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Abstract
The purpose of this study was to determine the
impact of flipped classroom on Students'
mathematical academic achievement and attitude
towards mathematics. This study was conducted in
the 3rd district of Isfahan. The research was an
"applied research" in terms of purpose and "quasiexperimental" in terms of method. The statistical
population of this study consisted of all male
seventh grade high school students in Isfahan 3rd
district. The sampling method was "sample
available". The test group participated in a 10session flipped classroom method but the control
group received an unchanged training during these
10 sessions. In order to measure students' academic
achievements, the students' scores were calculated
by a formula based on both teacher-made tests of
academic achievement in a mathematics lessons
prepared by the researcher before and after the
intervention
and
Mathematics
Attitude
Questionnaire by Aiken (1979). Covariance
analysis method was used to analyze the data of
this study after obtaining assurance that the
necessary assumptions were not violated. The
results of this study showed that flipped classroom
teaching was more effective on students 'academic
achievements than the traditional method, but the
change in students' attitude toward math was not
statistically significant. Therefore, it was
concluded that planning to implement a flipped
classroom in high schools can be effective in
improving academic achievement in mathematics.
Keywords:
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classroom,
Academic
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مقدمه
امروزه با نفوذ ابزارهای فناورانه و شبکههای اجتماعی به
تمام ابعاد زندگی و استفاده هر چه بیشتر دانیشآمیوزان
از این ابزارها اسیتفاده از آنایا در فراینیدهای آمیوزش و
یادگیری بیش از همیشه میورد توجیه دسیت انیدرکاران
آموزش قرار گرفته است .عالقهمنیدی خیود بیه خیودی
دانشآموزان به دستگاههای هوشمند همینطور میتواند
فرصت های خوبی برای معلمیان در امیر آمیوزش ای یاد
کند.
شتاب روزافزون پیشرفت علوم و فنون ،موجب شیده
است ،اطالعات بیشتری در اختیار مخاطبان قرار گییرد و
طبیعیییی اسیییت کیییه از نییییام آموزشیییی بیییا همیییه
محدودیتهایش انتیار رود تا این ح یم اطالعیات را در
اختیار فراگیران قرار دهد .ح یم زییاد دروو و کمبیود
زمیان تیدری ازجملیه ایین محیدودیتهیا مییباشییند.
همچنین نیام هیای آموزشیی بیا مشیکالت عمیدهای در
خصوص عدم پیشرفت تحصییلی فراگییران کیه سیرمایه
اصلی این مراکیز محسیوب مییشیوند ،مواجیه هسیتند؛
بنییابراین ،محییور تمییام برنامییههییای درسییی و آموزشییی،
می باید توجه به تحقق امر ییادگیری معویوب باشید .در
نتی ه باید به دنبال رویکرد جدیدی بود کیه بیه کیالو
درو نگاه متفاوتی داشته باشد (.)Abiodun, 2011
یکی از مؤثرترین مدل هایی کیه اخییرا میورد توجیه
بسییار قیرار گرفتیه میدل "کیالو واگگیون" ( flipped
 )classroomاسییت کییه نخسییتین بییار توسیی لییی و
همکاران ( )lage et alدر سال  2000معرفی گردید ،آناا
معتقدند که با ظاور فناوری های نیوین و چندرسیانهای،
فعالیت های تدری که قبال به صورت سینتی در کیالو
درو ان ام میی گرفیت ،خیارا از محیی کیالو درو
صورت می گیرد .در این مدل ،محتوای درسیی خیارا از
کالو درو بهوسییلۀ فنیاوریهیای مختلید در اختییار
دانش آموز قرار داده میشود تا زمان درون کالو صیرب
بحث و بررسی ،ان ام تکالید ،کاربست و محتوا شود .بیر
اییین اسییاو سییووح پییایینی از حیویۀ شییناختی یعنییی
"دانش" و "فامیدن" در خارا از کالو و با راهنمیایی

معلم صورت میپذیرد ( .)See & Conry, 2014بیا ایین
روش ،دانشآموز میی توانید آنچیه را کیه معلیم قیبال در
کالو به او منتقی مییکیرد ،پییش از کیالو ببینید و
بشنود و هنگامیکه به کالو میآید با ذهنیی پرسشیگر
وارد میشود .یادگیری واگگون جنبشی خودجوش اسیت
و نییه رویکییردی از بییاا بییه پییایین .اییین شیییوه ،معلییم،
دانش آموز و مدرسه را تغییر میدهد .معلمان باید عوام
تغییییر در آمییوزشوپییرورش شییوند و منتیییر مییدیران و
اصالحطلبان نباشند تا به آناا بگویند چگونه تغییر کنند،
بلکه باید بر اساو آنچه برای دانش آمیوزان باتیر اسیت
عم نمایند (.)Bergmann & Sams, 2012
اسییتفاده از روشهییای جدییید آموزشییی و پییذیرش
دیدگاههای مختلد در آموزش میتواند دانیشآمیوز را از
حالت انفعالی پذیرش این درو خارا نموده و این بیاور
قدیمی که برای هر پرسش ،پاسخ درستی منحصربهفیرد
موجود است که آن را باید در نزد معلم جست و کرد ،در
ذهن او فرو خواهد ریخت .کالو واگگیون یکیی از ایین
روش های آموزش به سبک جدید است که در شک های
مختلفی توسعه پیدا کرده ،اما میدل موردپسیند و واحید
کالو واگگون توس دو تن از متخصصیان بیه نیامهیای
جان برگمن و آرون سمز ( Jon Bergmann and Aaron
 )Samsارائییه شیید .اییین افییراد کییه در سییال  2002در
دبیرستان وودلنید پیار ( ،)Woodland Parkدر شیار
کلرادو ( )Coloradoمعلمان شیمی بودند ،پی بردند کیه
دانش آموزان غاییب بیا دشیواری هیایی مواجیه هسیتند،
ازاینرو شروع به ضب کالوهای درو خود با اسیتفاده
از نییرمافزارهییا کردنیید .آناییا بعییدا پییی بردنیید حتییی
دانش آموزان حاضر نییز فییلم هیای ضیب شید آنیان را
مشاهده میکردند ،چراکه این امر به آناا کمک میکیرد
که دروهای کالسی خود را تقویت و بررسی کنند .ایین
عام باعث شد که این متخصصیان کن کیاو شیوند کیه
چگونه آناا می توانند از زمان کالو و مفیاهیم دیگیر در
ییییک کیییالو واگگیییون اسیییتفاده کننییید (Findlay-
 .)Thompson, S., & Mombourquette, 2014ازاینرو
اولین کتاب خود را با عنوان "کالست را واگگون کن :بیه
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هر دانش آموز ،در هر کالو و هر زمان ،رسییدگی کین"
را در سال  2012منتشر کردند .آرمان این روش اصیالح
مدل های قدیمی تدری بود که اغلب باعث ناکارآمیدی
و شکسییت انگیییزه فراگیییران در کییالو درو میییشیید
(.)Chua & Lateef
هنگامیکه معلم میخواهد از روش کیالو معکیوو
استفاده کنند باید هدب استفاده از این روش را مشخص
کند تا نحوه تدری روشن شود .در این روش معلم میی
تواند دستور مورد نیر را به دانشآموزان بهطور جداگانیه
یا در گروههای کوچک ارائه کند .ایین روش ،کمیک بیه
افرادی است که برای رسیدن بیه تسیل ( )masteryبیر
روی محتییوا مشییک دارنیید؛ زی یرا زمییان ازم بییرای هییر
دانشآموز در خانه وجود دارد تا به حد مولوب یادگیری
برسد .در حال حاضر بسییاری از دانیشآمیوزان بیهطیور
منفعالنه در کالو ،حضور دارند .بیرای بابیود تعامی و
عملکییرد دانییشآمییوزان در کییالو ،اسییتفاده از کییالو
معکوو مؤثر است .درواقع کالو معکوو این فرصت را
برای دانشآموزان به وجود میآورد کیه بیرای خودشیان
فکر کنند و در هنگام تمرین درو در گروههای بزرگ یا
کوچییک ی یادگیری دروو بییه همییراه همسییاان بیشییتر
میشود .درواقع میتوان گفت هدب از کیالو معکیوو
ییک محیی ییادگیری فعیال اسیتabolhasani, & ( .
 Safaei Movahhed, 2019به نق از )Demski, 2013
بنابراین کالو واگگون ،یک رویکرد پداگوگیکی نوین
است که متمرکز بر آموزش فراگیر محور است ( Gilboy
 )et al, 2015کییه در آن دانییشآمییوزان بییه مشییاهده
سخنرانی معلمین در خیارا از کیالو درو پرداختیه و
زمییان کییالو را بییه فعالیییتهییای یییادگیری اختصییاص
میدهند .درواقع این رویکرد دانش آموزان را مشیتا بیه
ییادگیری فعیال مییکنید (.)Andrews & et al, 2011
کالو واگگون به سادگی از فناوری بیرای حیذب بخیش
سنتی آموزش در کالو استفاده می کند و بیه معلمیین
م ال تأکید بر چیزهای مامتر را مییدهید .معلمیان بیا
کالو واگگون به دانش آموزان م ال آن را میدهند کیه
در عمیق تر و جیامع تیری از محتیوی کسیب کننید و

دانش آموزان نه تناا آمیوزش ازم را دریافیت مییکننید
بلکییه بییا اییین روش سییووح عییالی یییادگیری آن فعییال
می شود .همچنین معلمان می تواننید از کیالو واگگیون
برای پرورش کن کاوی دانشآموزان اسیتفاده کننید و از
برنامههای ت ویز شده رها شوند و در فراینید پیهوهش و
یادگیری پروگه محور درگیر شوند کیه ازمیۀ آن م یال
دادن به دانشآمیوزان بیرای پیگییری عالییق و پیرورش
خالقیت است؛ بنابراین روشی ماندگار برای گریز از فشار
محتوا محور و نی به قلمیرو پیروگه و تحقییق را فیراهم
میکند بی آنکه آموزش مستقیم مناسب را نادیده انگارد.
با در چگونگی استفاده از کیالو واگگیون در تعمییق
محتوا و دانش ،می توان فامید که کالو واگگون چگونه
کن کییاوی را پییرورش داده و دانییشآمییوز و معلییم را بییه
ت ربیییات آموزشییی بعییدی رهنمییون میییکنیید (2012
.)Bergmann & Sams,
از طرفیی ریاضیییات از دیربییاز بیهمثابییه زبییانی بییرای
اندیشیدن مورد توجه بوده و به دلی ماهییت دوگانیهای
که دارد و قادر اسیت احساسیات متضیادی از دو جین
نفرت و یا لذت شدید در نااد دانیشآمیوزان برانگییزد و
عملکرد تحصیلی آنان را تحت تأثیر قرار دهد .موالعیات
اخیر نشان از نتیای نیامولوب دانیشآمیوزان ایرانیی در
درو ریاضی و همچنینی ارتباط نامولوب دانش آمیوزان
با درو ریاضی داشته اند تیمز  1999تیا  2011و تیمیز
پیشرفته 2002 ،که این عملکرد نیامولوب را نمییتیوان
صرفا به سوح دانش ریاضی مرتب دانست ،زیرا عملکرد
تحصیلی در درو ریاضی نه تنایا متیأثر از سیاختارهای
دانش و فراینیدهای شیناختی اسیت بلکیه تحیت تیأثیر
عوام دیگری مانند نگرشها ،باورها ،ارزشها و اضوراب
دیدهاند .دانشآموزان نیز نسبت به مواد درسی (ریاضیی)
نگرش هایی دارند کیه در عملکیرد آموزشیی آنایا نقیش
مامی ایفاء میکند .نگرش نسبت به ریاضی ییک مقولیه
رفتاری است که بر تمای فرد نسیبت بیه درو ریاضیی
دالت میکند (.)Rahimi et al, 2016
آموزش ریاضیی در میدارو ،بیه یکیی از موضیوعات
دشوار و مورد توجه تبدی شده است و تعیداد انیدکی از
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معلمان می توانند ریاضی را به نحو احسین و منوبیق بیا
اهداب آموزشی ،آموزش دهند .موانع و مشکالت زییادی
وجود دارد که هرگونه تالش برای ارتقای کیفی آمیوزش
ریاضی را در مدارو بی اثر می سازد ،لذا موالعیه عوامی
مؤثر بیر پیشیرفت تحصییلی در درو ریاضیی و نگیرش
اهمیت بسیاری پیدا مییکنید .بیا توجیه بیه یافتیههیای
پهوهشی متعدد پیشیرفت تحصییلی متیأثر از دو جنبیه
ساختارهای دانش و نگرش است .موالعات نشان داده اند
که دانشآموزانی که درباره درسی نگیرش منفیی دارنید،
واکنش مناسبی به آن درو ندارند .بیا توجیه بیه اینکیه
نگرش سازه ای چندبعدی و مشتم بیر  -1لیذت بیردن
(احساسات)  -2باورهیای دانیش آمیوزان دربیاره ارزش و
اهمیییت ریاضییی و  -3میییزان تییرو از مواجاییه بییا
موقعیت هایی است که مستلزم به کارگیری دانش ریاضی
(رفتیار) اسیت ( Aiken & Dreger, 1951 and Aiken,
 )1979تغییر نگرش دانشآموزان امری ضروری بیه نییر
می رسد .دانشآموزان هنگامی که نییسبت بییه ریاضییی
احییساو تعلیقخیاطر کننید و از درگییییر شیییدن در
فعالیتهایی که مسیتلزم بیهکیارگیری دانییش ریاضییی
اسییت ،لیییذت ببرنییید ،کمتییر دچیییار اضیییوراب درو و
امتحیان ریاضیی میییشییوند و احییساو بییقیراری و
پریشانی کمتری را در ایین خصیوص ت ربیه مییکننید.
( )Tobias, 1993گیییزارش داده اسییت کییه تییاکنون
میلیونهیا نفیر فرصیتهیای تحصیلی و شیغلی خیود را
بیه ایین سیبب ازدستدادهاند کیه از ریاضیی و کیارکرد
ضیعید خیود در این زمینیه هیراو داشتهاند .آنیان در
دوران مدرسییه ت ییاربی منفییی بییا یییادگیری ریاضییی
داشیتهانید که خاطره آن در سالهای بعدی زندگی نییز
حفظشده است .تیداخ عواطید منفیی حاصی از ایین
ت یارب بییا اطالعییاتی کیه آنیییان درزمینیۀ ریاضیییی
داشتهاند ،به نقصان در فام ریاضیی من یر شیده اسیت.
از طرب دیگیر نگیرش بیه درو ریاضیی و پیشیرفت در
درو ریاضییی ،متییأثر از محییی یییادگیری کییالو درو
است؛ لذا محققان باید همواره به دنبال پاسخی برای پیر
کردن خألهای ییادگیری ،رفیع مشیکالت و کمبودهیای

ناشییی از نقییص در فراینیید تییدری و یییادگیری باشییند؛
تیدری خیوب ،بیه معنیی ای یاد رابویه مییان معلیم و
دانش آموزان است و ارتباطی که معلم بیا دانیش آمیوزان
برقرار می کند اساو تدری خوب است و امیا محتیوا و
کن کاوی نیز دو عنصر اساسی در یادگیری خوب اسیت؛
اما نگرانی این است که نیام آموزشیی فعلیی ،بیا تأکیید
بیشازحد بر محتوای درو از دیگر جنبههای ییادگیری
غفلت میکند و آزمونهیا و برنامیههیای درسیی م یالی
برای پرورش کن کاوی و ای اد ارتباط مؤثر نمییگیذارد.
کالوها ،اغلب معلم محور بوده .معلم با ایستادن و ارائیۀ
م موعهای از اطالعات به دانشآمیوزان درو مییدهید.
حتی اگر این مرحله به خوبی ان یام شیده باشید ،هنیوز
دانشآمیوزانی هسیتند کیه در فراینید ییادگیری درگییر
نشیدهانید ( .)Bergmann & Sams, 2012ارزش شییوه
تدری واگگون ،در تبدی زمان کالسی به ییک کارگیاه
آموزشی است؛ که در آن فراگییران مییتواننید در میورد
محتوای آموزشی اظاارنیر کنند ،میزان ییادگیری خیود
را ارزیییابی کییرده و بییا دیگییر دانییشآمییوزان از طریییق
فعالیتهای عملی و گروهی در تعام باشیند ( Falsafi,
 .)et al., 2008دانشآموزان زمانی بیشیترین نییاز را بیه
معلم دارند که در مفاوم و مسئله سختی گیر کیردهانید.
این اتفا در کالو سنتی ،اغلب نه در کیالو ،بلکیه در
خانه اتفیا میی افتید زمیانی کیه معلمیان در دسیترو
نیسییتند ،باتییرین اسییتفاده از زمییان کییالو ادغییام
فعالیییتهییای یییادگیری غنییی و ت ییارب مییرتب اسییت؛
بنابراین ،پاسخگویی به نیاز دانشآموزان و ضرورت تغییر
الگوی سنتی و درگیر نمیودن فعاانیه دانیشآمیوزان در
فرایند یادگیری ،ضیرورت ای یاد ییک تحیول ،از طرییق
اجرای برنامه کالو واگگیون را نشیان میی دهید (2012
 .)Bergmann & Sams,در کالو واگگیون ،زمیانی کیه
معلم از مقاب کالو بهعنوان ارائهدهند اطالعیات کنیار
میرود و تسایلگر آموزشی می شود ،کالو به یک مرکز
یییادگیری تبییدی میییشییود ،مکییانی کییه تأکییید آن بییر
دانشآموزان است .کالو واگگون به سیادگی از فنیاوری
برای حذب بخیش سینتی آمیوزش در کیالو اسیتفاده
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می کند و به معلمین م ال تأکید بیر چیزهیای مایمتیر
میدهد ( .)Bergmann & Sams, 2012کالو واگگیون
این انگیزه را دنبیال میی کنید کیه بیرای دانیش آمیوزان
فرصتهایی ای اد کند که از طرییق مشیارکت فعیال در
کالو ،درو را یاد بگیرند .ضروری اسیت کیه تییدری
درو ریاضی از حالییت خییشک و غییییر منعوییید و
منحیییصر بییییه سخنرانیییی ،بییه روشهییایی متنیییوع و
متناسیب بیا سییبک یییادگیری فراگیرنییدگان تغییییر
یابیید .موالعات متعددی به اهمیت استفاده از این روش
آموزشی پرداختیه شیده اسیت بیهعنیوان مثیال بادلیه و
دیگیران ( )badeleh et al., 2019در پیهوهش خیود بیا
عنییوان مقایسییۀ میییزان یییادگیری و یییادداری حاص ی از
آموزش به شیو کیالو فنیاوری چندرسیانه ای ،کیالو
آزمایشییگاهی و کییالو معکییوو و کییالو سیینتی در
ابتدایی به این نتی ه رسید کیه روش آمیوزش معکیوو
تییأثیری مثبییت و معنییادار بییر یییادگیری و یادیییاری
دانشآموزان دارد؛ ولی سایر روش های آموزشیی کیالو
فنییاوری چندرسییانهای ،کییالو آزمایشییگاهی و کییالو
سنتی تأثیری بر میزان یادگیری و یادیاری دانشآمیوزان
ندارد .وحیدی و دیگران ( )vahidi et al., 2018کیه بیه
بررسییی تییأثیر تییدری بییه روش کییالو واگگییون بییر
ماارتهای فراشناخت و انگیز تحصییلی دانیشآمیوزان
پایۀ یازدهم هنرستان پرداختند ،نشان دادند که استفاده
از روش تدری کالو واگگون بر ماارتهای فراشناخت
و انگییییز تحصییییلی دانیییشآمیییوزان پایی یۀ ییییازدهم
هنرستانهای شار اصفاان تأثیر معناداری دارد.
یافتیییههیییای پیییهوهش گشیییمردی و صیییادق ور
( )Gashmardi & Sadeghpour, 2018نشان داد کیه از
هفتۀ هشتم ،بین گروه آموزش معکوو و آموزش سنتی
تفاوت قاب توجای به وجود می آید .بیه ایین معنیی کیه
آموزش معکوو میتواند نتای تحصیلی دانشآمیوزان را
پ از چند هفته بابود بخشد .بیا وجیود شیور و شیو
بیشییتر پسییران بییرای فنیاوری ،تفییاوت قابی تییوجای در
ی یادگیری می یان دانییشآمییوزان دختییر و پسییر مشییاهده
نگردید.

یافتههای پیهوهش کاوییانی ()kaviani et al., 2016
نشان داد که میزان نمره بازدههای ییادگیری در کیالو
واگگون حدود  2/64نمره بیشتر از کالو عادی بوده که
در این میان مییزان بیازده ییادگیری فامییدن ،بیه کیار
بستن ،ارزشیابی و آفریدن در کیالو واگگیون بیشیتر از
کالو عادی بود اما بین میزان اثربخشی بازده ییادگیری
به یاد آوردن و تحلیی کیردن دو شییوه تفیاوتی وجیود
نداشته است.
استسیرجی و دیگیران ( )Sergis et al., 2018در
موالعه خود بیان داشتند که ان ام ایین میدل آموزشیی
پیامد یادگیری شیناختی و انگییز کلیی فراگییران را در
فرایند یادگیری پرورش میدهد.
یلماز ( )Yilmaz, 2017نشان داد که در یک محیی
کالو واگگون فراگیران میتوانند به محتیوای ییادگیری
مربوط به موضوعات جدید دسترسیی پییدا کننید ،آنیان
می توانند از طریق این مواد آموزشی از قبی فییلم هیای
سخنرانی خارا از کالو درو ییاد بگیرنید و در عیو
آنان میتوانند مواد آموزشی جدیید را جیذب کیرده و از
طریق روش های یادگیری مشارکتی مناسیب در کیالو
درو ،پروگه کاری و بحثهای گروهی از طریق فییلمهیا
یاد بگیرند .هدب این مدل فراهم کردن محتوای بر خی
یادگیری برای کمک به یادگیری عمیق تیر فراگییران در
کالو درو است.
تای و دیگران ( )Thai et al., 2017نشان دادند کیه
کالو واگگون بهطور خاص ترکیبی از یادگیری ترکیبی،
یادگیری الکترونیک و تیدری حضیوری سینتی اسیت.
کالو واگگون یک نوع خاص از یادگیری ترکیبی اسیت
کیه در آن سییخنرانیهییای وب محیور را قبی از کییالو
درو در اختیار فراگیران قرار داده میدهند.
لی و هوانگ ( )Li & Huang, 2017نشان داد کیه
اجرای کالو واگگیون در رشید در فراگییران میؤثر
بوده است و همۀ فراگیران نسبت بیه کیالو واگگیون
نگرش و بیازخوردی مثبیت داشیتند و همیۀ آنایا بیه
تییدری بییا شییک یییادگیری کییالو واگگییون سییازگار
شده اند.
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نتای تحلی ها در موالعه تیای و همکیارانش ( Thai et

 ،)al., 2017نشان داد که کالو واگگون باعث تأثیر مثبیت
بر باورهای خودکارآمدی و انگیز درونی فراگیران مییشیود
و نتای تحقیق این دو محقق نشان داد که کیالو واگگیون
میتواند باعث ارتقای عملکرد یادگیری فراگیران شود.
هال و دیگران ( )Hall et al., 2016در موالعۀ خیود
بیان داشتند که مدل واگگون باعث خالقیت بیشتر برای
مدرسان و فراگیران می شیود .اسیتفاده از زمیان کیالو
درو در جات فعالیت هیای حی مسیئله و مشیارکت و
ان ام تکالید آموزشی در خارا از کالو درو و کمیک
به فراگیران از سوی مدرسان در مورد اینکه آناا چگونیه
یاد بگیرند .این مدل آموزشیی باعیث ارتقیای ییادگیری
فعال و نتای کلی در پیامدهای یادگیری میشود.
اسیکوی و اوزداملیه ()Asikoy & Özdamlı, 2016
در پهوهش خود که به بررسی تأثیر مدل کالو واگگیون
بر پیشیرفت و انگییزش و خودکفیایی دانیشآمیوزان در
کالو های فیزیک پرداختند تفاوت معناداری بین گیروه
آزمایش و گروه کنترل به دست آمید و همچنیین نتیای
مصاحبههای نیمهساختاریافته نیز با گروه آزمایش حاکی
از نگرش مثبت دانشآموزان بود.
جنسن و دیگران ( )Jensen et al., 2015پهوهشی را
با عنوان پیشرفت های ناشیی از وارونیه سیازی ییادگیری
ان ییام دادنیید .هییدب آناییا ،تایییه دادههییای کمییی و
کنترلشده دربار اثربخشی این الگیو بیود .نتیای نشیان
داد ،شیو وارونهسازی یادگیری من ر به فواید ییادگیری
سییوح بییااتر و نگییرشهییای باتییر در مقایسییه بییا عییدم
وارونهسازی یادگیری ،شده است.
موالعۀ اورمیر ( )Overmyer, 2014بیا عنیوان تیأثیر
مییدل کییالو واگگییون در پیشییرفت دانشی ویان؛ نشییان
میدهد که از نیر آماری تفاوت معنیداری بیین نمیرات
دانش ویان در دو گروه آزمایش و کنترل وجود نداشیت،
امییا نمییر دانش ی ویان کییالو واگگییون کمییی باتییر از
دانش ویان در بخشهای سنتی بود.
فراگییا و هییارنون ( ،)Fraga & Harmon, 2014در
موالعۀ خود با عنوان مدل کیالو واگگیون در ییادگیری

در آموزش عالی :بررسی دیدگاهها و پیشیرفت مدرسیان،
در نتای موالعه هیچ تفاوت معنییداری گیروه سینتی و
گروه آزمایش مشاهده نشد.
علیرغم موالعات خارجی بسیاری که با بایرهگییری
از روش کالو واگگون ان ام شده ،در کشور ما به طریق
اولی توجه چنیدانی نییز در ایین خصیوص ان یام نشیده
است ،موالعات داخلی اندکی با بارهگیری از ایین میدل
بهخصوص در رشتۀ ریاضی ان ام گرفته و ضروری اسیت
که این مفایوم از لحیا نییری توسیعه یابید .معلمیین
ریاضی آشنایی محدودی از این مدل آموزشیی داشیته و
هنوز بر آموزش بیه روش سینتی اصیرار دارنید .شیواهد
موجود نشان میدهد استفاده از این مدل آموزشی بیرای
معلمان روشی کامال جدید و نوآورانه است؛ بنابراین ایین
مام مییستلزم کوششیی هدفمنییید از سیییوی نییییام
تعلیییم و تربیییت جامعییه در جاییت ای ییاد تحییول
در کالوهای آموزشییی ریاضیییی ،برگیزاری دورههیای
گیسترده بییرای آمییوزش روشهییای جدیید تییدری
ریاضیی بیه معلمیان و دانیش ویان تربیت معلم و آشیینا
کردن آنیان بیا نتیای جدیدترین پیهوهشهیا در جایت
یافتن راهکارهایی برای افزایش و ای اد نگرش مثبیت در
این زمینه است .با توجه به وجود خأل موالعات نییری و
کاربردی در این زمینه و با توجه به اهمیت موضوع مورد
موالعه در خصوص بهکارگیری روشهای آموزشی جدید
و خییال در بسییترهای آموزشییی دانییشآمییوزان ،هییدب
پهوهش حاضر بر این موضوع استوار گردیید و در جایت
پاسخ گویی به سؤاات پهوهشی زیر اسیت -1 :آییا روش
تدری کالو واگگون بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
در درو ریاضییی تییأثیری دارد؟  -2آیییا روش تییدری
کالو واگگون بر نگرش دانیشآمیوزان در درو ریاضیی
تأثیری دارد؟
روش پژوهش
پهوهش از نییر هیدب کیاربردی و از لحیا روش شیبه
آزمایشی پیشآزمون ی پ آزمون با گیروه کنتیرل بیود.
جامعه آماری این پهوهش را همۀ دانشآموزان پسر پاییۀ
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هفتم دور متوسوۀ اول ناحیه  3شار اصیفاان در سیال
تحصیلی  1397-92به تعداد  3342نفر تشکی میداد.
نمونهگیری در پهوهش حاضر روش بهصورت نمونهگیری
در دسترو بود و به دلی اینکه در مدرسه مورد موالعه
 3کالو پایه هفتم وجود داشیت  2کیالو از  3کیالو
به طور تصادفی انتخاب و بهعنوان گروه آزمیایش و گیواه
در نیر گرفته شدند .دانیش آمیوزان هیر کیالو توسی
عوام مدرسه انتخاب و بهصورت تصادفی کیالو بنیدی
شییده بودنیید و پهوهشییگر هیییچ دخییالتی در انتخییاب
دانشآموزان کالوهیا نداشیت .گیروه آزمیایش در ییک
دوره آموزشی  10جلسهای کالو واگگون شرکت کردند
و گروه گواه در طیی ایین  10جلسیه بیه روش معمیول
سنتی آموزش دیدند.
برای سین ش پیشیرفت تحصییلی دانیش آمیوزان از
معییدل نمراتییی کییه دانییشآمییوزان در آزمییون پیشییرفت
تحصیلی ریاضیات سیاخته شیده توسی پهوهشیگر کیه
پیش و پ از مداخله اجرا شد ،کسب کردنید ،اسیتفاده
شد و برای سن ش نگرش دانشآموزان به درو ریاضیی
از پرسشیینامه نگییرش سیین ریاضیییات آیکیین ( Aiken
 )Mathematics Attitude scale, 1979کیه شیام 20
گویه است و با هدب بررسی و ارزییابی نگیرش فیرد بیه
درو ریاضی و البته ارزش مثبت ریاضی تاییه و تیدوین
شده است ،استفاده گردید .ایین پرسشینامه مؤلفیههیای
لذت بردن از ریاضیات ،ارزش و اهمیت ریاضیات و ترو
و نگرانی و انگیزش را مورد سن ش قرار میدهد.
 .1نمییرهگییذاری پرسشیینامه بییر اسییاو طییید لیکییرت
چااردرجهای و از خیلی زیاد تا اصال درجیهبنیدی شیده
است و از م موع عبارات نگرش سین  ،ده عبیارت (،20
 )3 ،4 ،5 ،9 ،11 ،14 ،12 ،19بییهطییور مسییتقیم و ده
عبیییارت دیگیییر ()2،1 ،6 ،7 ،2 ،10 ،12 ،13 ،16 ،17
بهطور معکوو نمرهگذاری میشدند .درم موع حیداکثر
امتیازی که هر آزمودنی میتوانست به دست بییاورد 20
بود و هر چه امتیاز بااتر باشد نشانگر نگیرش مثبیتتیر
نسبت به ریاضیات است .لذت بیردن از ریاضییات :دارای
 6سؤال است که با سؤاات  6 ،4 ،3 ،2 ،1و  2سین یده

میشود .ترو از ریاضیات :دارای  7سیؤال اسیت کیه بیا
سؤاات  14 ،12 ،11 ،9 ،7 ،5و  16سن یده مییشیود.
ارزش و اهمیت ریاضییات :دارای  3سیؤال اسیت کیه بیا
سؤاات  13 ،10و  15سن یده میشود و انگیزش دارای
 4سؤال  20 ،12،19 ،17سن یده می شود .پاییایی کی
مقیییاو  0/90بییود کییه بییه روش آزمییون م ییدد 0/94
محاسبه شده است (.)Aiken & Groth-Marant, 2005
در پهوهش زکی ( )Zaki, 2012ضیریب آلفیای کرونبیا
این پرسشنامه  0/21به دست آمد .فردایی بنیام و فیرزاد
( )Fardaei Benam & Farzad, 2012ابیزار آیکین را در
ایران هن اریابی و اعتبار یابی کرده اند .اعتبار سیاختاری
مقیاو نگرش سن ریاضی آیکن با سه رویکیرد تحلیی
عاملی اکتشافی ،تحلی عاملی تأییدی و رویکرد تحلیی
چندگروهی ،مولوبیت ویهگی های روان سن ی این ابیزار
را تأیید و استفاده از آن را بهعنوان ابزاری مناسب بیرای
سن ش میزان نگرش دانش آمیوزان نسیبت بیه ریاضیی
پیشنااد میکند.
در موالع یۀ حاضییر بییرای روایییی پرسشیینامه از نیییر
متخصصان استفاده شد و برای محاسیبه پاییایی نگیرش
سن از روش آلفای کرونبا استفاده شد کیه مییزان آن
در گروه آزمایش  α =./96و در گیروه کنتیرل  α =./94و
در ک نمونه  α =./944محاسبه گردید.
در این پهوهش ،آموزش به روش کیالو واگگیون در
قالب یک دور  10جلسه ای بیه میدت  45دقیقیه ارائیه
شد .زمان اجرای آمیوزش نیمسیال دوم سیال تحصییلی
 97-92بود.
به منیور اجرای کالو واگگون نخست در یک جلسه
به مدت یک ساعت و نیم اصیول و روش اجیرای کیار بیا
معلییم ریاضییی موییرح شیید و همییاهنگی بییرای اجییرای
پیشآزمون با تأیید آزمون پیشیرفت تحصییلی از طیرب
وی صورت گرفت.
اجرای پیشآزمون در ییک جلسیه در سیالن امتحانیات
مدرسه و از هر دو گروه بهطور همزمان به مدت  20دقیقیه
برگزار شد که ده دقیقۀ آن برای پاسخ به پرسشنامه نگیرش
نسبت به ریاضیات در نیر گرفته شده بود.
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از بییین روشهییای گونییاگون موجییود بییرای اجییرای
کالو واگگون روش فیلم برداری از تدری معلم انتخاب
شد .پهوهشگر بدین منیور یکی از کیالوهیای مدرسیه
که نور باتر و صدای مزاحم کمتری داشیت را بیهعنیوان
استودیوی فیلم برداری انتخاب کرد .با قرار گیرفتن ییک
دوربین عکاسیی بیا کیفییت فییلمبیرداری مناسیب روی
سهپایه در فاصلۀ مناسب از تختیه واییتبیرد و آزمیایش
مناسییب بییودن کیفیییت ضییب صییدا همییهچیییز بییرای
آماده سازی محتوای کالو واگگیون آمیاده شید .سی
معلم در پن نوبت و هر نوبت به مدت یک سیاعت جلیو
دوربین قرار گرفیت و تیدری معمیولی خیود بیه روش
سخنرانی که معموا در کالوهای سنتی ارائه میکرد را
اجرا نمیود .در هیر نوبیت دو جلسیه تیدری سیخنرانی
هرکییدام بییه مییدت سییی دقیقییه ضییب شیید .ده فای ی
بهدسیتآمیده از ایین فراینید در مرحلیۀ بعیدی توسی
پهوهشگر با نرمافزار ویرایش صیوت کیول ادییت ( Cool
 )Edit Pro 2.1بیرای پیاایش و بابیود کیفییت صیدای
فیلم هیا وییرایش شیدند (اگیر مدرسیه ییک اسیتودیوی
فیلم برداری کوچک دارای عایق صیوتی مناسیب داشیته
باشد نیازی به این مرحله نیست ،اما ازآن اکه یک کالو
معمولی برای فیلم برداری استفاده شد این فراینید بیرای
استفاد باتر دانش آموزان از فیلمها ازم بود) .در مرحله
بعدی پهوهشگر به وسیلۀ نرم افزار وییرایش فییلم میووی
میکییر ( )Windows Movie Makerفیییلمهییا را بییرای
اسیییتفاده دانیییشآمیییوزان وییییرایش نمیییود .ازآن اکیییه
دانش آموزان در مراح مختلد ممکن بود بخواهنید بیه
فای ی هییای قبلییی مراجعییه کننیید و فای ی هییای متعییدد
می توانست باعث سردرگمی آناا شود در ابتدای هر فیلم
عنوان تدری جلسه و شیماره جلسیه توسی نیرمافیزار
مووی میکر درا شد.
پ از آمادهسازی فیلم ها هر فای بهصورت جداگانه
بر روی حافیه جانبی خیارجی در اختییار دانیشآمیوزان
کالو گروه آزمایش قیرار گرفیت .بیدینصیورت کیه در
جلسه پیشآزمون فیلم مربوط به جلسه اول به آناا داده
شد و در پایان جلسه اول فیلم جلسه دوم در اختیارشان

قرار گرفت .بدین ترتیب تا جلسه دهم هر فیلم در پاییان
جلسه قبلی به دانش آموزان داده شد .به همراه هر فییلم
یییک فای ی متنییی شییام توضیییحات اجمییالی در مییورد
چگونگی استفاده از فیلمها نیز در اختییار دانیشآمیوزان
قرار گرفت.
از دانشآموزان خواسته شد که در منیزل در سیاعتی
مناسب و در مکانی مناسب فیلم هیا را ببیننید .بیه آنایا
گفته شد که م ازند هر تعداد بار که مای بودند فیلمهیا
را ببینند ،همینطور م یاز هسیتند کیه هرجیا کیه ازم
دیدند فیلم را به عقب برگردانند ،دوباره ببینند یا متوقد
کنند و هیر چقیدر کیه زمیان ازم داشیتند بیه موضیوع
تدری فکر کنند .همینطور از آناا خواسته شد که هیر
سؤالی که برایشان پیش آمد یادداشت کنند و با خود به
کالو بیاورند .از طیرب دیگیر در کیالو گیروه کنتیرل
معلم همان تدری به روش سیخنرانی کیه در فییلمهیا
ضب شده بود را به صورت حضوری اجرا میینمیود و در
پایان تدری به سؤال های دانش آموزان پاسخ میگفیت.
تعیدادی تمیرین بیهعنیوان تکلیید در منیزل بیه
س
دانشآموزان داده میشد.
در کالو گروه آزمایش هر جلسه با پرسش و پاسیخ
پیرامون فیلم مربوط به آن جلسه شروع میشید .سی
دانشآموزان در گروههای کوچک همیان تکلیفیی را کیه
گروه کنترل در منزل ان ام میدادند زیر نیر معلم حی
میکردند و در همانجا با همکاری یکیدیگر و راهنمیایی
معلم به رفع اشکال میپرداختند.
همین روند تا جلسۀ دهم ادامیه داشیت و پهوهشیگر
در تمام جلسیات بیه همیراه معلیم حضیور داشیت و بیه
همکاری با وی برای اجیرای هیر چیه باتیر ایین فراینید
پرداخت.
در جییدول  1محتییوای آموزش یی جلسییات مشییاهده
م ییشییود .پ ی از دوره آموزش یی ده جلسییهای ،جلس یۀ
پ آزمون در سالن امتحانات مدرسه و برای هر دو گروه
بهطور همزمان به مدت  20دقیقیه برگیزار شید کیه 10
دقیقۀ آن برای پاسخگویی به سؤاات پرسشنامه نگیرش
نسبت به درو ریاضیات در نیر گرفته شده بود.

تأثیر روش تدریس کالس واژگون بر پیشرفت تحصیلي و نگرش دانشآموزان در درس ریاضي 414 /
جدول  .4محتواي آموزشي تدریس شده
جلسه

محتواي آموزشي

اول

الگوهای عددی -عبارتهای جبری -مقدار عددی عبارت جبری
مفاوم معادله -گامهای ح معادله
شمارندهها و اعداد اول -ب.م.م و .م.م
ادامه ب.م.م و .م.م -کاربرد ت زیه اعداد به عوام اول آناا
توان و جذر :اعداد تواندار؛ مفاومها و قانونها
توان و جذر :ادامه اعداد توان دار -جذر؛ مفاومها و قانونها
ادامه جذر -بردارها :تعرید -مختصات -دستگاه مختصات
ادامه بردارها -بردارهای همسنگ ،قرینه ،ضرب عدد در بردار
احتمال :تعرید
ادامه احتمال -آمار

دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم

یافتههاي پژوهش
به منیور بررسی آزمیون فرضییه هیای پیهوهش ،پی از
اطمینان از برقرار بیودن مفروضیههیای آزمیون ،از روش
آمییار اسییتنباطی تحلییی کوواریییان تییک متغیییره و
چندمتغیره برای مقایسه دو گروه اقدام شد.

آزمون نرمال بودن توزییع دادههیای پیهوهش :بیرای
بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی پیهوهش از آزمیون
کولموگروب اسمیرند استفاده گردید.

جدول  .2آزمون کلموگروف اسمیرنوف براي بررسي نرمال بودن دادههاي مربوط به پیشرفت تحصیلي
متغیر
پیشرفت تحصیلي قبل از مداخله
پیشرفت تحصیلي پس از مداخله

گروهها

آماره

سطح معنيداري

توزیع نرمال

آزمایش

0/954

0/231

دارد

کنترل
آزمایش

0/946
0/937

0/141
0/152

دارد
دارد

کنترل

0/957

0/224

دارد

جدول  .9آزمون کلموگروف اسمیرنوف براي بررسي نرمال بودن دادههاي مربوط به نگرش
متغیر
نگرش قبل از مداخله
نگرش پس از مداخله

گروهها

آماره

سطح معنيداري

توزیع نرمال

آزمایش

0/965

0/432

دارد

کنترل
آزمایش

0/949
0/941

0/223
0/106

دارد
دارد

کنترل

0/975

0/205

دارد

نتای جدول  2و جدول  3نشان میدهد مقدار سوح
معناداری بااتر از  .0/05بوده و بنابراین فرضیه صیفر در
این متغیرها در سوح اطمینان  95درصید ،میورد تأییید
قرار می گیرد و توزیع داده هیا در متغیرهیای پیهوهش از
توزیع نرمال پیروی میکنند.

برای بررسی تیأثیر معنیاداری روش تیدری کیالو
واگگون بر پیشرفت تحصیلی در درو ریاضیی در ناحییه
 3شییار اصییفاان از تحلییی کوواریییان اسییتفاده شیید
(جدول .)4
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جدول  .1نتایج تحلیل کوواریانس براي تعیین اثربخشي روش کالس واژگون بر پیشرفت تحصیلي در درس ریاضي
شاخص آماري

SS

df

F

sig.

اندازه اثر

توان آزمون

گروه

61/102

1

16/693

0/0001

0/2540

0/977

پیشآزمون

422/924

1

116/225

0/7040

1

خطا

172/304

49

کل

9110/93

52

متغیر

همییانطییور کییه مشییاهده میییشییود بییا کنتییرل تییأثیر
پیشآزمون ،بین میانگین گیروه آزمیایش و کنتیرل تفیاوت
معناداری مشاهده شده است؛ بنیابراین مییتیوان ایینطیور
نتی ه گرفت که روش تدری کالو واگگون بیر پیشیرفت
تحصیییلی در درو ریاضییی در ناحیییه  3شییار اصییفاان در
سال تحصیلی  1397-92تأثیر معناداری دارد.

0/0001

برای بررسی تیأثیر معنیاداری روش تیدری کیالو
واگگون بر نگرش دانشآموزان نسبت به درو ریاضی در
ناحیه  3شار اصفاان نیز از تحلی کووارییان اسیتفاده
شد (جدول .)5

جدول  .1نتایج تحلیل کوواریانس براي تعیین اثربخشي روش کالس واژگون بر نگرش نسبت به درس ریاضي
شاخص آماري

SS

df

F

sig.

اندازه اثر

توان آزمون

گروه

0/239

1

0/040

0/241

0/0010

0/0550

پیشآزمون

723/240

1

34/224

0/000

0/4260

1

خطا

1015/29

49

کل

152401

52

متغیر

همان طور کیه مشیاهده میی شیود بیا کنتیرل تیأثیر
پیشآزمون ،بین میانگین گروه آزمایش و کنترل تفیاوت
معناداری مشاهده شده نشد؛ بنابراین می توان ایین طیور
نتی ه گرفت که روش تدری کالو واگگون بر نگیرش
نسبت به درو ریاضی در ناحیه  3شار اصفاان در سال
تحصیلی  1397-92تأثیر معناداری نداشته است.
بحث و نتیجهگیري
پهوهش حاضیر بیه منییور تعییین تیأثیر روش تیدری
کییالو واگگییون بیییر پیشییرفت تحصیییلی و نگیییرش
دانش آموزان در درو ریاضی در ناحیه  3شیار اصیفاان
سییال تحصیییلی  1397-92ان ییام گرفییت .بییر طبییق

یافته های پهوهش حاضر ،پ از گذراندن دوره آموزشی،
نمرات دو گروه به لحا نمره پیشرفت تحصییلی بابیود
یافته است ،اما این میزان برای گروه کنترل ناچیز بوده و
در مقاب در گروه مداخله پیشرفت قاب مالحیه مشاهده
شد .این نتی ه حاکی از ایین بیود کیه اسیتفاده از روش
کالو واگگون بر پیشرفت تحصیلی دانش آمیوزان تیأثیر
معناداری داشته است .این یافته با اکثر موالعیات ان یام
شده هم سو بود .همانطور که از نتای موالعات بسیاری
مانند بادله و همکاران ( ،)badeleh et al., 2019کاویانی
و همکییاران ( ،)kaviani et al., 2016بییرگمن و سییمز
( ،)Bergmann & Sams, 2012اورمییر ( Overmyer,
 ،)2012شییولز و همکییاران (،)Schultz et al, 2014
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جنسن و کامر ( ،)Jensen & Kummer, 2015فولیدن
( ،)Foldnes, 2016شیینگ ( ،)Şengel, 2016لییی و
هوانییگ ( ،)Li & Huang, 2017تییای (،)Thai, 2017
ییلمیاز ( )Yilmaz, 2017و سیرجی ()Sergis, 2018
که از الگوی کالو واگگون را در برنامه درسی خود باره
بردند؛ نتای بارزی به دسیت آمیده اسیت .عیالوه بیر آن
نتییای موالعییهای کییه توسیی آشیییکوی و اوزداملییه
( ،)Aşıksoy, Özdamlı, 2016ان ام شد نشان میدهید
که میزان پیشرفت تحصیلی در نمر پ آزمون در گروه
مداخله به طور معنیداری بیشیتر از گیروه کنتیرل بیود؛
بنابراین با توجه به اینکه رویکرد کالو واگگون تیأثیری
در ایفییای نقییش فعییال دانییشآمییوزان در یییادگیری و
همچنییین فعییال کییردن آناییا بییرای مشییارکت در بحییث
کالسی دارد ،تصور میشود ایین مسیئله سیبب افیزایش
یادگیری و پیشرفت آناا خواهد شد .برخیی از موالعیات
نیز با نتای موالعه حاضر هسو نبیود :.در موالعیۀ میارلو
( )Marlowe, 2012با وجود اینکه نمرات تیرم در گیروه
مداخلییه بییهطییور معنیییداری بابییود یافتنیید و اکثییر
دانشآموزان شاهد افزایش میانگین سه نمیره در نمیرات
ترم خیود بودنید ،امیا نمیرات امتحیان نایایی پیشیرفت
معناداری نشان نداد .بیااین حیال میدل کیالو واگگیون
به طورکلی موفق بوده و دانش آموزان احساو مثبتی بیه
این رویکرد نشان دادند؛ که مارلو چندین دلیی ممکین،
برای اینکه چرا در نمرات ترم تغییری نکرده اسیت بییان
داشته -1 :تفاوت در توانیایی دانیش آمیوز  -2تفیاوت در
معلمان در همه نمرات  -3تمای دانش آموز بیه عملکیرد
خوب  -4ترجیح دروو علوم  -5عالوه بر عوامی خیارا
از مدرسهای مانند زندگی در خانه.
خیرآبیادی ( ،)kheyrabadi 2017در پیهوهش خیود بیا
عنوان تأثیر راهبرد کالو واگگون بر یادگیری بخش گرامیر
درو زبان انگلیسی پایۀ دهم تحصیلی در عملکرد دو گیروه
آزمایش و گواه تفاوت معناداری مشاهده نگردید.
در تبیین تفاوت در نتای به دست آمده در موالعات
ان ام شده شاید بتوان به موضیوع میورد موالعیه اشیاره
کرد .این امکان وجود دارد که دانش آمیوزان دانیشپاییه

محکمی در مورد موضوع تدری شده نداشته باشیند تیا
از طریق آن بتواننید الگیوی کیالو واگگیون را بیهطیور
موفقیت آمیز یاد بگیرنید؛ بنیابراین برخیی از موضیوعات
تدری شده از طریق کالو واگگون اثربخش نیستند.
همچنین در بررسی اثربخشی مدل کالو واگگون بر
افزایش نگرش دانشآموزان ،یافتههای این موالعه حاکی
از آن بود که علیرغم اینکه میانگین نمره نگرش در گروه
مداخله بیشتر از گروه کنترل افزایش داشیته اسیت ،امیا
تفاوت نگرش در دو گروه از لحا آماری معنیادار نبیود.
این در حالی است که برخی موالعات ان ام شده در این
زمینه با موالعۀ حاضر همسو نیست.
نتای موالعیه وحییدی و دیگیران ( Vahidi et al.,
( ،)Sergis, 2018تای و دیگران ( Thai
 ،)2018سرجی
 )et al., 2017و کاوییانی و دیگیران ( Kaviani et al.,
 ،)2016نشان داد که روش کالو واگگون تیأثیر مثبتیی
بر انگیزه فراگییران داشیته و مییزان انگییزش در گیروه
آموزش به روش کالو واگگون بیشتر از گروه آموزش به
روش سییینتی افیییزایش یافتیییه اسیییت .خیرآبیییادی
( ،)Kheirabadi, 2017نیز تفاوت معنیاداری در افیزایش
انگیزه و رضایتمندی دانش آموزان گیزارش داده اسیت و
فرایند تدری از نیر مدیریت زمان و پرهیز از روندهای
تکراری و فرساینده باینه بوده است.
موالعییه لییی و هوانییگ (،)Li & Huang, 2017
آشییکوی و اوزداملیه ( )Aşıksoy, Özdamlı, 2016نییز
نشان داد که اجیرای کیالو واگگیون موجیب نگیرش و
بازخوردی مثبت فراگیران شیده اسیت و همیه آنایا بیه
تدری با شک یادگیری کالو واگگون سازگار شدهاند.
در تبیین کلی نتای به دست آمیده از ایین بخیش از
موالعییه میییتییوان گفییت کییه نگییرش بییه درو ریاضییی
محصول عوام متعددی اسیت کیه ایین عوامی نییز بیا
یکدیگر رواب تنیده ای دارند و در تبیین ناهمسوییهای
موالعات مربوط به نگیرش ممکین اسیت علی مختلید
ازجمله محی آموزشی ،عوام عیاطفی و عوامی فیردی
برای واکنش دانیشآمیوزان نسیبت بیه دروو مشیخص
مانند درو ریاضی دخالت داشته باشد؛ زییرا نگیرش بیه
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درو ریاضی ساز پیچیده ای است که احساسات ،باورها
و رفتارهییای افییراد نسییبت بییه درو ریاضییی را شییام
میشیود کیه هیم جنبیه مثبیت و هیم منفیی داشیته و
شک گیری نگیرش بیه درو ریاضیی در نتی یه تعامی
متغیرهای مختلفی ماننید موفقییت هیای قبلیی در ایین
درو ،نوع تدری  ،مشخصات معلم ،مشخصیات کیالو
درو و چگونگی ارزیابی معلمان است .از طرب دیگیر بیا
توجه نتای به دست آمیده ،ممکین اسیت میدرو و ییا
برخی خانواده دانشآموزان در ابتدای شروع این شیوه از
تدری تردید داشته و یا نسبت به اجرای آن بیاعتمیاد
بوده باشند که این امیر میانع افیزایش معنییدار نگیرش
دانشآموزان شده است.
به منیور بابود آموزش با استفاده از این شیوه نیوین
راهبردهای ذی ارائه میگردد:
 می توان با حیذب آمیوزش بیه روش سیخنرانی درکییالو درو و اختصییاص زمییان کییالو بییه ان ییام
فعالییییتهیییای سیییووح بیییااتر ییییادگیری ،پیشیییرفت
دانش آموزان را ارتقاء داد و بیا در نییر گیرفتن عالقیه و
نگرش مثبت دانش آموزان به این شییوه ،میدل آمیوزش
واگگون را بهعنوان یک رویکرد آموزشیی اثیربخش بیرای
اجرا بهصورت مستق و یا مکمی در فعالییت آمیوزش-
یادگیری بکار گرفت.
 با توجه بیه اثیربخش بیودن کیالو واگگیون در بعیدپیشرفت تحصیلی ،به مدرسان پیشنااد میشود در کیالو
درو در قالییب کییالوهییای اضییافی فضییایی را بییرای
فعالیتهیای کالسیی در راسیتای موالیب درسیی در نییر
بگیرند تا دانشآموزان بتواننید از ایین فرصیت بیرای کلییه
مواردی که در آن دچار اباام هسیتند ییا بیه درسیتی در
نکردهاند از طریق تعام با مدرو و دریافت بازخورد فیردی
رفع کنند تا به در باتر از محتوا دست پیدا کنند.
 می توان به این نکته اذعان کرد که رویکرد کیالوواگگون یک رویکرد کاربردی و علمی است که بر اسیاو
شرای و امکانات بسیار منعوید بیوده و مدرسیان بایید
توجه کنند کیه اجیرای تمیامی فعالییت هیای آمیوزش-
یادگیری نیاز به طیرح درو مناسیب ،خالقییت و نبیو

شخصی داشته و باید از پیچیده کردن فراینید آمیوزش-
یادگیری در کالو درو در قالب ارائۀ تکیالید میبام و
پرح م و ارائۀ محتوای ح یم در خارا از کیالو درو
پرهیز کرده و این نکته را در نیر بگیرند که اجرای تمام
فعالیییتهییای آمییوزش-یییادگیری در شییک سییاد آن
اثربخش است ،لیذا در طراحیی بسیته آموزشیی کیالو
واگگون حتما به اص سادهسازی توجه شود.
 ازآن اکییه در کییالو واگگییون فراگیییران فرصییتبیشتری بیرای تعیامالت داشیته و در فرآینید ییادگیری
درگیر میشوند؛ بنابراین توصیه میشود دانشآمیوزان از
طریق مشارکت و تعام با موالب درسی درگییر شیده و
مدرو بیشتر بهعنوان مربی و تسای کننده عم نمایید
تا مسئولیت فراگییران بیرای اینکیه چیه چییز و چویور
موالب را فراگیرند ،افزایش یابد.
 مسییئوان ،مییدیران ،اسییاتید و مدرسییانی کییه بییاآموزش سروکار دارند باید برای رشید و ارتقیای آمیوزش
خود و تدری به شیو جدید در قالب برگزاری دوره هیا
کارگاه های آموزشی ،سیمینارها و برگیزاری همیایش هیا
اقدام کرده و بیه بیازنگری رشیتههیا ،طراحیی دورههیا و
تدوین محتوا در کنار هم و به روش جدید تأکید کنند.
 بهمنیور بابود عالقه و نگرش فراگییران دسترسیی بیهاین دانش ،بهصورت مدام و در هر زمان و مکانی فراهم شود.
 ضروری است مدرسان در طراحی طرح درو خودحتما بر شیوههیای عینیی کیردن محتیوا از قبیی ذکیر
مثالهای کیاربردی ،ذکیر نمونیههیای عینیی در دنییای
پیرامون یا نمیایش تصیویر و پخیش فییلم و هیر شییو
خالقانهای که برای عینی کردن محتوا وجود دارد بیشتر
استفاده کنند تا از این طریق نگرش دانش آموزان نسبت
به این شیوه مثبت شود.
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