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Abstract 

Background & Objectives: An effective method in teaching different concepts to students with learning disabilities is applying reverse learning 

methods in education, i.e., of vital importance. The present study aimed to investigate the effect of reverse learning on academic self–efficacy 
and learning math lessons in students with learning disabilities. 

Methods: This was a quasi–experimental study with a pretest–posttest and a control group design. The statistical population of the study included 

all female high–school students (seventh grade) in Kermanshah City, Iran, in the academic year of 2017–2018. The study sample consisted of 
50 students who were selected by a multistage cluster random sampling method and were randomly allocated into two groups of 25 people. Data 

collection tools consisted of McIlroy and Bunting (2001) Academic Self–Efficacy Scale (ASES) to measure academic self–efficacy and a 

researcher–made math test. The obtained data were analyzed at a significance level of α=0.05 in SPSS using descriptive and inferential statistics, 
including Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA). Academic Self–Efficacy Scale consists of 10 items, with answers ranging from 

totally disagree with (grade 7) to completely disagree using a 7–point Likert–type scale (Score 1). The questions 5, 6, and 9 are scored in reverse, 

i.e., the entire opposite option (grade 7) and the option “I totally agree” (score 1). Therefore, the scores of this questionnaire range from 10 to 
70, and the higher scores indicate greater academic self–esteem. The scale’s validity was verified through content and face validity tests and 

using the opinions of the experts of the relevant field. To collect the required data, 20 questionnaires were used by teacher–made mathematical 

learning. This assay was based on learning the lessons of pages 1–68 of the 7th–grade math book using CDs, flashes, and educational software. 
The questionnaire was developed through content and face validity methods and using 5 experts’ opinions. The field of study has been reviewed 

and approved. The design of the reverse learning class included the instruction in mathematics based on the following headings (reversed in 8 

sessions in the experimental group and the conventional methods were implemented for the control group). After 8 sessions, a questionnaire on 
academic empowerment learning was performed as a posttest survey. Then, the mean posttest score was compared with the pretest one. 

Results: The MANCOVA results indicated a significant difference between the experimental and control groups by controlling the pretest effect 

and considering the corrected Alfa (0.525) in academic self–efficacy (p<0.001). Additionally, this difference was significant in learning the 
mathematical course (p<0.001). The mean scores comparison also suggested that the scores of academic and math self–efficacy of the 

experimental group significantly increased at the posttest. In other words, reverse learning was effective in learning self–efficacy and learning 

mathematical lessons in students with learning disabilities. Thus, about 39.8% of the academic self–efficacy and 18.1% of learning math student 
groups were affected by reverse learning. 

Conclusion: The present study findings indicated that reverse learning was effective in academic self–efficacy and learning of math lessons in 
students with learning disabilities. 

Keywords: Reverse learning, Academic self–efficacy, Learning math lessons, Learning disabilities. 
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  .۷(:۰1)؛ ۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

 لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ وردینفر برخط انتشار 

 آموزاندانش ریاضی درس یادگیری و تحصیلی خودکارآمدی بر معکوس یادگیری تأثیر بررسی
 یادگیری اختالالت دارای

 ۲، *سوسن الئی1پورنظری آنیتا

 سندگانینو حاتیتوض

 اسالمی، کرمانشاه، ایران؛ آزاد کرمانشاه، دانشگاه آموزشی، واحد تکنولوژی ارشد، گروه . دانشجوی1
 . اسالمی، کرمانشاه، ایران آزاد کرمانشاه، دانشگاه آموزشی، واحد تکنولوژی استادیار، گروه .۲

 gmail.com4520susan.laie@ *رایانامٔه نویسندٔه مسئول:

 1۳۹۷بهمن  ۲۸ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷دی  ۹ تاریخ دریافت:
 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵  © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

بوده که از اهمیت آموزش  یادگیری معکوس در یهااستفاده از روشدارای ناتوانی یادگیری،  آموزانگوناگون به دانش میمؤثر در آموزش مفاه یهااز روش یکی زمینه و هدف:
 انجام یادگیری ناتوانی دارای آموزاندانش ریاضی درس یادگیری و تحصیلی خودکارآمدی بر معکوس یادگیری تأثیر بررسی هدف با حاضر ای برخوردار است؛ لذا پژوهشویژه
 . شد

( هفتم) متوسطٔه اول دورٔه دختر آموزاندانش تمامی را پژوهش آماری جامعٔهبود.  گواهآزمون با گروه پس و آزمونشیبا طرح پ یشیآزماپژوهش از نوع نیمهروش  بررسی:روش
 یتصادف گیرینمونه روش با که بود کرمانشاه شهر هفتم پایٔه آموزاندانش از نفر ۵۰ شامل آماری نمونٔه. تشکیل دادند 1۳۹۶-۹۷ تحصیلی سال در کرمانشاه شهر مدارس
 و ایلروی مک تحصیلی خودکارآمدی نامٔهپرسش اطالعات گردآوری ابزارهای. شدند گماریجای آزمایش و گواه نفری۲۵ گروه دو در و شده ی انتخاباچندمرحله یاخوشه

نسخٔه  SPSS آماری تحلیل افزارنرم از استفاده ( باα=۰٫۰۵شده در سطح معناداری )گردآوری یهاداده وتحلیلتجزیه. بود ریاضی درس ساختٔهمعلم آزمون و( ۲۰۰1) بانتینگ
 . شد انجام( کوواریانس تحلیل) استنباطی و توصیفی آمار و با ۲۰

تفاوت ، یلیتحص ی( در خودکارآمد۰٫۰۲۵) ینفرونوب شدٔهصحیح یآزمون و با احتساب آلفاشینشان داد که با کنترل اثر پ تحلیل کوواریانس چندمتغیرهآزمون  جینتا ها:یافته
ها نشان نیانگیم سٔهیکه مقایطوربه(؛ p<۰٫۰۰1) ددار بوامعن یاضیدرس ر یریادگی ریتفاوت در متغ نیا نیهمچن(. p<۰٫۰۰1) داردو گواه وجود  شیگروه آزما نیب یمعنادار

و  یلیتحص یمعکوس بر خودکارآمد یریادگی، یافته است. به عبارت دیگر شیافزا یداراطور معنپس از مداخله بهش، یگروه آزما یاضیو ر یلیتحص ینمرات خودکارآمدداد 
 یاضیدرس ر یریادگیدرصد از 1۸٫1و  یلیتحص یخودکارآمد درصد از نمرٔه۳۹٫۸که حدود صورتیبه بوده است؛ثر ؤم یریادگی ناتوانی یآموزان دارادانش یاضیدرس ر یریادگی

 . داشته است شیمعکوس افزا یریادگی ریثأتآموزان تحتدانش
 است.  مؤثر یادگیری ناتوانی دارای آموزاندانش ریاضی درس یادگیری و تحصیلی خودکارآمدی بر معکوس های پژوهش حاضر مشخص کرد که یادگیرییافتهگیری: نتیجه

 .یادگیری ریاضی، ناتوانی درس تحصیلی، یادگیری معکوس، خودکارآمدی یادگیریها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه 1
 ها اشارهاختالل از ناهمگنی گروه به و است کلی ایواژه یادگیری ناتوانی

 هایاز مهارت استفاده و اکتساب در معنادار هایتفاوت با که دارد
 آشکار های ریاضیمهارت یا دادنگفتاری، خواندن، نوشتن، پاسخ

نتیجٔه  که شودفرض می و هستند درونی افراد در هااختالل شود. اینمی
 سرتاسر در است و ممکن باشند مرکزی عصبی دستگاه ورینارساکنش

 (. 1بیفتند ) اتفاق فرد زندگی دوران
 هایروانی، ناتوانی اختالالت آماری و تشخیصی براساس راهنمای

 ناتوانی دارد. این قرار تحولی-عصبی هایاختالل طبقٔه یادگیری در
 تحصیلی هایمهارت کسب در نارسایی و یادگیری صورت مشکالتبه

 شود. اینمی آشکار تحصیلی اولیٔه هایسال سن، در متناسب با
 یا تحولی هایاختالل و ذهنی هایناتوانی با مشکالت ارتباطی

 بیان و خواندن در حرکتی ندارد. مشکالت شامل اختاللعصبی
 (. ۲نوشتاری و محاسبات ریاضی است )

 و دیداری ادراک و اطالعات تنظیمیادگیری، در  ناتوانی به مبتال افراد
 این به مبتال آموزاننقص دارند. دانش توجه و شنیداری، حافظه

کنند. دوستان می عمل ضعیف های ویژه معموالًها، بدون کمکناتوانی
 و درنتیجه، خودکارآمدی و دانندمی را ناتوان هاآن و اعضای خانواده

 مبتال کودکان در تحصیل ترک بسیار کم است. همچنین انگیزٔه ایشان
 اجتماعی و شغلی کارآمدی در افراد این و بیشتر است یادگیری ناتوانی به

 (. ۳شوند )مشکل می دچار نیز خود
تشخیص  تحصیلی فرد عملکرد حیطٔه در که یادگیری ناتوانی نوع هر

های در بسیاری از جنبه گوناگون پیامدهای با است شود، ممکنداده می
 است ممکن فرد های روزانٔهفعالیت عنوان مثالباشد. بهزندگی همراه 

 توانایی یا حافظٔه مختل و توانایی استدالل ضعیف نظیر عواملی دلیلبه
 (. ۴گیرد ) قرار تأثیرتحت کم مسئلٔه حل

آموزان با هایی است که در دانشخودکارآمدی تحصیلی یکی از مؤلفه
(. ۵گیرد )تأثیر قرار میتحتشدت بیند و بهیادگیری آسیب می ناتوانی

هایمان بر باورهای ها و شکستتعبیرهای شناختی ما از موفقیت
طور گذارد. خودکارآمدی تحصیلی بهخودکارآمدی بعدی ما تأثیر می

اش برای دستیابی معنای قضاوت یادگیرنده دربارٔه تواناییخاص به
آمدی تحصیلی (. خودکار۶آمیز به اهداف آموزشی اشاره دارد )موفقیت

گذارد های مختلف زندگی اثر میشدت بر موفقیت تحصیلی در سالبه
یادگیری در  (. در پژوهشی نشان داده شد افراد با ناتوانی۷،۸)

تواند منجربه کنند که میخودکارآمدی تحصیلی مشکالتی را تجربه می
 ها شود. کاهش یادگیری در دروسی مثل ریاضی در آن

 (. یادگیری۹دارد ) زیادی اهمیت ما جامعٔه رد ریاضیات یادگیری
 سطوح همٔه در آموزش خواندن، پایٔه اساسی یادگیری همچون ریاضیات

 بلکه کند،می ایفا مهمی نقش ابتدایی مدارس تنها درنه است. ریاضیات
 یادگیری (. ناتوانی1۰دارد ) سزاییبه نقش نیز بعدی آموزشی مقاطع در

 یهازیرمجموعه از یکی روانی شناسیآسیبی هامالک برطبق ریاضی
 متخصصان پزشکی سوی از که یادگیری است. ناتوانی ناتوانی یادگیری

 پردازش در شناختیزیست-عصب اختالل منزلٔهبه روانی سالمت و
نامشخص  مغزی وریکنش شده، محصول یادگیری معرفی شناختی

 بکس پردازش و روش مغزی ورینارساکنش این اثر در. است

 در است با آنچه یادگیری، متفاوت یهاناتوانی با افراد در اطالعات
 (. ۴رود )می انتظار بزرگسال یا کودک از بهنجار وضعیت

رسد یکی از عوامل نظر میباتوجه به شدت و فراوانی اختالل ریاضی به
 رویکردی معکوس دخیل در این زمینه یادگیری معکوس است. یادگیری

 به گروهی آموزش فضای از مستقیم آموزش آن در که بوده آموزشی
 تبدیل گروهی فضای درنتیجه و شودمی منتقل شخصی آموزش فضای

معلم،  که گردد؛ فضاییمی تعاملی پویا و آموزشی محیطی به
 موضوع با خالقانه تعامل و مفاهیم کاربردنبه برای را آموزاندانش

 رویکردی عنوانبه معکوس یادگیری(. 11) کندمی راهنمایی آموزشی
 کالس یهافعالیت و تکالیف نقش که است یافته ظهور فردمنحصربه

 (. 1۲) دهدمی تغییر را درس

معکوس ممکن است شامل یادگیری  یادگیریهای داخل کالس در درس
عنوان تکلیف خانگی ههایی باشد که در آموزش سنتی ببراساس فعالیت

توان، زمان این نوع از یادگیری میر در دیگ سویی از (.1۳) بودند
همچنین  ؛های تفکر گذاشتبیشتری را در کالس برای مهارت

صورت فعال، در یادگیری و ایجاد دانش بیشتر فعال هستند فراگیران به
 (. 1۳) کنندزمان دانش خود را آزمایش و ارزیابی میو هم

ل ازجمله از راهبردهای یادگیری فعا آموزاندانشمعکوس  یادگیریر د
تحلیل موردی،  ،مطالعات موردی ،موضوعات جاری بارٔهمناظره در

های کوتاه و بحث سخنرانی ،جامع حل مسئلٔه ،مفهومی نقشٔه توسعٔه
، مذکور کنند. آموزشگروهی کوچک در زمان کالس درس استفاده می

کند که فراگیران را در سطوح این توانایی را برای مدرسان فراهم می
تحلیل و ترکیب درگیر  و بندی شناختی بلوم ازجمله کاربردقهطب یشترب

 (. 1۴کنند )
 یادگیری اختالل بروز بر خانوادگی و فرهنگی، اقتصادی، فردی عوامل

 یهاروش تأثیر مختلف مناطق در است ضروری تأثیر دارد؛ بنابراین
 آتی اقدامات تا گیرد قرار بررسی تحت اختالل این متفاوت آموزشی

باشد؛ لذا هدف  میدانی تحقیقات و علمی نتایج برآن مبتنی رفع جهت
 خودکارآمدی بر معکوس یادگیری تأثیر از انجام این مطالعه بررسی

یادگیری  ناتوانی دارای آموزاندانش ریاضی درس یادگیری و تحصیلی
 بود. 

 بررسیروش 2

آزمون با آزمون و پسشیبا طرح پ یشیآزمانیمهروش پژوهش از نوع 
 دختر آموزاندانش همٔه را حاضر پژوهش آماری . جامعٔهگروه گواه بود

 تحصیلی سال در کرمانشاه شهر مدارس اول دورٔه متوسطٔه هفتم پایٔه
دادند. پس از اخذ مجوزهای الزم از ادارٔه  تشکیل 1۳۹۶-1۳۹۷

های آزمایشی وپرورش شهرستان )براساس دالور که برای طرحآموزش
(؛ از بین 1۵) (گروه پانزده نفر پیشنهاد شده است حداقل نمونه در هر

گیری روش نمونهآموز با اختالل یادگیری بهدانش ۵۰تعداد  هاآن
صورت تصادفی در ای انتخاب شدند و بهای چندمرحلهتصادفی خوشه

 گرفتند. قرار نفری آزمایش و گواه ۲۵دو گروه 
 برای :بانتینگ و ایلروی مک تحصیلی خودکارآمدی نامٔهپرسش-

 خودکارآمدی نامٔهپرسش از تحصیلی خودکارآمدی گیریاندازه
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۳ 

رفتارها و  ارزیابی به مذکور مقیاس. شد استفاده( 1۴) تحصیلی
پردازد. می دانشجویان و آموزاندانش تحصیلی سازماندهی وها برنامه

 کامالا  از لیکرت ایدرجههفت در طیف که دارد ماده ده نامهپرسش
. است شده تنظیم( یک نمرٔه) مخالفم کامالا تا( هفت نمرٔه) موافقم

به  شوند؛ یعنیمی گذارینمره معکوس صورتبه ۹ و ۶و  ۵ سؤاالت
تعلق  یک نمرٔه موافقم کامالا به گزینٔه و هفت نمرٔه مخالفم کامالا گزینٔه

 زامتیا و بوده ۷۰تا1۰ بین پرسشنامه نمرات محدودٔه بنابراین گیرد؛می
ضریب اعتبار این . است بیشتر تحصیلی خودکارآمدی منزلٔهزیاد به

اعالم کردند. همچنین اعتبار سازٔه آن از تحلیل عاملی  ۰٫۸1مقیاس را 
(. ضریب همسانی درونی آلفای کرونباخ در 1۶تأییدی پذیرفته شد )

 (. 1۷دست آمد )به ۰٫۷۵پژوهش لواسانی و همکاران 
 یهاداده آوریجمع منظوربه ریاضی: یادگیری ساختٔهمحقق آزمون-

سؤالی ریاضی بیست یادگیری ساختٔهمعلم آزمون از حاضر پژوهش
 ۶۸تا1های دروس صفحات این آزمون براساس آموخته. شد استفاده

و فلش و  CDصورت استفاده از کتاب ریاضی پایٔه هفتم، به
 ازطریق مذکور مٔههای آموزشی تنظیم گردید. روایی پرسشناافزارنرم

 متخصصان از نفر پنج نظرات از استفاده با و صوری و محتوایی روایی
 تأیید و بررسی تأییدی عاملی تحلیل روشبه آموزش حوزٔه کارشناسان و

 . شد
 درس آموزش که بود صورتبدین معکوس طراحی کالس یادگیری

 هشت طی معکوس یادگیری شیؤهزیر به یهاسرفصل براساس ریاضی

 اجرا شیؤه سنتی گواه گروه برای انجام پذیرفت و آزمایش گروه در جلسه
 توانایی در حفظ مفاهیم ریاضی یا اطالعات جدید؛ اول: شد: جلسٔه

 بررسی مشکالت مربوط به کپی و استفاده از اعداد؛ جلسٔه دوم: جلسٔه
آشنایی با بازیابی  چهارم: جلسٔه یادگیری پردازش خودکار؛ سوم:

تقویت در تفکیک اعداد و  پنجم: جلسٔه الزم از حافظه؛ اطالعات
 کردن اعداد و ارقام؛آشنایی با معکوس ششم: جلسٔه نمادهای عملیاتی؛

جلسٔه هشتم: استفاده  گیری و تداوم الگوها؛تقویت نتیجه :هفتم جلسٔه
 نامٔهپرسش مجدداً جلسه هشت از گیری. بعداز دانش قبلی جهت نتیجه

 میانگین و شد آزمون اجراپس عنوانبه رآمدی تحصیلیخودکا یادگیری
 وتحلیلتجزیهگردید.  بررسی و مقایسه آزمونپیش با آزمونپس نمرٔه

 در. صورت گرفت استنباطی و توصیفی بخش دو درها داده آماری
 و معیار، کجی، کشیدگی انحراف و میانگین از توصیفی آمار بخش

کورایانس  تحلیل از استنباطی سطح در و نمره حد کمترین و بیشترین
 تحلیل افزارنرم از استفاده ( باα=۰٫۰۵در سطح معناداری ) چندمتغیره

 گرفته شد.  بهره ۲۰نسخٔه  SPSS آماری

 هایافته 3

وتحلیل شدند. ها با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیره تجزیهداده
های های توصیفی متغیرهای پژوهش در گروهشاخص 1درجدول 

 آزمون ارائه شده است. آزمون و پسآزمایش و گواه در موقعیت پیش

آزمون با استفاده از آزمون و پسها در پیشآزمایش و گواه و مقایسٔه میانگین شده در گروههای توصیفی متغیرهای بررسی. شاخص1جدول 
 (=۵۰nتحلیل کواریانس چندمتغیره )

 گروه (n=۲۵آزمایش ) (n=۲۵گواه ) آزمونها در پسمقایسٔه میانگین

 اندازٔه متغیرها
 اثر

 وضعیت میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار Fمقدار pمقدار 

۰٫۳۹۸ ۰٫۰۰1> ۳۰٫۴۴ 
 آزمونپیش ۳۶٫۴۴ ۹ ۳۸٫۳۶ ۸٫۹

 خودکارآمدی تحصیلی
 آزمونپس ۴۰٫۰۸ ۹٫۴ ۳۹٫۲۰ ۹٫۲

۰٫1۸1 ۰٫۰۰1> 1۰٫۲۰ 
 آزمونپیش ۷٫۵۶ ۳٫۷ ۸٫1۶ ۳

 یادگیری ریاضی
 آزمونپس ۹٫۷۶ ۳٫۸ ۸٫۴۸ ۳٫1

آزمون هر دو متغیر پسنشان داد که نمرات  1های جدول یافته
خودکارآمدی تحصیلی و یادگیری ریاضی در گروه آزمایش درمقایسه 

که تغییر درخورتوجهی در آزمون افزایش یافته است؛ درحالیبا پیش
منظور بررسی تفاوت بین دو گروه، نمرات گروه گواه مشاهده نشد. به

های مفروضه کار رفت؛ اما ابتدابه 1آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره
استفاده از این مدل آماری تحت ارزیابی قرار گرفت. همگنی ماتریس 

باکس بررسی شد. نتایج آزمون نشان داد که کوواریانس با استفاده از ام
(. همگنی =۰٫۸۳1p) دلیلی بر تخطی از این مفروضه وجود ندارد

ها نیز ازطریق آزمون لوین بررسی شد. نتایج آزمون لوین واریانس
 ۰٫۰۵در هر دو متغیر بزرگتر از  Fمشخص کرد که سطح معناداری 

ها در خودکارآمدی تحصیلی است؛ یعنی همگنی واریانس گروه
(۰٫۳۰۲=p( و نیز در یادگیری ریاضی )۰٫۸۶۷=p تأیید شد. همچنین )

                                                      
1. Mancova 

میرونف نشان داد که توزیع نمرات مربوط به هر اسآزمون کلموگروف
آزمون از توزیع نرمال پیروی آزمون و پسدو متغیر پژوهش در پیش

 کند. می
آزمون و نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که با کنترل اثر پیش

( در خودکارآمدی ۰٫۰۲۵شدٔه بونفرونی )با احتساب آلفای تصحیح
معناداری بین گروه آزمایش و گواه وجود دارد تحصیلی، تفاوت 

(۰٫۰۰1>p ؛ همچنین این تفاوت در متغیر یادگیری درس ریاضی)
ها نشان داد که که مقایسٔه میانگینطوری(؛ بهp<۰٫۰۰1معنادار بود )

نمرات خودکارآمدی تحصیلی و ریاضی گروه آزمایش، پس از مداخله 
توان ادعا کرد که ابراین میطور معناداری افزایش یافته است؛ بنبه
 یاضیدرس ر یریادگیو  یلیتحص یمعکوس بر خودکارآمد یریادگی

که حدود صورتیبوده است؛ بهثر ؤم یریادگی ناتوانی یآموزان دارادانش
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۴ 

درصد از یادگیری 1۸٫1درصد از نمرٔه خودکارآمدی تحصیلی و ۳۹٫۸
تأثیر یادگیری معکوس افزایش داشته آموزان تحتدرس ریاضی دانش

 است. 

 بحث 4

 خودکارآمدی بر معکوس یادگیری تأثیر هدف این پژوهش بررسی
 یادگیری ناتوانی دارای آموزاندانش ریاضی درس یادگیری و تحصیلی

طور معناداری استفاده از آموزش معکوس بهنتایج نشان داد که . بود
ش یادگیری درس ریاضی و منجربه بهبود خودکارآمدی موجب افزای

یادگیری شده است. نتایج  ناتوانیآموزان دارای در دانش تحصیلی
 رویکردی عنوانبه معکوس که یادگیری پژوهش دالوری مشخص کرد

 دهدمی تغییر را درس کالس یهافعالیت و تکالیف نقش فردمنحصربه
(. نتایج حاصل از این پژوهش همسو با تحقیق مال و همکاران 1۵)

شدت موفقیت تحصیلی را در نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی به
(. افلکید در ۷دهد )تأثیر قرار میهای مختلف زندگی تحتسال

پژوهشی دریافت افراد با اختالل یادگیری در خودکارآمدی تحصیلی 
ه سبب کاهش یادگیری در دروسی مثل کنند کمشکالتی را تجربه می

 (. ۸شود )ها میریاضی در آن
 در توان بیان کرد که اختاللهای مطالعٔه بندورا میهمسو با یافته

 به مربوط هایمهارت انجام در ناتوانی از است عبارت اساساً ریاضیات
 انتظار کسی از که آموزشی سطح و هوشی ظرفیت به باتوجه حساب

 شدٔهمیزان هایآزمون ازطریق حساب به مربوط هایمهارت. رودمی
 عملکرد با ریاضی در انتظار مورد توانایی فقدان. شودمی ارزیابی فردی

 به مربوط مشکالت کند ومی تداخل روزمره هایفعالیت و با تحصیلی
 ازحاکیها یافته نیز پژوهش این در. گیردمی در بر را وسیعی دامنٔه آن
 درس این در ریاضی یادگیری اختالل دارای آموزاندانش که بود آن

 پژوهش از آمدهدستبه یهایافته براساس. دارند نامناسبی وضعیت
 افزایش موجب معناداری طوربه معکوس آموزش از استفاده حاضر

 هایروش از یکی. است شده آموزاندانش در ریاضی درس یادگیری
 هایروش از استفاده آموزاندانش به گوناگون مفاهیم آموزش در مؤثر
 اختیار در آموزشی، ابزاری هایروش درواقع. است آموزش در فعال

 ارائٔه به توانندآن، می شدٔهحساب و دقیق انتخاب با هستند که معلمان
 (. 1۸بپردازند ) آموزشی مختلف مفاهیم

 توانهای پژوهش فریار میمذکور همسو با یافته یهایافته تبیین در
 و آموزشی معکوس، جنبٔه یادگیری روش که داشت اذعان گونهاین

 ابزارهای از گیریبهره به کودک اشتغال مواقع برخی در و دارد سازندگی
 با او کردنفعال همچنین و داشته را خود خاص جذابیت که خاص

(. 1۹است ) کتاب خواندن ارزش از بیش معکوس یادگیری از استفاده
معکوس از راهبردهای یادگیری فعال  یادگیری کالسکودکان در خالل 
تحلیل  ،مطالعات موردی ،موضوعات جاریبارٔه ازجمله مناظره در

های کوتاه و سخنرانی ،جامع حل مسئلٔه ،مفهومی نقشٔه موردی، توسعٔه
 کنند. آموزشبحث گروهی کوچک در زمان کالس درس استفاده می

کند که فراگیران را در ، این توانایی را برای مدرسان فراهم میمذکور
تحلیل و ترکیب  و بندی شناختی بلوم ازجمله کاربردطبقه بیشترسطوح 

 (. 1۴) درگیر کند
 افزارهاینرم از گیریبهره ویژهبه جریان این خالل در همچنین کودکان

 یهامهارت و کنندمی پیدا دسترسی جدیدی ذهنی مفاهیم آموزشی، به
 ابزارها، تجارب این کمکبه آنان. نمایندمی کسب را بهتری و بیشتر
 فشار بدون آموختنی بازی، مطالب حین در و آورندمی دستبه ایارزنده

 میان این در معکوس یادگیری شود. روشمی گرفته فرا رغبت و میل با و
 عامل عنواندارد، به آموزاندانش برای که ییهاجذابیت و تنوع به باتوجه

 وقتی دیگر سوی شود. ازمی محسوب یادگیری در مهم منبعی و
 یادگیری که است بدیهی هستند، فعال یادگیری در خود آموزاندانش

 در یادگیرنده دیگر عبارتی به. شد خواهد محقق ترمطلوب ایشیوهبه
 افتاد خواهد اتفاق ترمطلوب ایشیوهبه یادگیری باشد فعال که موقعیتی

 وضعیت در است آموزاندانش یادگیری بازدٔه که تحصیلی پیشرفت و
 (. 1۴داشت ) خواهد قرار بهتری

 یادگیری از استفاده حاضر پژوهش از آمدهدستبه یهایافته براساس
 در تحصیلی خودکارآمدی بهبود موجب معناداری طوربه معکوس

خود،  ماهیت بر بنا معکوس یادگیری روش. است شده آموزاندانش
 صورتبه او برای را درس و گیردمی کاربه را آموزدانش مختلف حواس
 (. 1۹آورد )می در سرگرمی و متنوع

 آموزشی، ارائٔه و درسی مطلب به بخشیتنوع یهاراه از یکی همچنین
 را یادگیری فرایند مهم همین و است بازی قالب در آموزشی محتوای

 رسدمی نظربه بخشد ومی بهبود را آن و کرده تسهیل آموزاندانش برای
 قؤه معکوس کالس در. دهدمی ارتقا را آموزاندانش خودکارآمدی که

 هایپرسش طرح به و شودمی برانگیخته آموزاندانش کنجکاوی
 باید خوب معکوس کالس داشتن برای. پردازندمی محورپژوهش

 محور، فضایآموزدانش همکاری، آموزش ازجمله مختلفی موضوعات
شود  گرفته کاربه متفکرانه بازتاب و فنی کافی، پشتیبانی مناسب، زمان

(1۹ .) 

 گیرینتیجه 5

 آموزاندانشافتد که معکوس زمانی اتفاق می یادگیریادگیری در بهبود ی
؛ فرصت بیشتری برای تعامالت داشته و در فرآیند یادگیری درگیر شوند

 از شناختی را عملی در درگیر هایکنش تمام بتواند آموزهمچنین دانش
 هدایت ایگونهبه را خود یادگیری جریان و بگیرد تحت نظر انتها تا ابتدا
 دردسترس منابع و زمان درقبال اشذهنی فرایندهای وریکه بهره کند

 بهبود سبب تواندمی امر این رسدمی نظربه افزایش یابد؛ درنتیجه
 که باشد داشته همراهبه پیامدهایی و شده عملکرد یادگیری

 بخشد.  ارتقا یادگیری با اختالل در افراد را خودکارآمدی

 قدردانی و تشکر 6

که فرصت این  کرمانشاه شهر وپرورش و مدارسبا سپاس از آموزش
ها کمال سپاسگزاری و تشکر را ی آنپژوهش را فراهم ساختند، از همگ

 داریم. 
 وجود ندارد. سندگانینو نیب یگونه تضاد منافعچیه
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