(2020) انکاپ دوی ،(1393 الحسینی،،)سید حامد ( 96-95وهمکاران) ربانی حسن ،( 1397)آستانه

 دانش بیشتر تحصیلی مشغولیت و درگیری باعث شوند اجرا وارونه درقالب کالس الکترونیکی صورت به آموزشی محتوای اگر که دهد

 در همچنین، شد ترخواهد قوی انها 3ارزیابی خود و ندورمی آ یرو 2گرایی ساختن سمت به بیشتر چه هر آموز دانش و شد خواهد آموزان

 معکوس کالس روش از استفاده فراوان تأثیرات به توجه با.  داشت خواهد ومعناداری مثبت تاثیر شناختی باالی سطوح در دانش گیری شکل

 امر در روش این از منطقی استفاده سمت به مدون و دقیق ریزی برنامه با و علمی طور به بایست می شده، تأکید آن بر پژوهشها اکثر در که

 و آموزشی منفی تأثیرات به منجر خود است ممکن روش این از نادرست استفاده یا و افراط که داشت توجه باید البته. کرد حرکت آموزش

 برنامه نیازمند دارد که ای ویژه مزایای عین در معکوس کالس روش از استفاده که است ذکر به الزم. گردد آموزشی وری بهره کاهش

 بر منفی اثرات است ممکن نامناسب آموزشی فیلمهای و مطالب از استفاده نیز و ریزی برنامه عدم. هست نیز دقیق آموزشی طراحی و ریزی

 و هوشیارانه بسیار روش این از استفاده در باید معلمان پس. بگیرد را کالس آرامش و نظم ایج مرج و هرج و بگذارند تدریس روند و کالس

 از صحیح برداری بهره برای شایانی کمک میتواند زمینه این در آموزشی کارگاههای و خدمت ضمن کالسهای برگزاری. کنند عمل دقیق

 ( 1395)  همکاران و .حقانیباشد نوین روش این

 پیشنهادات

 شنهادات پژوهشیپی

م گرفت، موزان انجار دانش آدبا توجه با اینکه پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش الکترونیکی مبتنی برکالسهای وارونه  -1
 یرد  ود صورت گن می شپیشنهاد میشود در پژوهش های آتی به تاثیر در متغیرهای دیگری که به  پیشرف یادگیری در دانش اموزا

تحقیقاتی می  چنین امنهد زیرا افزایش می شود که مشابه چنین پژوهش هایی بر جامعه های دیگر نیز اجرا شود) معلمان ( ، پیشنهاد  -2
 .تواند در پیشگیری از بسیاری از مشکالت یادهی یادگیری جلوگیری نماید

 د یتی انجام شوی ، وجنسپیشنهاد می شود پژوهش در سطح کلی تر و باتوجه به شرایط فرهنگی واجتماعی، اقتصاد -3

 .نجش قرار گیردسبررسی و  نجام شود، و نتایج آن با نتایج این پژوهش موردادر نهایت پژوهشی در همین زمینه  -4
 پیشنهادات کاربردی

                                                             
1 Simultaneous communication 
2 Constructivism 
3 self assessment 
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 ش وو دیداری وبازده خوب آن، آموز پیشنهاد می شودبرمبنای نتایج به دست آمده از فرضیه اول به خاطر درگیر کردن حس شنیداری-
 پرورش در این شرایط کرونای از معلمان بخواهد بیشتر از محتوای تولید شده با پاورپوینت در تدریس استفاده کنند.

ی کارگاهای ا با برگزاروزشی براساس نتایج فرض دوم پیشنهاد می شود دست اندرکاران اموزشی قبل از هر کاری باید اصول طراحی آم-
 آموزش به  معلمان آموزش دهند

 تجربی علوم دروس در ملموس صورت به تجربی مفاهیم ارائه در که محدودیتی به توجه پیشنهاد می شود براساس نتیجه فرض سوم با-

 آید می نظر به ضروری امری آموزشی محتوای تولید از معلمین گیری بهره دارد وجود

فزار کامتازیا استدیو  در تولید وتدوین وساخت انواع فیلم براساس فرض چهارم پیشنهاد می شود آموزش و پرورش به خاطر توانای نرم ا-

 آموزشی و باز کذاشتن دست معلمان در تولید محتوا ، گارگاهای آموزش برگزار کند 

 در این شرایط کرونای از نتیجه این پژوهش استفاد کرده و از تدریس وارونه استفاده کند آموزش و پرورش  پیشنهاد می شود -

و از نتایج آن در  شود نتایج بدست آمده از این پژوهش در سیستم آموزش و پرورش و آموزش عالی مورد توجه قرار گیردپیشنهاد می  -

 .تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها استفاده شود تا با کاهش عوامل بازدارنده به شناسایی و بکارگیری دانش آموزان کمک شود

ای ضمن خدمت برای باال بردن سوادرسانه ای و توانای تولید محتوای آموزشی با انواع نرم پیشنهاد می شود آموزش و پرورش از دوره-

  افزارها را برای معلمان برکزار کنند

از استاد راهنما خانم دکترسوزان عاضی و مشاوره م جناب ی در کارهای من و همچنین یبا تشکر و سپاس از خانوده ام به خاطر صبر و شکیبا

 رزایی تشکر و سپاس گذارم که در این راه به من کمک کرده و مرا رهنمایی و هدایت کردن.دکتر شهریار می

 منابع و مآخذ

 تحصیلی مشغولیت کننده بینی پیش عنوان به معلم ممانعت و معلم پشتیبانی ، شده ادراك چالش( . 1397) مجید ، ابراهیمی -

 رجائی دبیر تربیت دانشگاه.تربیتی روانشناسی رشته شدار کارشناسی درجه دریافت برای نامه پایان.  آموزان دانش

 فصلنامه ، آموزان دانش در روی کم کاهش برای نوین ای شیوه معکوس تدریس روش(. 1399) صفری ، آرزو ، آبادی احمد -

 .37-48 ،( 22) 6 ، پژوهی آموزش

 تعطیلی و کرونا ویروس شیوع دآمپی معکوس درس کالس روش نوع از مجازی آموزش(. 1399.)شکرباغی السادات اشرف -

 پرورش و آموزش مطالعات پژوهشگاه آموزشی هاینوآوری و درسی ریزیبرنامه پژوهشکده ای،مدرسه آموزش

 دانش شادکامی و انتقادی برتفکر سنتی آموزش با تلفیق آموزشی اثر مقایسه(.  1393. )  اسماعیل زوارکی، زارعی و آزاده کرمی، اله -

 39-57(.4)4 تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعات فنآوری ی فصلنامه. آموزان

 آن تأثیر و گانیه طراحی آموزشی الگوی براساس الکترونیکی آموزش محتوای تولید و ( طراحی1396مرادی) رحیم خزائی، آذر -

 374-364(:37)17: 1396 /پزشکی علوم در آموزش ایرانی تحصیلی، مجله پیشرفت و انگیزش بر

 درگیری بین رابطه یابی مدل(.  1395. ) صغرا قوام، ابراهیمی و علی دالور، فریبرز؛ درتاج، احمد؛ منصوری، قاسم؛ آهی، -

 مجلۀ. آموز دانش تحصیلی درگیری و انگیزش میانجی نقش به توجه با دبیرستانی آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و والدین تحصیلی

 ،(2) 4 شناختی، روان آوردهای دست
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 مباحث بر آموزان دانش تسلط و یادگیری میزان بر مجازی فضای های آموزش تاثیر بررسی مقاله(. 1399)مه،فر،فاط بیانی -

 مشاوره و روانشناسی ، انسانی و اجتماعی علوم ، حقوق ملی کنفرانس ریاضی، درس جدید

 علوم آموزش در وهشپژ. دندانپزشکی درآموزش مدیا مولتی طریق از محتوا تولید اهمیت(. 1394) ،یوسف دیده جهان -

 (4)7: 1394 زمستان/  پزشکی

 (آمار استنباطی پیشرفته.تهران:دانشگاه پیام نور 1396حسین زارع،محمد حسن صیف،سعید طالبی) -

 دانشگاه انتشارات: مشهد. وب بر مبتنی آموزشهای (.طراحی 1395ناصر) مزینی، اسماعیل؛ زوارکی، زارعی علی؛ رستمی نژاد، -

 بیرجند

 ملی کنفرانس کرونا،پنجمین دوران در معکوس ،کالس1399زهرا، فالح، و فاطمه نیاکی، محمدزاده و نبزی رضوانی، -

 پژوهش،محمودآباد و آموزش در نوین رویکردهای

 میانجیگری با تحصیلی مشغولیت با تحصیلی انگیزش و پیشرفت های هیجان علّی رابطۀ(  1392. ) سیمین قناد، زغیبی -

 شهید دانشگاه(. تربیتی شناسی روان ارشد کارشناسی نامۀ پایان)دزفول شهر دبیرستانی دختر آموزان دانش در تحصیلی سرسختی

 اهواز چمران

 دوران: تهران. پرورشی روانشناسی(.  1391. ) ا. ع سیف، -

 اندانشجوی یادگیری فرآیند در مجازی اجتماعی های شبکه نقش بررسی“ مرضیه، دهقانی زهراالسادات، قاسمی احمد شاه -

 .طباطبایی عالمه دانشگاه یادگیری،تهران، و اموزش بر بستری مجازی های شبکه ملی همایش ،1394 ،”تهران

 1383 مهر، آفتاب پژوهشی فرهنگی.  موسسه ، پرورش، و آموزش و الکترونیکی یادگیری( 1383) رحیم ، عبادی -

 2 فردا مدرسه رشد. عقبند درس از ها بچه(.  1393. ) م عطاران، -

 تحصیلی بادستاوردهای دانشجویان تحصیلی مشغولیت همبستگی تحلیل( .  1394)   فاطمه فرشچی، رسول، سید دی،عما -

 .115-134(:8) 4 آموزشی، ریزی برنامه مطالعات ها، دوفصلنامه آن

 استادان علم: تهران ی.  درس ریزی برنامه اساسی مفاهیم و اصول( . 1393. ) کورش واجارگاه، فتحی -

: 1395:  پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله -  تربیتی آموزش روش یک: وارونه کالس( 1395)  همکاران و انیحق فریبا -

 119 تا 104( :11) 16

-82ص، ،1388 اسفند. 24 شماره ، اجتماعی علوم ماه کتاب(.الکترونیک) مجازی آموزش به نگاهی( 1388)اصغر علی کیا، -

88 

 ششم، ،سال آموزش فناوری پژوهشی علمی نشریه.  تدریس در پوینت پاور افزار نرم از نهبهی استفاده(.1390) موسی ، مظلوم -

 1391،بهار3 ،شماره6جلد
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Investigating the Impact of Inverted Classroom-Based E-Learning on the Ninth-Grade Students' 

Academic Occupation in Experimental Science 

Noureddin Solyimani, Suzan Arezi, Shahriar Mirzaei 

Abstract: 

The aim of this study was to investigate the effect of e-learning based on inverted classes on the 

academic performance of ninth grade students in science. The research was an applied goal in terms of 

collecting quasi-experimental information with a pre-test-post-test design with a control group. In 

order to achieve the objectives of the research, a sample of eighty students of the ninth grade of the 

first secondary school in Javanrood was selected by available sampling method. The Rio Student 

Occupation Questionnaire was used to collect data. In this study, four softwares (MMB - Storyline - 

Kumtazia - PowerPoint) were used in education to better examine the effect of e-learning upside down 

on students' academic activity. The research data were analyzed through descriptive statistics (mean 

and standard deviation and mean) and inferential statistics (analysis of variance with repeated 
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measures and analysis of covariance and LSD post hoc test to compare educational methods). The 

results showed that e-learning based on inverted classes has a positive and significant effect on 

students' academic performance (p = 0.0001) and also in the comparison between the effects of 

software on education, the educational content produced by PowerPoint software had the most impact. 
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 E-learning، Inverted Classes، Study Occupation 
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