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تاثیر آموزش معکوس بر نشاط ذهنی و بازتاب اخالق اجتماعی دانشآموزان
شیرین پورقاز ،1مرضیه صیادی ،2عبدالجالل
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 1دانشجوی کارشناسی علومتربیتی ،دانشگاه فرهنگیان پردیس امام خمینی (ره) گرگان ،گلستان ،ایران
 2دانشجوی کارشناسی علومتربیتی ،دانشگاه فرهنگیان پردیس امام خمینی (ره) گرگان ،گلستان ،ایران
 3کارشناس آموزش ،آموزش و پرورش شهرستان آق قال ،گلستان ،ایران (نویسنده مسئول)

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش معکوس بر نشاط ذهنی و بازتاب اجتماعی دانشآموزان است .روش پژوهش حاضر
شبهآزمایشی از نوع پیشآزمون و پسآزمون با دو گروه (گروه آزمایش و گروه کنترل) است .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی
دانشآموزان مقطع ابتدایی استان گلستان است که با روش نمونهگیری خوشهای از بین شهرستانهای استان گلستان به طور
تصادفی شهرستان بندرترکمن انتخاب شد و شد و به قید قرعه یکی از مدارس ابتدایی شهرستان انتخاب شد سپس از بین
پایههای تحصیلی پایه سوم به طور تصادفی انتخاب شد و از بین دانشآموزان آن ،آن دسته از دانشآموزانی که دارای نمره
خوب و خیلی خوب در درس علوم و انظباط خوب و خیلی خوب داشتند به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند در نهایت 40
دانشآموز به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامههای نشاط ذهنی ریان و فردریک ( )1997و
رفتار اخالقی لوزیر ( )1993است که روایی پرسشنامه توسط کارشناسان حوزه آموزش و روانشناسان حوزه تعلیم و تربیت
مورد برسی قرار گرفت و پس از انجام اصالحات جزئی مورد تائید نهایی قرار گرفت و پایایی پرسشنامهها با استفاده از الفای
کرنباخ به ترتیب  0/77و  0/82بدست آمد که نشان از پایایی مطلوب پرسشنامه دارد .نتایج پژوهش نشان داد که آموزش
معکوس تاثیری مثبت و معناداری بر نشاط ذهنی و بازتاب اخالق اجتماعی دانشآموزان دارد بدین معنا که آموزش معکوس
سبب افزایش نشاط ذهنی و بازتاب اخالق اجتماعی دانشآموزان میگردد.
واژههای كلیدی :آموزش معکوس ،نشاط ذهنی ،بازتاب اخالق اجتماعی ،دانشآموزان
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 .1مقدمه
لزوم توجه به روشهای آموزشی یکی از الزامات سیستمهای آموزشی است زیرا که استفاده از روشهای نوین آموزش می تواند
اثربخشی آموزش مداوم را باال ببرد ) خشنودی فر و همکاران .)1398 ،روشهای نوین آموزش زیادی بر اساس اهداف مختلف
در راستای بازدهیهای یادگیری و تربیتی خاص شکل گرفته است که بهطور اقتضایی و در موقعیتهای مناسب میتوانند به
کار گرفته شوند (مقربالهی .)1391 ،یکی از روشهای نوین که امروزه بسیار مورد توجه است آموزش مبتنی بر معکوس
میباشد.
یادگیری معکوس )کالس معکوس( یکی از روشهای آموزش و یادگیری است که از فناوریها ،در جهت انتقال آموزش و تسهیل
یادگیری بهره میگیرد (باقری و جوشقاننژاد .)1395 ،در این روش معلم محتوایی که قرار است در یک جلسه به فراگیران
آموزش دهد ،پیشتر در اختیار آنها قرار میدهد  .آنها باید در خانه یا فضایی به غیر از کالس درس ،به صورت انفرادی محتوای
آموزشی مورد نظر را با دیدن فیلم یا آزمایش ،فایلهای صوتی و یا متنی یا هر آنچه معلم برای یادگیری بهتر موضوع جلسه
کالس درسی در اختیار آنها قرار داده بیاموزند و در کالس درس حاضر شوند کالس درس مکانی برای گفتگو بر روی
دانستههاست  .رفع اشکال ،پرسش و پاسخ و حل تمرین از جمله اتفاقاتی هستند که در کالس درس رخ میدهند .فعالیتهایی که
قرار است در خانه اتفاق بیافتد جایگزین تدریس در کالس درس میشود (ملکی و همکاران .)1393 ،به عبارتی به معنای
جایگزین کردن فعالیتهای تعاملی و مشارکتی به جای روشهای تدریس سنتی است (هارینگتون و همکاران.)2015 1،
آموزش معکوس از دو بخش اصلی تشکیل شده است ،یادگیری تعاملی و ارتباطی داخل کالس و تعلیم با کمک رایانه خارج از
کالس درس .در این روش یادگیری بهترین زمان ارتباط معلم و فراگیر هنگامی است که فراگیران برای برطرف کردن سواالت به
کالس درس میآیند (ناموری و همکاران .)1397 ،بر طبق گفته تورکلسون )2012(2آموزش معکوس یک شیوه جدید آموزش
است که یادگیری را به دست شاگرد برمیگرداند و به معلم این امکان را میدهد که یادگیری تک تک شاگردان را با توجه به
نیازهای فردی آنها تسهیل کند و باعث ایجاد یک محیط یادگیری فعال و تعاملی شود که در آن معلم به عنوان یک هدایتگر
نقش ایفا میکند و دانشآموزان را درحالی که مفاهیم را به کار میبرند و به طور فعال و مشارکتی درگیر موضوعات درسی
هستند ،راهنمایی میکند .وقتی معلم یک فایل ویدئویی متناسب با موضوع درس را طراحی و ارائه میکند ،زمان کالس درس بر
مشارکت دانشآموزان متمرکز میشود .یادگیری فعال از طریق پرسش ،بحث ،میزگرد و فعالیتهای اکتشاف ،هنرورزی و کاربرد
ایدهها انجام میشود که به مشارکت فعال دانشآموز منجر میشود (ریو.)2013 3،
یکی از نقاط قوت این روش این است که معلم را درگیر طراحی فعالیت و موضوعات عملی یادگیری کالس درس میکند و
درك فراگیران نسبت به اهمیت فعالیتهای قبل از کالس درس و تقویت آن در داخل کالس درس را افزایش میدهد)روتلر و
کین .)2016 ،به عالوه به جای تفکر درباره محتوای یادگیری منجر به تفکر درباره نتایج یادگیری میشود (بهمنی و همکاران،
.)1396
4
حامیان کالس معکوس تبیین میکنند که این رویکرد باعث بهبود تعامل معلم و شاگرد (مکلین و همکاران2016 ،؛ گراس و
همکاران ،)2015 5،افزایش درگیری فراگیران با محتوا (روتالر و کین )2016 6،ادراك و تفکر نسبت به موضوع (چن هسیه و
همکاران ،)2016 7،تسهیل یادگیری عمیق از طریق فعالیتهای یادگیری در کالس درس (مافت )2015 8،نشاط و هیجان
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(پارشر ،)2015 9،افزایش انگیزه ،پویایی کالس و یادگیری عمیقتر (گلزاری و عطاران )1395 ،فراگیران میشود .به عبارتی
سبب افزایش درگیری تحصیلی ،تعمق یادگیری و نشاط ذهنی دانشآموزان میشود
نشا ط ذهنی داشتن انرژی ذهنی و بدنی الزم برای تجربه کردن حس شوق ،سر زندگی و انرژی میباشد (ریان و دسی 10،
 .)2008افراد دارای سطوح باالی نشاط ذهنی ،اصوال وضعیت خود را فارغ از درگیری با محیط ،عدم کنترل از سوی بیرون و
توانایی در تعامل و تاثیرگذاری بر محیط پیرامون ،حسی از شـوق ،سـرزندگی و انرژی گزارش می کنند(والچوپولوس و
کاراوانی2009 ،؛ شریفی ،مرزیه ،جناآبادی ،1396 ،شیخ االسالمی ،دفترچی .)1394 ،آرگیل ( )2001نیز معتقد است که
نشـاط دارای دو بعـد عـاطفی و شـناختی اسـت منظـور از بعـد عـاطفی داشـتن احسـاس شـادی ،شـعف  ،خشـنودی و
سـایر هیجانات مثبت است و منظور از بعد شناختی نیز داللت بر ارزشیابی رضایتآمیـز مولفـههـای مختلـف زندگی فردی و
اجتماعی است(شریفی ،مرزیه ،جناآبادی.)1396 ،
شادی و نشاط ذهنی فرایند پیشرفت مقبول به سمت هدف است و از دیدگاه نظریهپردازان شناختی چیزی است که فرد در
مسیر هدف ،تجربه میکند .واترمن11دریافت که شادی لذتبخش ،ارتباط نیرومندی با حس چالش ،تجربه شایستگی ،تالش،
تمرکز ،حس ابراز وجود و داشتن هدفهای مشخص دارد (قنبریطلب و شیخ االسالمی .)1394 ،فرایندهای انگیزشی یکی
عوامل موثر بر نشاط ذهنی میباشد به طوری که نقش مهمی در شرایط پیشـرفت دارد و بـرای سـال هـا توسـط روانشناسـان
مـورد پـذیرش بـوده اسـت .نشاط ذهنی گاهی اوقات در وضعیت خاص یا پس از اتمام فعالیتی خاص توسط فرد ایجاد
میگردد و چیزی فراتر از برانگیختگی ،فعال بودن یا داشتی انرژی بدنی محض است .این نوعی تجربهی روانشناختی است که
در این تجربه افراد خود احساس سرزندگی میکنند در واقع نشاط ذهنی بازتابی از سالمت روانشناختی وجسمانی فرد
است(سعدی پور،میرزایی فندخت ،سلم آبادی ،صف آراء.)1395،
یکی از عوامل متاثر از روش آموزش معکوس بارتاب اخالق اجتماعی است زیرا که یک از ابعاد آموزش معکوس ،تعامل و
همکاری اجتماعی دانشآموزان در محیط کالس است اخالقیات اجتماعی در سازمان به چگونگی قرار گرفتن ارزشهای محوری
همچون امانتداری ،صداقت ،راستگویی ،اعتماد ،احترام ،عدالت و...دردرون خطمشیها،برنامهها و اقدامات سازمانی گفته
میشود(الوانی ،امیری و احمدی .)1391 ،به عبارتی اخالق اجتماعی به عنوان مجموعهای از ارزشها و قواعد رفتار در جامعه
تلقی میشود و رفتار را در جامعه تعیین میکند که از طریق یادگیری ،فرهنگپذیری و جامعهپذیری انتقالپذیر است.صفاتی
همچون وفای به عهد ،کمک به دیگران ،انصاف ،احترام به حقوق دیگران و صداقت را میتوان از شاخصهای اخالق اجتماعی در
ایران برشمرد(چیت ساز(1389؛ الوانی ،امیری و احمدی .)1391 ،اخالق اجتماعی در برگیرنده عمیقترین ارزشها و
باورهاست که از این اخالق میتوان به حفظ محیط زیست ،رعایت حریم خصوصی افراد ،عدم به کارگیری کودکان در
محیطکاری ،اعتماد و عدم تبعیض اشاره کرد (هدایتی1387،؛ الوانی ،امیری و احمدی.)1391 ،
الگویی مناسب از اخالق اجتماعی ،به زندگی فردی و اجتماعی انسان سامان میبخشد و روابط انسانی را تنظیم میکند؛ کسانی
که اخالقیات اجتماعی را مورد توجه قرار می دهند ،بیش از دیگران حقوق اجتماعی و مصالح جامعه را رعایت میکنند و افرادی
مسئولیتپذیر ،باوجدان و منظم هستند ( بختیارنصرآبادی ،حیدری وبهروان .)1390 ،مسائل و مشکالت مربوط به رفتار
دانشآموزان ،نافرمانی و گستاخی دانشآموزان نسبت به اولیاء خود ،بداخالقیهای رایج در زندگی زناشویی ،رفتارهای
غیراخالقی تماشاگران و ورزشکاران در اماکن ورزشی ،خشونتهای قومی و نژادی ،تروریسم ،بداخالقیهای سیاسی و ...همگی
از معضالت جدیدی هستند که یافتن راهحل برای آنها ،توسل به اندیشهی نو در قلمرو اخالق و انعکاس آنها در حوزه اخالق
اجتماعی را طلب میکند (قدمپور ،امیریان و خدایی.)1390 ،
در پژوهشی که ناموری و همکارانش ( )1397با هدف بررسی میزان تاثیر روش آموزش معکوس بر یادگیری دانشآموزان در
درس فیزیک و آزمایشگاه انجام دادند به این نتیجه رسیدند که جابجایی درس و تکلیف علیالخصوص در درس فیزیک و
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آزمایشگاه میتواند میزان یادگیری ،ماندگاری دروس در ذهن و همچنین فعالیت دانشآموزان را در امر آموزش افزایش دهد.
 )201412نیز اذعان نمودند که آموزش معکوس میتواند یک ابزار مهم برای یادگیری عمیقتر
همچنین جارویس و همکارانش (
دانشآموزان باشد که مشارکت و همکاری آنان را در محیط یادگیری با معلم ارتقا میدهد.
در پژوهشی که مهدیپور و کرد ( )1397با هدف بررسی رابطه ذهن آگاهی و خودکارآمدی ادراك شده با بهزیستی ذهنی در
بین بیماران سرطانی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که متغیر اثرگذار ذهن آگاهی و خودکارآمدی ادراك شده در تبیین
بهزیستی ذهنی بیماران سرطانی نقش مهمی دارند .در پژوهشی که عالیپور ،عباسی و میردریکوند ( )1397تاثیر راهبردهای
وسعتبخشی تفکر بر بهزیستی ذهنی و تحمل ابهام دانشآموزان را مورد بررسی قرار دادند به این نتیجه رسیدند که آموزش
راهبردهای وسعتبخشی تفکر باعث بهبود بهزیستی و تحمل ابهام در دانشآموزان میشود بنابراین میتوان نتیجه گرفت که
آموزش راهبردهای وسعت بخشی تفکر به دانشآموزان منجر به افزایش سطح بهزیستی ذهنی و افزایش تحمل ابهام در آنان
میشود.
در پژوهشی که تیموری آسفیچی و همکارانش ( )1397با هدف بررسی ویژگیهای روانسنجی فرم کوتاه اندازهگیری بازتاب
اخالق اجتماعی در دانشآموزان کمتوان ذهنی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که تفاوت معناداری بین مقیاس بازتاب
اخالقی اجتماعی دانشآموزان با بدون کمتوانی ذهنی وجود دارد .در پژوهشی که قنبری و شیخ االسالمی( )1394با هدف
بررسی رابطه بین نشاط ذهنی و خودکارآمدی انجام دادند به این نتیجه رسیدند افرادی که دارای نشاط ذهنی باالتر هستند
دارای باورهای خودکارآمدی بیشتر هستند و همچنین خودکارآمدی توانایی پیش بینی نشاط ذهنی را دارد.
با توجه به مطالب باال میتوان اظهار داشت که آموزش معکوس از طریق ایجاد فعالیت در خانه سبب افزایش خودکارآمدی،
خودتنظیمی ،خودراهبری ،پویایی ،تفکر انتقادی ،نشاط و هیجان ،جستجوگری دانشآموزان میگردد و همچنین با فعالیتهایی
که دانشاموزان در کالس انجام میدهند پویایی ،تعامل بین فردی ،گفتگوی اجتماعی و تفکر گروهی تقویت میشود از طرفی با
توجه به اینکه نشاط ذهنی و بارتاب اخالق اجتماعی سبب نشاط ،هیجان ،تقویت ذهن ،تقویت تفکر انتقادی ،ادراك اجتماعی،
مدیریت روابط ،افزایش آگاهی دانشآموزان میشود هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش آموزش معکوس بر نشاط ذهنی و
بازتاب اخالق اجتماعی دانشآموزان است.
 -1آموزش معکوس بر نشاط ذهنی دانشآموزان تاثیر معناداری دارد.
 -2آموزش معکوس بر بازتاب اخالق اجتماعی دانشآموزان تاثیر معناداری دارد.
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر شبهآزمایشی از نوع پیشآزمون و پس آزمون با دو گروه (گروه آزمایش و گروه کنترل) است .جامعه آماری
پژوهش شامل تمامی دانشآموزان مقطع ابتدایی استان گلستان است که با روش نمونهگیری خوشهای از بین شهرستانهای
استان گلستان به طور تصادفی شهرستان بندرترکمن انتخاب شد و به قید قرعه یکی از مدارس ابتدایی شهرستان انتخاب شد
سپس از بین پایههای تحصیلی پایه سوم به طور تصادفی انتخاب شد و از بین دانشآموزان آن ،آن دسته از دانشآموزانی که
دارای نمره خوب و خیلی خوب در درس علوم و انظباط خوب و خیلی خوب داشتند به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند که
در نهایت  40دانشآموز به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .ابزار پژوهش بدین شرح است:
-1پرسشنامه نشاط ذهنی :برای اندازه گیری نشاط ذهنی از مقیاس نشاط ذهنی موقعیتی ریان و فردریک ( )1997استفاده شد
که انرژی و نشاط کنونی فرد را اندازه گیری می کند .این مقیاس دارای  7گویه می باشد و به صورت مقیاس لیکرت  5درجه
ای از ( 5بسیار موافقم) تا ( 1بسیار مخالفم) اندازه گیری می شود .نمونه هایی از گویه ها عبارتند از« :هم اکنون احساس
سرزندگی می کنم» یا «مشتاقانه منتظر فرارسیدن هر روز نو هستم میلیا واسکایا و کوستنر ( ،2011به نقل از دفترچی،
 )1390پایایی مقیاس نشاط ذهنی را با استفاده از آلفای کرونباخ  0/94گزارش نموده است .دفتر چی ( )1390از ضریب آلفای
12
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کرونباخ برای بررسی پایایی این مقیاس استفاده نمود که ضریب  0/89را گزارش نموده است .وی همچنین جهت بررسی روایی
آن ،همبستگی هر گویه با نمره کل مقیاس نشاط ذهنی را محاسبه نمود و دامنه ضریب  0/57تا  0/86را گزارش کرده است که
همه ضرایب در سطح  0/01معنادار بوده اند .در این پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ ضریب  0/88برای پایایی این مقیاس
بدست آمد .همچنین برای تعیین روایی ،همبستگی هر گویه با نمره کل مقیاس محاسبه شد و دامنه ضرایب از  0/60تا 0/86
بود که همه ضرایب در سطح  0/01معنادار بودهاند .در پژوهش حاضر روایی پرسشنامه توسط کارشناسان حوزه آموزش و
روان شناسان حوزه تعلیم و تربیت مورد برسی قرار گرفت و پس از انجام اصالحات جزئی مورد تائید نهایی قرار گرفت و پایایی
پرسشنامه با استفاده از الفای کرنباخ  0/77بدست آمد که نشان از پایایی مطلوب پرسشنامه دارد.
 -2پرسشنامه رفتار اخالقی :این پرسشنامه توسط لوزیر در سال  1993ابداع شده است که حاوی  20ماده بوده و در یک
مقیاس  4درجهای لیکرت (کامالًٌ درست است ،گاهی اینگونه است ،به ندرت چنین است ،هیچ وقت این گونه نیست)
ال درس تا
نمرهگذاری میشود .نحوه نمرهگذاری در این پرسشنامه به این صورت اس ت که افراد در پاسخ به سواالت از طیف کام ً
هرگز این گونه نیست به ترتیب نمره  1تا  4میگیرند .البته ترتیب این نمرهگذاری در سواالت  12 ،1و  13معکوس است .در
راستای برررسی ابعاد روانسنجی این پرسشنامه  ،لوزیر آن را در بین  129نفر اجرا نموده است که ضریب پایایی آن در دوبار
اجرا با استفاده از روش آزمون-بازآزمون  0/81بدست آمده است .از طرفی وی جهت بررسی روایی آن ،همبستگی دادههای به
دست آمده از این پرسشنامه را با استفاده پرسشنامه معنای اخالقی کلبرگ به دست آورده است که بر مبنای آن ،ضریب 0/79
بدست آمد که نشانگ ر روایی مطلوب این پرسشنامه در سنجش رفتار اخالقی است .در پژوهش حاضر روایی پرسشنامه توسط
کارشناسان حوزه آموزش و روان شناسان حوزه تعلیم و تربیت مورد برسی قرار گرفت و پس از انجام اصالحات جزئی مورد تائید
نهایی قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از الفای کرنباخ  0/82بدست آمد که نشان از پایایی مطلوب پرسشنامه دارد.
روش اجرا بدین صورت که ابتدا دانشآموزان را به دو گروه (کنترل  -آزمایش) تقسیم میکنیم .سپس بـه دانشآمـوزان هـر دو
گروه پرسشنامههای نشاط ذهنی و بازتاب اخالق اجتماعی داده میشود (پیشآزمون) و از آنان خواسته میشود که پرسشنامهها
را پر نمایند .پس از تکمیل پرسشنامهها توسط دانشآموزان ،برای گروه کنترل به روش معمول درس  12و  3هـر کـدام جـای
خود ( 1و  )2علوم سوم ابتدایی صفحهی  99تا  108آموزش داده میشود .و برای گروه آزمایش به روش واقعیت افـزوده درس
 12و  13هرکدام جای خود ( 1و  )2علوم سوم ابتدایی صفحهی  99تا  108در طی  12جلسه آموزش داده میشود.
جدول  .1نحوهی آموزش به روش معکوس
جلسه

مبحث

توضیحات

1

ماهیها ()1

آشنایی با اجزای بدن ماهی از قبیل
آبشش ،باله و ( ...صفحهی  89تا )93

2

ماهیها ()2

آشنایی با چرخهی تولید مثل و رشد
ماهی از قبیل الرو ماهی ،بچهماهی و  ...و
انواع ماهیها (صفحهی )94

3

دوزیستان ()1

آشنایی با اجزای بدن دوزیستان و نحوهی
رشد دوزیستان از قبیل تخم ،بچه و ...
(صفحهی  95و )96

4

دوزیستان ()2

آشنایی با انواع دوزیستان مانند سپندر،
وزغ و ( ...صفحهی  97و )98
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کلیپها ،درسنامه ،وب سایت،
نمونه سواالت ،کامپیوتر ،موبایل،
دفتر ،مداد ،بروشور
کتاب درسی ،تصاویر ،مجموعه
کلیپها ،درسنامه ،وب سایت،
نمونه سواالت ،کامپیوتر ،موبایل،
دفتر ،مداد ،بروشور
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5

خزندگان ()1

آشنایی با اجزای بدن خزندگان از قبیل
پوست ،دست و پا و ( ...صفحهی  99و
)100

6

خزندگان ()2

آشنایی با انواع خزندگان مانند مار،
کروکودیل و ( ...صفحهی )100

7

پرندگان ()1

8

پرندگان ()2

9

پستانداران ()1

آشنایی با اجزای بدن پستانداران مانند
دست ،پا و  ...و نحوهی استفاده بعضی از
پستانداران مانند گوسفند ،گاو و ...
(صفحهی )104

10

پستانداران ()2

آشنایی با انواع پستانداران مانند شیر ،گاو،
انسان و ( ...صفحهی  105و )106

11

مهرهداران ()1

آشنایی با جانوران مهرهدار مانند ماهی،
پرندگان و ( ...صفحهی )107

12

مهرهداران ()2

رده بندی مهرداران مانند ماهیها،
دوزیستان و ( ...صفحهی )108

کتاب درسی ،تصاویر ،مجموعه
کلیپها ،درسنامه ،وب سایت،
نمونه سواالت ،کامپیوتر ،موبایل،
دفتر ،مداد ،بروشور

آشنایی با اجزای بدن پرندگان و نحوهی
کتاب درسی ،تصاویر ،مجموعه
رشد آنان مانند بال و ( ...صفحهی )101
کلیپها ،درسنامه ،وب سایت،
آشنایی با انواع پرندگان مانند اردك ،عقاب نمونه سواالت ،کامپیوتر ،موبایل،
دفتر ،مداد ،بروشور
و ( ...صفحهی  102و )103
کتاب درسی ،تصاویر ،مجموعه
کلیپها ،درسنامه ،وب سایت،
نمونه سواالت ،کامپیوتر ،موبایل،
دفتر ،مداد ،بروشور
کتاب درسی ،تصاویر ،مجموعه
کلیپها ،درسنامه ،وب سایت،
نمونه سواالت ،کامپیوتر ،موبایل،
دفتر ،مداد ،بروشور

پس از اتمام جلسات آموزشی به دانشآموزان هر دو گروه کنترل و آزمایش برای بار دوم پرسشنامههای نشاط ذهنـی و بازتـاب
اخالق اجتماعی میشود (پس آزمون) و از آنان خواسته میشود که با توجه به آموزش صورت گرفته پرسشنامههای داده شده را
پر نمایند.
جهت تجزیه و تحلیل فرضیهها از نرمافزار تحلیل آماری  ،spssآزمـون کولمـوگروف اسـمیرنوف و تحلیـل واریـانس و تحلیـل
کواریانس چند متغیره (مانووا) استفاده شد.
یافتهها
جدول زیر شاخصهای توصیفی دانشآموزان را نشان میدهد.
جدول  :1شاخصهای توصیفی دانشآموزان
شاخص
نمره درس علوم
انظباط

فراوانی

درصد فراوانی

خوب

16

40

خیلیخوب

24

60

خوب
خیل خوب

4
36

11
89
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با توجه به جدول  1میتوان بیان کرد که تعداد دانشآموزانی که در درس مطالعات اجتماعی نمره خیلیخوب گرفتند و دارای
انضباط خیلیخوب بودند بیشتر از سایر دانشآموزان است.
شاخص های توصیفی متغیرها شامل واریانس ،انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی ارائه شدهاند که برای بررسی نرمال بودن
متغیرها استفاده میشود.
جدول  :2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

نشاط ذهنی

گواه
آزمایش

بازتاب اخالق
اجتماعی

گواه
آزمایش

پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون

انحراف
معیار

واریانس

چولگی

کشیدگی

1/16
1/31
1/12
1/17
1/05
0/91
0/80
1/22

1/36
1/71
1/26
1/37
1/12
0/84
0/64
1/49

0/40
-0/37
0/25
-0/17
-0/04
-1/34
-0/62
-0/23

-1/09
-0/88
-0/82
-0/24
-1/11
2/09
0/95
-1/16

درصورتی که قدر مطلق چولگی و کشیدگی به ترتیب از  3و  10کمتر باشد دادهها نرمال میباشند .بنابراین با توجه به جدول
 2قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها به ترتیب کمتر از  1و  3میباشد که نشان از نرمال بودن متغیرها دارد.
فرضیه اول :آموزش معکوس بر نشاط ذهنی دانشآموزان تاثیر معناداری دارد.
جدول  :3آزمون لون جهت برابری واریانسهای خطا
F

درجه آزای 1

درجه آزادی 2

سطح معناداری

0/27

1

78

0/04

با توجه به جدول  3از آنجایی که سطح معناداری آماره  Fکوچکتر از  0/05است بنابراین باید گفت که واریانس خطای
گروهها برابر نبوده و بین آنها تفاوت وجود دارد.
جدول زیر معنیداری یا عدم معناداری کل مدل و همچنین تاثیر جداگانه هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را نشان
میدهد.
جدول  :4آزمون اثرات بین روشهای تدریس
منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

مدل اصالح شده

3556/39

3

1185/46

828/27

0/00

رهگیری

36641/41

1

36641/41

25601/07

0/00

روشهای آموزش

64/83

1

64/83

45/30

0/00

پیشآزمون/پسآزمون

3431/64

1

3431/64

2397/66

0/00
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پیشآزمون/پسازمون

59/91

1

59/91

خطا

108/77

76

1/43

جمع

40306/58

80

کل صحیح

3665/17
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روشهای آموزش

41/86

0/00

با توجه به جدول  4تاثیر جداگانه روشهای آموزش ( )F=41/86 ،Sig=0/00بر نمره پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
معنیداری میباشد یعنی به لحاظ آماری ،میانگین نمره پیشرفت تحصیلی در بین روشهای آموزش متفاوت میباشد.

نمودار  :1تخمین میانگین نمرات نشاط ذهنی در روشهای آموزش معکوس و معمول
با توجه به نمودار  1نمره نشاط ذهنی پس آزمون و طول پاره خط روش آموزش معکوس بیشتر و بلندتر از روش آموزش
معمول است بنابراین میتوان بیان کرد که روش آموزش معکوس نسبت به روش آموزش معمول تاثیر بیشتری بر نشاط ذهنی
دانشآموزان دارد.
فرضیه دوم :آموزش معکوس بر بازتاب اخالق اجتماعی دانشآموزان تاثیر معناداری دارد.
جدول  :5آزمون لون جهت برابری واریانسهای خطا
F

درجه آزای 1

درجه آزادی 2

سطح معناداری

1/66

1

78

0/02

با توجه به جدول  5از آنجایی که سطح معناداری آماره  Fکوچکتر از  0/05است بنابراین باید گفت که واریانس خطای
گروهها برابر نبوده و بین آنها تفاوت وجود دارد.
جدول زیر معنی داری یا عدم معناداری کل مدل و همچنین تاثیر جداگانه هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را نشان
میدهد.
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جدول  :6آزمون اثرات بین روشهای تدریس
منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

مدل اصالح شده

18824/43

3

6274/81

6129/77

0/00

رهگیری

221410/77

1

221410/77

216292/96

0/00

روشهای آموزش

17972/57

1

17972/57

17557/14

0/00

پیشآزمون/پسآزمون

459/88

1

459/88

449/25

0/00

391/97

1

391/97

382/91

0/00

خطا

77/79

76

1/02

جمع

240312/99

80

کل صحیح

18902/22

79

پیشآزمون/پسازمون
روشهای آموزش

با توجه به جدول  6تاثیر جداگانه روشهای آموزش ( )F=382/91 ،Sig=0/00بر نمره پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
معنیداری میباشد یعنی به لحاظ آماری ،میانگین نمره پیشرفت تحصیلی در بین روشهای آموزش متفاوت میباشد.

نمودار  :1تخمین میانگین نمرات نشاط ذهنی در روشهای آموزش معکوس و معمول
با توجه به نمودار  1نمره نشاط ذهنی پس آزمون و طول پاره خط روش آموزش معکوس بیشتر و بلندتر از روش آموزش
معمول است بنابراین میتوان بیان کرد که روش آموزش معکوس نسبت به روش آموزش معمول تاثیر بیشتری بر بازتاب اخالق
اجتماعی دانشآموزان دارد.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به تاثیر شیوههای نوین آموزشی بر ابعاد مختلف روانشناختی دانشآموزان هدف پژوهش بررسی تاثیر آموزش معکوس
بر نشاط ذهنی و بازتاب اخالق اجتماعی دانشآموزان است.
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نتایج پژوهش نشان داد که آموزش معکوس تاثیری مثبت و معناداری بر نشاط ذهنی دانشآموزان دارد بدین معنا که آموزش
معکوس سبب افزایش نشاط ذهنی دانشآموزان میگردد یافتهی حاصل با نتایج پژوهشهای اقدسی( )1389و کومک و
بورکاما ( )1997که بیان میکنند آموزش معکوس سبب افزایش شادکامی ،بهزیستی ذهنی دانشآموزان میگردد همسو
می باشد .آموزش معکوس دانش آموز محور است و موقعیت های یادگیری جذابی برای دانش آموزان ایجاد میشود و دانش آموز
طی یادگیری و ایجاد دانش فعال است که این سه ویژگی باعث افزایش و ارتقا احساس سرزنده بودن که یکی از ویژگی های
نشاط ذهنی است ،میشود همچنین در آموزش معکوس در راستای آموزش می توان از ابزار و تکنولوژی آموزشی استفاده کرد،
موضوعات در عمق بیشتری بررسی میشوند ،دانش آموز برای تفکر زمان بیشتری در اختیار دارد و دانش ،آزمایش و ارزیابی
میشود ،می توا ن از انواع آموزش استفاده کرد که این ویژگی ها باعث افزایش فرایند پیشرفت مقبول به هدف میشوند عالوه
براین ها درآموزش معکوس مسئولیت یادگیری برعهده ی دانش آموز است که این موضوع باعث تحقق بعد عاطفی نشاط
ذهنی میشود .با توجه به اینکه در آموزش معکوس ،دریادگیری مشارکت وجود دارد ،درنتیجه تعامل معلم و دانش آموزان
بهبود یافته و همچنین تعامالت گروهی نیز افزایش می یابد ،دریافت بازخورد در فرایند یادگیری نیز افزایش می یابد و چون
یادگیری با توجه به عادت یادگیری و سرعت خود دانش آموز اتفاق می افتد ،انگیزه ی دانش آموزان افزایش یافته و یادگیری
عمیق میشود پس می توان گفت که ویژگی دیگری از از نشاط ذهنی در قالب عدم تحریک و اجبار به انجام آن ،ارتقا می یابد.
درآموزش معکوس انگیزه های بیرونی محقق میشود که باعث افزایش بعد شناختی نشاط ذهنی میشود.
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که آموزش معکوس تاثیری مثبت و معناداری بر بازتاب اخالق اجتماعی دانشآموزان دارد
بدین معنا که آموزش معکوس سبب افزایش بازتاب اخالق اجتماعی دانشآموزان میگردد یافتهی حاصل با نتایج پژوهشهای
محمد داوودی و مقیمی(  )1391و نوروز بخش و اقدسی( )1394که بیان میکنند آموزش معکوس سبب افزایش مهارتهای
اجتماعی ،ارتباط جمعی و در نهایت اخالق اجتماعی دانشآموزان میگردد همسو میباشد .آموزش مبتنی بر معکوس از آن
روش هایی می باشد که دانش آموزان در منزل با توجه به عادات و سرعت یادگیری خود به یادگیری میپردازند که در آن از
ابزارها و تکن ولوژی های جدید آموزشی بهره می برد .با ورود به کالس درس به همراه معلم خویش موضوعات درسی را در عمق
بیشتر به بررسی و کاوش می پردازند و موقعیت های یادگیری جذابی را در کالس ایجاد خواهند کرد که در راستای تعامل با
معلم خویش اند و با بهبود این تعامل ،دانشآموزان ر فتاری مناسب تر و بهتر در کالس و مدرسه خواهند داشت .داشتن کالسی
شاگرد محور از ویژگی های آموزش معکوس است که با افزایش مشارکت دانش آموزان در کالس ،افزایش تعامالت گروهی را در
پی دارد که به تعیین درستی رفتار خود در مدرسه و در نهایت جامعه منجر خواهد شد .فعال بودن دانش آموزان در کالس
درس برای یادگیری ،با چگونگی رعایت حریم دیگران نیز آشنا می سازد و احترامبه همدیگر را می آموزند کالس معکوس دانش
آموزان را وادار به پذیرش مسئولیت یادگیری خود می نماید که یکی از ویژگی های فرد دارای اخالق اجتماعی که قانونمندی
است را بهبود می بخشد .با مشارکت در یادگیری ،دانش آموزان بازخوردهای خودشان را دریافت می نمایند که انتقاد پذیری
آن را نیز تقویت می نماید همچنین با آزمایش و ارزیابی دانش خود به خود آگاهی خواهند رسید که برای ارتقای خودآگاهی
دیگران اهتمام می ورزند .در نهایت با فعالیت های م وجود و رفتارهایی که در کالس درس معکوس می آموزند و پرورش اخالق
دانش آموزان در کالس خواهند شد که در ادامه آن جامعه را نیز در بر میگیرد و سبب بازتاب اخالق اجتماعی خواهد شد.
پژوهش حاضر مانند هر پژوهش دیگری با محدودیتهایی نظیر پایهی تحصیلی ،محتوای یک درس و جنسیت دانشآموزان
مواجه بود .با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود که نسبت به تعمیم روش آموزش معکوس در سایر دروس آموزشی و
پایه های تحصیلی مختلف تالش گردد همچین در جهت افزایش توانایی نشاط ذهنی و بازتاب اخالق اجتماعی دانشآموزان به
عنوان یکی از عوامل روان شناختی موثر در افزایش عزت نفس ،پیشرفت تحصیلی ،شادکامی ،مهارت اجتماعی و افزایش
یادگیری دانشآموزان برنامه ریزی گردد .به طور کلی پیشنهاد ما به پژوهشگران این است که در جهت کشف تاثیر روش آموزش
معکوس در سایر عوامل تحصیلی ،روانی و شناختی دانشآموزان همت نمایند همچنین در جهت شناسایی سایر روشهای
آموزشی که سبب افزایش نشاط ذهنی و بازتاب اخالق اجتماعی دانشآموزان میشود برنامهریزی و آزمایش نمایند.
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