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Introduction 
Given the rapid developments in the field of science and knowledge, one has 

to look for ways to learn how to learn, and it can learn at any time and place, 

and among these methods, methods that are closer to the learning style of 

learning. And causing more conflict with content. The purpose of this study 

was to investigate the effect of flipped learning through video and 

multimedia methods on learning in the mathematical science course of sixth 

grade. 

 

Method 
This quasi-experimental study was a post-test pre-test with control group. 

The statistical population of this study includes all sixth grade elementary 

school students in Shoush city and its sample consists of sixth grade pupils 

of the School of Pooshinebaf, Reyhaneh and Danyal Shoush sity. At first, 

three schools were selected purposefully. Then, from these three schools, a 

school was selected as a draw for a flipped learnin through video, and a 

flipped learning school  through multimedia and other school method for 

traditional methods. The study volume was 81 students. 30 students were in 

the reverse training group using video images and 30 students in the 

multimedia reverse learning group and 21 students in the traditional 

education group. In this research, a learning test, a movie CD of teacher 
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teaching, and a researcher-made multimedia CD were used to collect the 

data. In order to infer the data,  covariance analysis were used. 

 

Results  
The findings showed that flipped learning, using video and multimedia 

methods, has a significant effect on learning mathematical lessons. As well 

as between the two methods of flipped learning, flipped learning by 

multimedia method has a significant effect on reverse learning by means of 

video images on learning. 

 

Discussion  
flipped learning because the students were ready in class, the teacher had 

enough time to give more and diverse questions. As well as more practical 

application of the students' lessons learned, which leads to more learning. In 

between the two methods of flipped learning, flipped learning by the 

multimedia method is due to multimedia features such as interactivity, Being 

attractive, using animations and pictures, and singing various exercises, 

taking tests and giving feedback on the series It has more impact on learning. 

 

Keywords: flipped learning, Multimedia, video images, learning. 
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مقایسه تاثیر آموزش معکوس به روش تصاویر ویدیویی و روش 

 ی ششم آموزان پایه ضی دانشبر یادگیری درس ریا ای  چندرسانه
 

 خديجه خنيفر
 **سعيد شاه حسينی

 ***محسن باقری
 چکيده

ای و آموزش معکوس به  ثیر آموزش معکوس به روش چندرسانهأپژوهش حاضر با هدف مقایسه ت
 69-69ی ششم در سال تحصیلی  آموزان پایه روش تصاویر ویدیویی بر یادگیری درس ریاضی دانش

 .پس آزمون باگروه کنترل بود -وهش حاضر شبه تجربی ازنوع پیش آزمونصورت گرفت. روش پژ
آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان شوش، و نمونه آن  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش

)ع( شهر  آموزان پایه ششم مدارس دخترانه ریحانه، پوشینه بافت و حضرت دانیال عبارت از دانش
ری ابتدا سه مدرسه به صورت هدفمند انتخاب شدند سپس از این سه گی شوش است. برای نمونه

ای و یک مدرسه برای آموزش  مدرسه به تصادف یک مدرسه برای آموزش معکوس به روش چندرسانه
معکوس به روش تصاویر ویدیویی و مدرسه دیگر برای روش سنتی به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. 

 03ای و  نفر در گروه آموزش معکوس به روش چندرسانه 03بود که  نفر 18حجم نمونه مورد مطالعه 
نفر در گروه آموزش سنتی قرار گرفتند.  18نفر در گروه آموزش معکوس به روش تصاویر ویدیویی و 

ها از پیش آزمون و پس آزمون یادگیری محقق ساخته استفاده شد.  در این پژوهش جهت گردآوری داده
حاصله ابتدا یک پیش آزمون از هر سه گروه گرفته شد. و پس از آن یک  به منظور بررسی تغییرات

ای و یک گروه به صورت آموزش معکوس به  گروه به صورت آموزش معکوس به روش چندرسانه
جلسه  88روش تصاویر ویدیویی و گروه گواه به صورت سنتی آموزش دیدند. پس از اتمام آموزش که 

ها از آمار توصیفی  به منظور تحلیل آماری داده پس آزمون به عمل آمد.به طول انجامید از هر سه گروه 
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ها از آزمون کوواریانس استفاده شد که این  شامل میانگین و انحراف معیار و برای تحلیل استنباطی داده
های پژوهش نشان داد که آموزش معکوس چه به  انجام گرفت. یافتهspss ها به کمک نرم افزار  تحلیل

دار دارد و نیز  ثیر معنیأای بر یادگیری درس ریاضی ت رسانه ویر ویدیویی و چه به روش چندروش تصا
ای نسبت به آموزش معکوس به  رسانه بین دو روش آموزش معکوس، آموزش معکوس به روش چند

 دار دارد. ثیر معنیأروش تصاویر ویدیویی بر یادگیری ت
 

 ای، یادگیری یی، چندرسانهآموزش معکوس، تصاویر ویدیو :ی کليدیها واژه
 

 مقدمه
در حال تغییر است و اطالعات علمی دیگر محدود به  ی دانش دائماً در این عصر حوزه

های متعارف قادر به انتقال اطالعات  های درس به روش های درسی نیست و دیگر کالس کتاب

آموزان با اتکا  که دانشای سازماندهی کرد  های آموزشی را باید به گونه نیستند. بنابراین فعالیت

های دست یافتن به این  های خود روش حل مسائل زندگی را بیاموزند. یکی از راه به توانایی

های خود مستقل باشند و محتوای  آموزان در فعالیت مهم آموزش انفرادی است. که در آن دانش

ون مدرسه یا خارج آموزشی باید به نحوی نوشته و سازماندهی شود که فراگیران بتوانند در در

 .(Shaabani, 2012)از آن به طور مستقل به مطالعه بپردازند 

یکی دیگر از مشکالت آموزش سنتی )روشی که در آن معلم از طریق سخنرانی و بدون 

توجه به موضوع  پردازد در این روش با وسایل کمک آموزشی خاصی به توضیح درس می

ها بازخورد دهد( این  هد تمرین حل کنند و به آنآموزان بخوا درس معلم ممکن است از دانش

ها  چون مطالب جدید در سخنرانی شود است که یادگیری فقط از راه گوش دادن انجام می

آموزان  ی دانش ممکن است بتواند خود را فعال کند اما همه آموز شود. یک دانش معرفی می

و  .(Karlsson & Janson, 2016)رند توانایی انگیزه و خودنظم دهی برای انجام این کار را ندا

آموزان به درس دشوار  آموز و معلم کم است. به همین خاطر حفظ توجه دانش تعامل بین دانش

های آموزشی مناسب فرصت اظهار نظر و  . استادانی که با استفاده از روش(Liu, 2015)است 

دهند تا بهتر بتوانند نقاط  کنند به یادگیرندگان اجازه می مذاکره را در کالس درس فراهم می

 Masnavi)قوت و خطاهای یادگیری خود را بروز دهند و بازخوردهای بیشتری دریافت کنند 

& Razavi 2019). 

 آموزان را فعال کنند. شواهد  یکی از مشکالت معلمان سر کالس این است که چگونه دانش
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بخشند و  یادگیری خود را بهبود میآموزان درگیر در یادگیری فعال نتایج  دهد که دانش نشان می

یابد عالوه بر این یادگیری فعال، تفکر، حل مسئله و تجزیه و  ها بهبود می انگیزه و نگرش آن

 ,Mclaughlin, Roth, Glatt)دهد آموز و معلم بازخورد می کند و به دانش تحلیل را تقویت می

Gharkholonarehe, Davidson, Griffin & Mumper, 2014)آموزان به دلیل عدم فرصت  نش. دا

 دهند در کالس درس برای بررسی و مرور درک خود از محتوا یادگیری خود را از دست می

(Villanueva, 2016)آموزان باید در خانه یا در فضایی به غیر از  دانش 8. در آموزش معکوس

یا متنی یا  کالس به صورت انفرادی محتوای آموزش مورد نظر را به صورت فیلم، فایل صوتی

چه معلم برای یادگیری بهتر موضوع جلسه کالس، در اختیار آنان قرار داده است  هر آن

هاست  وگو روی دانسته بیاموزند و در کالس حاضر شوند. کالس درس مکانی برای گفت

(Golzari & Attaran, 2015). تواند قبل از کالس از سخنرانی خود فیلم  همچنین معلم می

آموزان قرار دهد تا به صورت فردی و با سرعت خود و در  ا در اختیار دانشبگیرد و آن ر

 (Mclaughlin et al., 2014)تر است و بیش از یک بار تماشا کنند  ها راحت زمانی که برای آن

توانند بر حسب آمادگی و  گام بر ویدیو دارند و می به آموزان کنترل گام در این روش دانش

یو را نگه دارند، به جلو و عقب برگردانند یا در صورت نیاز ویدیو سرعت یادگیری خود وید

را نگه دارند و یادداشت برداری کرده و در نتیجه اطالعات را با سرعت خود پردازش کنند 

(Shao, Du & CUI, 2016; Timothy, Caleb, Mindi, Andrea & Tamara, 2014).  واقع در

 .(Mclaughlin et al., 2014)شود زان طراحی میآمو محتوا به صورت فردآموز برای دانش

کید آموزش باید بر زمان الزم برای یادگیری موضوعات تأ« الگوی یادگیری مدرسه»براساس 

آموزان برای درگیر شدن دریادگیری مواد درسی باید زمان  آموزان باشد. دانش درسی برای دانش

آموزان، اتفاقی که  موزش برای همه دانشیکسان بودن زمان آ. (Kadivar, 2012)کافی صرف کنند 

های خوبی برسند و  آموزان قوی به نمره شود که دانش افتد باعث می االن در روش سنتی می

آموزان متوسط و ضعیف که برای رسیدن به حد تسلط در یادگیری به زمانی بیشتر از زمان  دانش

آموزانی که درس  دانش .(Shaabani, 2012)های پایینی در درس بگیرند  کالس احتیاج دارند نمره

در  نیز زیاد کارساز نخواهد بود چون معموالً ها اند دادن تکلیف خانه به آن را خوب یاد نگرفته

توانند تکالیف خود را به خوبی  کند، نمی نمیها را در انجام تکالیف راهنمایی  منزل کسی آن

                                                      
1-  Flippeid learning 
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زان و کاهش انگیزه آنان به درس ریاضی آمو انجام دهند که این خود باعث درماندگی بیشتر دانش

 .(Ash, 2012; Karami & Sharifi, 2013)شود  می

آموز همواره به مواد  شود تا دانش آموزش معکوس باعث می  اما برخالف روش سنتی، روش

دسترسی داشته باشد و نیز در حضور معلم تکالیف خود را انجام دهد. در این روش  درسی

گیرد. او  طور خصوصی تحت آموزش قرار می منابع دسترسی دارد و به آموز در منزل به دانش

محیط  (Karami & Sharifi, 2013). تواند بارها ویدئو را نگاه کند و یادداشت بردارد می

دهد با  های منحصر به فردی ارائه می آموزان فرصت یادگیری معکوس برای یادگیری دانش

شود  کالس به فضاهای یادگیری فردی سبب می حرکت دادن آموزش مستقیم از فضای گروهی

 آموزان به طور جداگانه مسئول یادگیری اصول اولیه مواد جدید آموزشی باشند تا دانش

(Marca & Longo, 2017) ی آن فضای گروهی به یک محیط یادگیری پویا و  و در نتیجه

اهیم و درگیری خالقانه در آموزان را به کاربرد مف شود که در آن معلمان دانش تعاملی تبدیل می

آموزان از یک محیط معلم محور به  در این روش دانش. (Tully, 2014) کنند مواد هدایت می

شوند که در آن معلم به عنوان سازنده، مربی، تسهیل  آموز محور منتقل می یک محیط دانش

 .(Zakareya Ahmad, 2016)شود  آموزان تبدیل می کننده و همکار واقعی برای دانش

گیرد ولی آن را به یادگیری مدرن  روش معکوس یادگیری سنتی و نقش مهمش را نادیده نمی

 -یادگیرندهمحور به آموزش  -که در آن آموزش سخنرانی .(Wihnan, 2015) کند تبدیل می

این روش  آموزان فعالیت و تعامل بیشتری دارند محور تغییر کرده است که در آن دانش

کند با انتقال سخنرانی از کالس به خانه و  ید تدریسی است که تالش میجد استراتژی نسبتاً

های یادگیری تعامل و عملکرد  انتقال تمرین مفاهیم از خانه به کالس، از طریق فعالیت

آموزان را بهبود ببخشد. با این روش کالس جای کار کردن روی مسئله، پیشبرد مفاهیم،  دانش

دن اطالعات که درک کردنشان سخت است، و بررسی بحث و یادگیری مشارکتی، روشن ش

تواند با درگیر کردن فعاالنه  شود. کاربرد این چنینی وقت کالس می سواالت مربوط به محتوا می

 & Abeysekera) آموزان در محتوا فرصتی برای یادگیری نحوه فکر کردن به آنان بدهد دانش

Dawson, 2015; Tune, Sturek & Basile, 2013; Golzari & Attaran, 2015; Basal, 2015.) 
 

در راستای طراحی برای کودکان باید فضایی در نظر گرفته شود که در نهایت پویایی، 

های مختلف، طرح جواب گوی ذهن خالق  سیالیت، نظم دقیق فضاها و روابط واضح بخش



 ... بر ای  سه تاثير آموزش معکوس به روش تصاوير ويديويی و روش چندرسانهمقاي
Q. 

85 

ی در خارج کاربرد فناور در یادگیری معکوس. (Sadati & Ghomeishi, 2019)کودکان باشد 

از کالس، امکان دستیابی آسان و آزاد یادگیرنده به اطالعات و محتوا را افزایش داده و باعث 

فردی شدن فرایند یادگیری شده است و در همان حال دریافت و حس کامل از فضا و دیگران 

دیگر و برقراری روابط پایدار و قوی را برای او کاهش داده است؛ اما این نقطه کاهشی در بعد 

روش یادگیری معکوس، یعنی در درون کالس به بهترین نحوه برطرف شده است و فرصت 

تر بین یادگیرنده با معلم و سایر یادگیرندگان در کالس را فراهم کرده  برقراری روابط عمیق

  .(Shooshtari, Zarghami Hamrah, Ghaedi & Ataran, 2019) است

ازخورد قوی است معلمان با زمان بیشتری که های کالس معکوس چرخه ب از دیگر مزیت

کند که  می ( استدالل1380) . هورنتر کنند ها را بیشتر و متنوع ارزیابی توانند در کالس دارند می

کند و  آموزان فراهم می االت دانشؤمدل آموزش معکوس فضای بیشتری برای پاسخ به س

 .  (Bajurny, 2014)کند تری را پشتیبانی می های بازخورد قوی چرخه

آید.  ای همان گونه که از نامش پیداست از ترکیب و تلفیق چند رسانه بوجود می رسانه چند

توان گفت  های متعددی آورده شده است از جمله می برای چندرسانه تعاریف و توصیف

زار ای هرگونه تلفیق متن، گرافیک، صدا، پویانمایی و ویدیو است که با رایانه و سایر اب رسانه چند

ای چند حس  رسانه چون در هنگام استفاده از چند. (Razavi, 2007)شود  الکترونیک منتقل می

توان  شود پس می شوند درنتیجه یادگیری بهتر و فراموشی مطالب آموخته شده کمتر می ترکیب می

از . استفاده (Eskandari, 2011)کنند  ها به افزایش یادداری نیز کمک می ای رسانه گفت که چند

شود تا یادگیرنده از حواس مختلف برای یادگیری استفاده  ها در آموزش باعث می ای رسانه چند

. ارائه مطالب به صورت کلمات و تصاویر باعث به کارگیری کل ظرفیت (Razavi, 2007)کند 

. اگر (Zarei zavaraki & Jafarkhani, 2009)شود  شناختی انسان برای پردازش اطالعات می

شوند  تر آموخته می قابل رمز گردانی در دو سطح تصویری و کالمی باشند آسان اطالعات

(Fathhi & Mehdizade, 2014) . 

ها با دادن تمرینات بیشتر و متنوع یادگیرنده را به یادگیری در حد تسلط  ای رسانه چند

ها و همچنین  پذیری به علت دسترسی داشتن به انواع برنامه . انعطاف(Razavi, 2007)رسانند  می

باشد  می ای  های چندرسانه نحوه دسترسی و نیز برقراری تعامل و روابط دوسویه از دیگر مزیت

(Zoofan & Lotfipoor, 2006) .تعاملی در مقایسه با رسانه غیرتعاملی درافزایش سرعت،  رسانه
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 Hoseynzade, Falah)آموزان اثر بیشتری دارد  های یادگیری دانش دقت، یادگیری و بهبود سبک

& Yaghobi, 2016) .آموزان در  شود که دانش های تعاملی سبب می ای رسانه استفاده از چند

آموزان نسبت به  آموزش از راه دور فعال و پویا باشند و نیز سبب خود تنظیمی بیشتر در دانش

توانند  ها می ایهمچنین چندرسانه .(Moosa Ramazani, 2001)شود  روش سخنرانی می

هم ترکیب کنند  های مختلف مثل خواندن، گوش دادن، نوشتن و صحبت کردن را با تمهار
(Zare, Sarikhani, Sarikhani & Babazade, 2014).  

برای معکوس کردن کالس استفاده شد  ای  در این تحقیق از تصاویر ویدیویی و چند رسانه

واند برای ارائه محتوا به ت هرچند که در معکوس کردن کالس همان طور که گفته شد معلم می

ای و... استفاده کند اما با توجه به های مختلف مانند متن، ویدیو، چندرسانه آموز از شیوه دانش

آموز نیاز به  مقطع تحصیلی که ابتدایی است و با توجه به موضوع درس که ریاضی است دانش

به مرحله به صورت تصویر  محتوایی دارد که بتواند با آن تعامل داشته باشد و درس را مرحله

ای برای ارائه و صدا همزمان برای او توضیح دهد بنابراین از تصاویر ویدیویی و چند رسانه

 آموز استفاده شد. محتوا به دانش

ثیر تعاملی تر شدن محتوای ارائه شده را بر یادگیری أدر این پژوهش محقق بر آن بود تا ت

آموز با  ش تصاویر ویدیویی که در آن تعامل دانشدر آموزش معکوس بسنجد بنابراین از رو

محتوا تنها در حد نگه داشتن فیلم و عقب و جلو بردن آن متناسب با سرعت یادگیری خود 

تواند  آموز عالوه بر نگه داشتن و جلو و عقب بردن آن می که در آن دانش ای  است و چندرسانه

را ارزیابی کند و درنتیجه تعامل بیشتری  تمرین حل کند و بازخورد بگیرد و آزمون دهد و خود

 با محتوا داشته باشد استفاده شد.
 

 فرضيه پژوهش
ای بر  رسانه بین آموزش معکوس به روش تصاویر ویدیویی و آموزش معکوس به روش چند

 آموزان پایه ششم تفاوت وجود دارد. یادگیری درس ریاضی دانش
 

 روش پژوهش
ای  ثیر آموزش معکوس به روش چندرسانهأت ازمقایسه تبا توجه به موضوع پژوهش که عبار

 آموزان پایه ششم  و آموزش معکوس به روش تصاویر ویدیویی بر یادگیری درس ریاضی دانش
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 است از روش شبه تجربی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه گواه استفاده شد.
 

 گيریروش نمونه
منطقه متوسط شهر انتخاب شد انتخاب در این روش ابتدا به صورت هدفمند سه مدرسه از 

ها در این منطقه از یک  هدفمند این مدارس به این علت بود که به دلیل وضع اقتصادی خانواده

سو دانش آموزان در خانه به کامپیوتر دسترسی دارند و از سوی دیگر توانایی گرفتن معلم 

وزش معکوس به روش خصوصی ندارند. سپس از این سه مدرسه به تصادف در یک مدرسه آم

ای و در  مدرسه دیگر آموزش معکوس به روش تصاویر ویدیویی و در مدرسه بعدی  رسانه چند

روش سنتی )روشی که در آن معلم بدون وسایل کمک آموزشی خاصی به توضیح درس 

دهد و پس از حل کردن  پردازد و سپس باتوجه به زمان کالس به دانش آموزان تمرین می می

 دهد( اجرا  شد. ها بازخورد می دانش آموزان به آن تمرین توسط
 

 جامعه و نمونه آماری
های  پوشینه بافت،  نفر از دانش آموزان دختر پایه ی ششم مدرسه 18ها تعداد  آزمودنی

ریحانه و حضرت دانیال بودند که شرایط تحصیلی یکسان داشتند چون که این سه مدرسه در 

از نظر اقتصادی و سطح تحصیالت والدین وضع مشابهی دارند،  ها مناطق مشابه هستند وخانواده

دانش آموزان سطح اجتماعی یکسانی دارند و معلمان و سطح این سه مدرسه از نظر آموزش و 

ی ششم این سه مدرسه به صورت تصادفی به عنوان های  پایه پرورش یکسان هستند. کالس

و گروه آزمودنی آموزش  ای  چند رسانهگروه گواه و گروه آزمودنی آموزش معکوس به روش 

نفر در کالس معکوس به روش  03معکوس به روش تصاویر ویدیویی قرار گرفتند. از این تعداد 

نفر در کالس سنتی  18نفر در کالس معکوس به روش تصاویر ویدیویی و  03ای و  رسانه چند

 آموزش دیدند.
 

 روش اجرای پژوهش
جلسه ریاضی تدریس شد. در جلسه  88ی کالسی  رنامهبرای اجرای این پژوهش بر طبق ب

های معکوس ویدیو و نرم افزار و چگونگی کار با آن و  اول پیش آزمون گرفته شد و در کالس

ای  رسانه آموزان توضیح داده شد.به گروه معکوس به روش چند روش تدریس برای دانش
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و توسط محقق تهیه شده بود داده  ای که به کمک نرم افزار استوریالین رسانه های چند دی سی

شد. و به گروه کالس معکوس به روش تصاویر ویدیویی نیز ویدیو داده شد که از تدریس 

ای و هم به  رسانه معلم )محقق( گرفته شده است.در هر دو کالس معکوس )هم به روش چند

دی  سی روش تصاویر ویدیویی( در ابتدای هر جلسه یک مسابقه به صورت سوال از محتوای

ی بیشتری کسب  آموزانی که نمره شد و دانش اند برگذار می آموزان در خانه تماشا کرده که دانش

آموزان باید بعد از  شدند. بعد از مسابقه کار در کالس هر درس که دانش کردند تشویق می می

کار آموزانی که این  شد و دانش کردند، توسط معلم چک می ها در خانه حل می دی تماشای سی

 شدند. کردند نیز تشویق می ها را کامل حل می در کالس

گرفت معلم با کمک  بعد از موارد ذکر شده که تقریبا در ابتدای هر جلسه صورت می

داد  های  دیگری می پرداخت و پس از آن معلم تمرین آموزان به رفع اشکال برای کالس می دانش

اند کامال بر درس مسلط شوند. این تمرینات  آموزانی که  هنوز به حد تسلط نرسیده تا دانش

ها  داد و برای آن کرد، بازخورد می ها نظارت می شد و معلم بر کار آن آموزان حل می توسط دانش

 کرد. رفع اشکال می
 

 ها آوری داده ابزار جمع
های محقق ساخته استفاده  آموزان از آزمون در این پژوهش برای سنجش یادگیری دانش

سوال به صورت تستی و تشریحی بود که به صورت پیش آزمون و پس  80شد که شامل 

آزمون اجرا شد. برای تشخیص روایی آزمون، از نظر متخصصان استفاده شد.در خصوص 

پایایی این آزمون از روش دو نیم کردن استفاده شد، و همبستگی بین نمرات دو نیمه به 

به دست آمد. که بیانگر پایایی  60/3ابر محاسبه شد که این مقدار بر spssکمک نرم افزار 

 باالی آزمون بود.
 

 ها روش تجزيه و تحليل داده
 شد. ها پرداخته  در این بخش به کمک تحلیل کوواریانس به بررسی داده

 های زیر را رعایت گردید. برای تحلیل کوواریانس پیش فرض

( باشد و -1+ و 1د در بازه )طبیعی بودن توزیع نمرات که با محاسبه کشیدگی و چولگی که بای

 اسمیرنوف بررسی شد. -آزمون کلموگروف
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 محاسبه شد. 3960پایا بودن متغیر کنترل )همپراش(. پایایی پیش آزمون از روش دونیم کردن 

 اجرای همپراش قبل از شروع تحقیق و ارائه آموزش.
 

 ها يافته
ای در  رسانه روش چندبین آموزش معکوس به روش تصاویر ویدیویی و آموزش معکوس به 

آموزان پایه ششم تفاوت وجود دارد. برای تایید یا رد این فرضیه از  یادگیری درس ریاضی دانش

ثیر آموزش معکوس أآزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. در این تحقیق هدف محقق مقایسه ت

 ت.ای بر یادگیری اس رسانه به روش تصاویر ویدیویی و آموزش معکوس به روش چند
 

 . بررسی آزمون تحلیل واریانس در پیش آزمون8جدول 
 Table 1. Study of analysis of variance in pre-test 

 
 مجموع

 مجذورات
Sum of squar 

 درجه آزادی
Degrees of 
 freedom 

 ميانگين مجذورات
Average 
 squares 

F 
 داری معنی

Sig 

 بین گروهی
Between Groups 0.511 2 0.256 0.331 0.719 

 درون گروهی
Within Groups 60.176 78 0.771   

 مجموع
Total 

60.688 80    
 

است که نشان  39786آزمون بین سه گروه  سطح معناداری در پیش 8با توجه به جدول 

 در یادگیری سه گروه قبل از اعمال آموزش است. (3939pدهنده عدم تفاوت معنادار)
 

 اریانس در یادگیری . بررسی آزمون تحلیل کوو1جدول
Table 2. Study of analysis of covariance in learning 

 (I)گروه
(I) group 

 (J)گروه

(J) group 

 ها تفاوت معدل
Mean Difference (I-J) 

 خطای استاندارد ميانگين
Std. Error 

 داری معنی
Sig 

 001. 1.125 6.335 سنتی چندرسانه

 002. 1.143 3.715 سنتی ویدیویی

 014. 1.040 2.619 ویدیویی چندرسانه

 

 سطح معناداری در یادگیری بین گروه آموزش معکوس به روش  1توجه به جدول  با
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و گروه سنتی به  ای  تصاویر ویدیویی و گروه سنتی و بین آموزش معکوس به روش چندرسانه

نشان دهنده ی این ها  است که با توجه به مثبت بودن تفاوت معدل 39338و  39331ترتیب 

است که آموزش معکوس در یادگیری تاثیر دارد. پس از تایید موثر بودن آموزش معکوس بر 

یادگیری محقق به مقایسه بین آموزش معکوس به روش تصاویر ویدیویی و آموزش معکوس 

سطح معناداری بین آموزش معکوس به  1پرداخت. باتوجه به جدول  ای  به روش چندرسانه

شد که  نشان دهنده  39380و آموزش معکوس به روش تصاویر ویدیویی  ای  سانهروش چندر

دریادگیری بین دو گروه است که باتوجه به مثبت بودن تفاوت  (3939pتفاوت معنادار )

نسبت به آموزش  ای  دهد که آموزش معکوس به روش چندرسانه نشان می 1ها در جدول معدل

 ادگیری تاثیر بیشتری دارد. معکوس به روش تصاویر ویدیویی بر ی
 

 گيری بحث و نتيجه
این تحقیق با هدف بررسی تاثیر استفاده از آموزش معکوس به روش تصاویر ویدیویی و 

آموزان پایه ششم  ای بر یادگیری درس ریاضی دانش رسانه آموزش معکوس به روش چند

ای  روش چندرسانهابتدایی اجرا شد. در این پژوهش هدف محقق مقایسه آموزش معکوس به 

سطح  1با آموزش معکوس به روش تصاویر ویدیویی در یادگیری است. با توجه به جدول 

معناداری در یادگیری بین گروه آموزش معکوس به روش تصاویر ویدیویی و گروه سنتی و 

است که  39338و  39331و گروه سنتی به ترتیب  ای  بین آموزش معکوس به روش چند رسانه

ها نشان دهنده ی این است که آموزش معکوس در  ه مثبت بودن تفاوت معدلبا توجه ب

با عنوان تأثیر کالس معکوس در   Bhagat & Chang (2016)پژوهش  .یادگیری تاثیر دارد

آموز باسرعت  نشان داد در آموزش معکوس چون دانش یادگیری مفاهیم ریاضی در دبیرستان

کند تا مطالب بیشتری را پوشش دهد و  پیدا می در کالس فرصتگیرد و معلم  خود یاد می

 Liu ثیر مثبت دارد.أنتیجه بر یادگیری ت در های بیشتری را برای افراد کم تجربه ارائه دهد کمک

پژوهشی به بررسی آموزش نرم افزار محاسبات مهندسی با استفاده از آموزش در  (2015)

در یادگیری اکسل تاثیر گذار بود. معکوس پرداخت این پژوهش نشان داد که آموزش معکوس 

Tune, Sturek and Basile (2013)  در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که آموزش

تنفسی و کلیوی  معکوس، عملکرد دانشجویان کارشناسی ارشد رادر فیزیولوژی قلبی عروقی،



 ... بر ای  سه تاثير آموزش معکوس به روش تصاوير ويديويی و روش چندرسانهمقاي
Q. 

31 

وزش معکوس بر در پایان نامه ارشد خود با عنوان اثرات آم Bajurny (2014). بخشدبهبود می

آموزان به این نتیجه رسید که آموزش معکوس سبب بهبود یادگیری، خود نظم  یادگیری دانش

ثیر روش أپس از بررسی معنادار بودن ت شود. آموزان دبیرستانی می دهی و ایجاد انگیزه دانش

و آموزش  ای  آموزش معکوس بر یادگیری به مقایسه آموزش معکوس به روش چندرسانه

 به روش تصاویر ویدیویی بر یادگیری پرداختیم.معکوس 

ای و  رسانه سطح معناداری بین گروه آموزش معکوس به روش چند 1توجه به جدول  با

( است که نشان دهنده تفاوت 380/3گروه آموزش معکوس به روش تصاویر ویدیویی )

آموزش   گروهای و  رسانه ( بین یادگیری گروه آموزش معکوس به روش چند3939p)دار  معنی

شود یعنی بین آموزش  معکوس به روش تصاویر ویدیویی است. در نتیجه این فرضیه تایید می

ای و آموزش معکوس به روش تصاویر ویدیویی در یادگیری  معکوس به روش چندرسانه

ای نسبت به  رسانه دار وجود دارد. آموزش معکوس به روش چند آموزان تفاوت معنی دانش

 ثیر بیشتری بر یادگیری دارد. أروش تصاویر ویدیویی ت آموزش معکوس به

ها را تماشا  دی آموزان در خانه و به صورت فردی سی در آموزش معکوس چون دانش

ها را نگه دارند، عقب و جلو ببرند،  دی توانند با توجه به سرعت یادگیری خود سی کنند می می

ه حد تسلط در یادگیری برسند و با آمادگی یادداشت برداری کنند و یا چند بار نگاه کنند تا ب

سر کالس حاضر شوند بنابراین معلم در زمان کالس به جای پرداختن به توضیح اصول اولیه 

های بیشتر، کاربردی کردن مطالب آموخته شده، رسیدگی به تک تک  تواند به حل تمرین می

واند به یادگیری بیشتر منجر شود. ت ها بپردازد که این امر می آموزان و رفع اشکال برای آن دانش

ای نسبت به تصاویر ویدیویی باعث یادگیری بهتر  رسانه در آموزش معکوس استفاده از چند

ثیر استفاده از أدر بررسی ت Zare, Sarikhani, Sarikhani and Babazade (2014) شود. می

یجه رسیدند که استفاده از ای بر میزان یادگیری و یادداری درس فیزیولوژی به این نت رسانه چند

های مختلف مثل خواندن، گوش دادن، نوشتن و  چون سبب ترکیب مهارت ای رسانه چند

سبب یادگیری و یادداری بهتر  شود آموزان با محتوا می تعامل بهتر دانشو صحبت کردن 

ه ب ای  یادگیری بیشتر دانش آموزان در آموزش معکوس به روش چندرسانه .شود دانشجویان می

 ای از قبیل تعاملی بودن، داشتن تمرین و آزمون که سبب درگیری رسانه های چند علت ویژگی
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شود  شود، توضیح درس به صورت انیمیشن و تصویر که باعث می آموز با محتوا می بیشتر دانش

ها رغبت پیدا کنند، است. داشتن تمرین به صورت بازی در  دی آموزان به دیدن این سی تا دانش

ها عالقه نشان دهند. درصورتی  آموزان به حل تمرین شود تا دانش ای باعث می رسانه نداین چ

های تصاویر ویدیویی که فقط توضیح درس توسط معلم است برای  دی که تماشای سی

توانند  آموزان کسل کننده است عالوه بر این چون ویدیوها دارای تمرین نیستند نمی دانش

ها ندارند که این امر باعث  آموزان تعاملی با آن رگیر کنند و دانشآموزان را با مطالب د دانش

 شود.  آموزان هنگام تماشای ویدیوها می خستگی بیشتر دانش

ها و آزمون با  آموز از طریق تمرین ها عالوه بر مطالب گفته شده دانش ای رسانه در چند

این تعامل و درگیری با محتوا شود که  کند و با محتوا درگیر می ای تعامل پیدا می رسانه چند

تری در فرایند  شود. راهبردهای آموزشی که فراگیر را به صورت فعاالنه سبب یادگیری بیشتر می

به  (Soleymani, 2014)ثیر مثبتی بر یادگیری و انتقال دانش دارند أگیرند، ت یادگیری به کار می

دهند. مستقیم و مستمر  بازخورد آنی میبه یادگیرنده  ای  های چند رسانه ها و بازی عالوه تمرین

بودن بازخورد و آنی و در لحظه بودن آن موجب ارتقا حافظه و یادآوری مطالب در 

 .(Barari, Khorasani, Rezaeizadah & Alami, 2019)گردد  می یادگیرندگان

ن ها و همچنی به علت عدم دسترسی تمام مناطق به کامپیوتر برای استفاده از چندرسانه ای

به علت مشکل بودن پیدا کردن سه مدرسه که امکانات آموزشی یکسانی داشته باشند محقق 

آموزان برای  مجبور شد تا به صورت هدفمند مدارس را انتخاب کند. عدم همکاری همه دانش

تماشای ویدیوها به صورت کامل به خصوص در گروه آموزش معکوس به روش تصاویر 

ها، در ابتدای  دی آموزان به تماشای سی رد تا برای تشویق دانشک ویدیویی محقق را مجبور می

ها باعث گرفته شدن وقت  ها بگیرد که این آزمون دی شروع کالس آزمونی از محتوای سی

تواند رهنمودهایی برای برنامه ریزان و تولیدکنندگان  شد. نتایج این پژوهش می کالس می

های مناسب و در اختیار دانش  ای تولید چندرسانه محتوا در آموزش و پرورش فراهم سازد تا با

ها کمک کنند. معلمان با  ها به معلمان در معکوس کردن کالس آموزان و معلمان قرار دادن آن

توانند توانایی هایی  معکوس کردن آموزش خود عالوه بر افزایش یادگیری دانش آموزان می

 افزایش دهند.  مانند حل مسئله و خود نظم دهی را در دانش آموزان
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در پژوهش حاضر نویسنده دوم، به عنوان استاد راهنما، نظارت و راهبردی روند کلی  سهم مشارکت نويسندگان:
اند. نویسنده اول در تدوین طرح تحقیق،  سازی اصالحات مقاله را بر عهده داشته پژوهش و تدوین و نهایی

گیری از  تن مقاله را برعهده داشته و در مجموع نتیجهها و نگارش م فرآیند گردآوری، تحلیل و تفسیر یافته
ها و بسط و تفسیر به صورت مشترک و با بحث و تبادل نظر کلیه همکاران و با همراهی نویسنده سوم،  یافته

 نامه، انجام شد. به عنوان استاد مشاور پایان
 فعی وجود ندارد.نویسندگان اذعان دارند که در این مقاله هیچگونه تعارض منا تضاد منافع:
ها در طول فرآیند  پژوهش حاضر از هیچ موسسه و نهادی حمایت مالی دریافت نکرده و کلیه هزینه منابع مالی:

 اجرای پژوهش بر عهده پژوهشگران بوده است.
پذیر نبود؛ بدینوسیله از کلیه مشارکت پژوهش حاضر بدون همکاری مشارکت کنندگان امکان تشکر و قدردانی:

 آیدن تقدیر و تشکر به عمل میکنندگا
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