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Abstract: Flipped classroom is a way
;to create positive changes in education
therefore, in the present study we tried
to offer a comprehensive operating
model of implementation of this method
based on research synthesis. The corpus
of this study consisted of all scientific
articles
published
about
the
implementation of flipped classroom.
From this corpus 1084 papers were
identified through constant searching of
the scientific data bases and a total of
100 articles were selected for the final
analysis. A researcher-made worksheet
form was used for the purpose of
reporting and submitting information.
The obtained data were analyzed
through six-step model for metasynthesis Roberts using Open and axial
coding techniques. According to the
findings Curriculum Design in the
flipped classroom includes a change in
the structure of classroom which has
defined different and new roles and
responsibilities for teachers and
learners.
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حسن کاویانی ،2دکتر محمد جواد لیاقت دار،3
دکتر بی بی عشرت زمانی ،4دکتر یاسمین
5
عابدینی
چکیده :کالس معکوس یاک راهکاار بارای
ایجاد اغییرات مثبت در آموزش است ،از این
رو در پژوهش حاضر ساعی شاد بار اسااس
روش سنتزپژوهی ،یک الگوی اجرایی جاام
از اجرای ایان شایوۀ آموزشای ارائاه گاردد.
جامعۀ آماری شامل کلیۀ مقاالت علمی معتبار
در زمینۀ اجرای کاالس معکاوس باوده کاه
بااوجه به جست و جوی منرم در پایگاههاای
اطالعاای ،بر اسااس معیارهاای ورود اعاداد
 1084مقالۀ علمی شناساایی و در نهایات بار
اساس معیارهاای خارو اعاداد  100مقالاه
جهت احلیل نهایی انتخاب شد .بارای فاراهم
آوردن اطالعات ،از فرم کاربرگ طراحی شده
اوسط محقق برای گزارش و ثبات اطالعاات
پژوهشهای اولیاه اساتفاده گردیاد و جهات
احلیال یافتاههاا از الگاوی شاش مرحلاهای
سنتزپژوهی روبراس با اساتفاده از روشهاای
کدگذاری باز و محوری اساتفاده شاد .طباق
یافتههای بدست آمادۀ الگاوی برناماهریازی
درسی در کالس معکوس شامل یک اغییر در
ساختار کالس درس میباشد کاه نقاشهاا و
مسئولیتهاایی متفااوای را بارای مادرس و
فراگیر ایجاد میکند.
واژگان کلیدی :کالس معکوس ،فعالیتهاای
یاددهی-یادگیری ،سنتزپژوهی
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مقدمه
در عصر حاضر فناوریهای جدید و در دسترس ،اغلب باعث نوآوری در آموزش شده
و تالش میکنند که باعث تقویت آموزش سنتی شوند (جنسن 1و همکاران)2015 ،؛
تحوالت اخیر در فناوری اطالعات ،باعث فراهم کردن الگوها و مدلهای جدید تدریس
در آموزش شده است ،چرا که به صورت سنتی بیشتر مدرسان از سخنرانی چهره به
چهره استفاده میکنند؛ از این رو جهت فراهم کردن یک محیط یادگیری بهتر ،میتوان از
فواید فناوری در آموزش حضوری استفاده کرد (ژانگ 2و همکاران)2016 ،؛ از سویی
دیگر تغییرات ویژگیهای فراگیران ،تحوالت اقتصادی و فناوری اینترنت باعث شده
است که محیط آموزشی نسبت به دهۀ قبل تفاوتهایی پیدا کند .در نتیجه بسیاری از
مدرسان به دنبال بررسی مدلهای جدید آموزشی برای موفقیت فارغ التحصیالن در
جامعه امروز هستند (روتلر و کین.)2016 ،3
مدرسان اغلب گزارش میدهند که در زمینۀ مدیریت زمان کالس درس و تعداد
تعامل های چهره به چهره در کالس درس برای رسیدن به یک تعادل موثر بین سخنرانی
و راهبردهای یادگیری فعال دارای مشکالتی هستند (کیم 4و همکاران)2014 ،؛ در این
راستا مدلهای کالس معکوس 5تالش میکنند تا به وسیلۀه اختصاص دادن زمان بیشتر
برای حمایت از یک رویکرد یادگیری ترکیبی ،به این چالش پاسخ دهند (استایر،6
 .)2012تکامل این شیوۀ آموزشی شامل راهبردهایی از جمله «فقط در زمان تدریس»7
میشد که توسط نواک و پترسون 8در سال  1998توصیف شد که شامل ترکیب کالس
1 - Jensen
2 - Zhang
3 - Rotellar & Cain
4 - Kim
5 - flipped classroom & reverse instruction & reverse teaching & backwards
classroom
6 - Strayer
7 - just in time teaching
8 - novak & patterson
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به کالس درس برای روشهای یادگیری فعال و دسترسی بیشتر به فناوریهای پیشرفته

الگوی برنامهریزی درسی درکالس معکوس...

درس مشارکتی با مواد آموزشی آن الین و فعالیتها برای کمک به مدرسان جهت درک
نیازهای فراگیر ،ارائۀ بازخورد به موقع و طرح درس برای پاسخ به نیازهای آنان بود
(زین الدین و عطاران.)2015 ،
کالس معکوس در شکلهای مختلفی توسعه پیدا کرد ،اما مدل مورد پسند و واحد
آن توسط دو تن از متخصصان به نامهای جاناتان برگمن 1و آرون سمز 2ارائه شد
(جنسن و همکاران)2015 ،؛ این افراد که در سال  2008در دبیرستان وودلند پارک 3در
شهر کلرادو 4معلمان شیمی بودند ،پی بردند که برای تدریس مجدد به دانش آموزان
غایب با دشواریهایی مواجهاند ،از این رو با استفاده از نرم افزارها شروع به ضبط
کالسهای درس خود کردند .آنها بعدها پی بردند که حتی دانش آموزان غایب نیز
فیلمهای ضبط شده آنان را مشاهده میکردند ،چرا که این امر به آنها کمک میکرد که
درسهای کالسی خود را تقویت و بررسی کنند .این عامل باعث شد که این متخصصان
کنجکاو شوند که چگونه آنها میتوانند از زمان کالس و مفاهیم دیگر در یک کالس
وارونه استفاده کنند؟ (مک لین 5و همکاران)2016 ،؛ از این رو اولین کتاب را با عنوان
«کالست را معکوس کن :به هر دانش آموز ،در هر کالس و هر زمان ،رسیدگی کن  »6را
در سال  2012منتشر کردند (برگمن و سمز)1395 ،؛ آرمان این روش اصالح مدلهای
قدیمی تدریس بود که اغلب باعث ناکارمدی و شکست انگیزه و تالش فراگیران در
بنابراین کالس معکوس یک تحول تازه در آموزش مدرن است که فعالیتهای
فراگیر محور را تشویق میکند (ژانگ و همکاران .)2016 ،از این رو کالس معکوس به
معنای ترکیب موثر آموزش سنتی و مجازی با استفاده از زمان داخل و خارج از کالس
درس است (ماتیس .)2015 ،7لیج 1و همکاران ( )2000سادهترین تعریف از کالس
1 - jonathan bergmann
2 - aron sams
3 - woodland park
4 - colorado
5 - McLean
6 - flip your classroom: reach every student in every class every day
7 - Mattis
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کالس درس میشد (جنسن و همکاران.)2015 ،
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معکوس را ارائه میدهند و آن را شامل وقایعی میدانند که به صورت سنتی جایگاه آن
در داخل کالس درس بوده ،حال به بیرون از کالس درس منتقل میشود و همچنین
وقایعی که جایگاه آن در خارج از کالس درس بوده و حال به داخل کالس درس منتقل
میشوند .بنابراین در مدل کالس معکوس محتوای دروس (که در قالب فیلم ،سخنرانی-
های برخط و یا سایر اشکال تهیه شدهاند) به زمانی خارج از کالس درس انتقال داده
شده و در مقابل فعالیتهای مرتبط در داخل کالس درس انجام میشود (نکراتو و
کاراکوک)2015 ،2؛ بر اساس تعریف در کالس معکوس فراگیران فعالیت بیشتری را
نسبت به کالس درس سنتی انجام میدهند ،آنها از طریق راهنمایی ابزارهای فناوری
به صورت مستقل یاد میگیرند (زین الدین و عطاران.)2015 ،
در کالس معکوس پیشنهاد میشود که زمان کالس بر روی کاربرد دانش تمرکز پیدا
کند و این عامل این امکان را به مدرس میدهد که فرصتهای بهتری را برای شناسایی
خطاهای تفکر فراهم کند .عالوه بر این کالس معکوس باعث پرورش قبول مسئولیت
یادگیری در فراگیران از طریق تعامل در طول زمان کالس درس میشود (فالهرتی و
فلیپس)2015،3؛ نتایج پژوهشها نشان میدهد که کالس معکوس نسبت به شیوههای
سنتی بسیار موثرتر است (نیشیگاوا 4و همکاران.)2016 ،
یافتهها نشان میدهد که در حالت کلی مهارتهای شفاهی و کالمی فراگیران در
آموزش معکوس بهبود پیدا میکند و فراگیران نگرش مثبتی نسبت به طراحی آموزش
پی بردند فراگیران در کالس درس فعالیت بیشتری داشته و عملکرد بهتری از نتیجه این
روش جدید حاصل میآید (هائو )2016 ،6انجی کار 7و همکاران ( )2016نشان دادند
که اجرای کالس معکوس بر نمرات امتحانات ،عملکرد دروس و رضایت فراگیران تأثیر
1 - Lage
2 - Naccarato & Karakok
3 - O'Flaherty & Phillips
4 - Nishigaw
5 - Li & Huang
9- Hao
7 - Njie-Carr
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معکوس داشتهاند (هسیه و همکاران2016 ،؛ لی و هوانگ)2017 ،5؛ همچنین مدرسان

الگوی برنامهریزی درسی درکالس معکوس...

مثبتی داشته است .تحلیلها نشان میدهد که فراگیران ،دروس معکوس را به صورت
کارآمد دریافت کردند هرچند مولفههای مختلفی در این راستا با اهمیت یکسان به
یادگیری فراگیران کمک میکند اما مهمتر این است که فراگیران تعامل با استاد را با
ارزش میدانند (مذافی)2015 ،1؛ همچنین کالس معکوس توانایی فراهم کردن بازخورد
به تکالیف درسی ،توضیح بیشتر تکالیف پیچیده ،بحث در مورد تمرینات و تسهیل
بحثهای فردی و گروهی را دارد (سی و کانری.)2014 ،2
پاتن واال 3و همکاران ( )2017نشان میدهند آمادهسازی فراگیران از طریق تماشای
سخنرانی قبل از کالس درس باعث بهبود عملکرد آزمون آنها میشود .در این راستا
سنگل )2016( 4نشان داد عملکرد و تکالیف کالسی و میزان تماشای فیلم (تکالیف اولیه
قبل از کالس درس) به صورت معناداری برای پیشرفت فراگیران در کالس معکوس
موثر است ،همچنین اگرچه فراگیران در ابتدا از سازگاری با سیستم جدید نارضایتی
داشتند؛ اما آنها کسانی بودند که احساس مسئولیت پذیری برای یادگیری خود داشتند و
توانستند نیازهای خود را از طریق فعالیتهای گروهی و فردی رفع کرده و نمره باالتری
را به دست آورند .همچنین تای 5و همکاران ( )2017نیز نشان دادند که کالس معکوس
اثر مثبتی بر باورهای خود-کارآمدی و انگیزش درونی فراگیران دارد ،یافتهها نشان
میدهد کالس معکوس میتواند یک روش امیدوارکننده برای رشد عملکرد یادگیری
بنابراین بسیاری از مدرسان و فراگیران توافق دارند که کالس معکوس یک راه قابل
توجهای برای بهبود درگیری و ارتقای پذیرش مسئولیت یادگیری فراگیران در آموزش
است (مافت و میل)2014،6؛ اما نکتهای که بسیار مهم است این که ،مدل منحصر به
فردی برای اجرای کالس معکوس وجود ندارد .مرور ادبیات حوزۀ کالس معکوس

1 - Mzoughi
2 - See & Conry
3 - Patanwala
4 - Şengel
5 - Thai
6 - Moffett & Mill
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نشان میدهد که این رویکرد ،یک مرحلهای از نوآوری است .پژوهشها همچنین نشان
میدهد که فراگیران در هزارۀ جدید اعتقاد دارند که عمل کردن نسبت به کسب دانش و
فرآیند آزمون و خطا از اهمیت بیشتری برخوردار است (الو 1و همکاران)2014 ،؛ از
این رو کالس معکوس فقط شامل صرف کردن زمان کالس درس برای یادگیری فردی
نیست ،بلکه شامل استفاده از انواع آموزش و یادگیری ،تشویق فراگیران به پذیرش
مسئولیت یادگیری خود ،تقویت آنان در جهت رسیدن به یادگیری در حد تسلط در
محتوا میشود .از این رو راههای مختلفی برای معکوس کردن یک کالس وجود دارد؛
بنابراین یک رویکرد منحصر به فرد نمیتواند به این موقعیتها پاسخ دهد (هولگسن،2
.)2015
لذا باتوجه به گستردگی تحقیقات و تنوع الگوهای انجام شده ،در این پژوهش سعی
میشود بر اساس روش سنتزپژوهی و ترکیب تحقیقات مرتبط ،یک الگوی اجرایی
توافقی و جامع از اجرای کالس معکوس ارائه گردد؛ البته ذکر این نکته ضروی است که
هیچ وقت نمیتوان الگویی منحصر به فرد برای اجرای این شیوه ارائه داد ،چرا که
خالقیت ،امکانات و شرایط اجرا در هر محیطی متفاوت خواهد بود ،بنابراین آنچه که
بیشتر در این پژوهش مدنظر است رسیدن به یک الگوی توافقی در بین انواع الگوهای
انجام شده است.
روش احقیق
و عوامل خاص ادبیات تحقیق است .این روش که در برخی موارد از آن به عنوان
فراتحلیل کیفی نیز به یاد میشود ،سعی دارد تحقیقاتی را که پوشش میدهد ،تحلیل
کرده و تناقضات موجود در ادبیات آن را حل کرده و ضمن یکپارچه کردن نتایج،
موضوعات اصلی را نیز برای تحقیقات آینده مشخص نماید (کوپر و هگز .)2009 ،4در
این روش دانستههای مطالعات مختلف و شاید پراکنده که میتوانند با نیازهای خاص
1- Love
2 - Helgeson
3 - The research synthesis
4 - Cooper & Hedges
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الگوی برنامهریزی درسی درکالس معکوس...

میدان عمل مرتبط باشند ،گردآوری میشوند؛ سپس این دانستهها باهم پیوند یافته و کل
مجموعۀ دانش حاصله در قالبی متناسب با نیازهای کنونی ،مورد ارزیابی ،سازماندهی
مجدد و تفسیر قرار میگیرند .از این رو در این روش صرف کنارهم قرار دادن دانشهای
قبلی مدنظر نیست؛ بلکه بر ترکیب یافتههای گوناگون در چارچوبی مشخص که روابطی
جدید را درپی دارد ،مورد تأکید است (شورت)1387 ،1؛ از این رو حوزۀ پژوهش شامل
کلیۀ مقاالت علمی معتبر در زمینۀ اجرای کالس معکوس میباشد .برای فراهم آوردن
اطالعات مورد نیاز ،از فرم کاربرگ طراحی شده توسط محقق برای گزارش و ثبت
اطالعات پژوهشهای اولیه استفاده گردید .این ابزار با توجه به اطالعات مورد نیاز از
پژوهشهای اولیه از دو بخش اطالعات کتاب شناختی و اطالعات الزم برای یافتهها
تهیه شد .در بعد کتاب شناختی اطالعاتی چون عنوان کار ،نوع اثر ،نویسنده ،محل و
تاریخ چاپ و مقطع تدارک دیده شد و در بخش یافتهها به ثبت موارد مرتبط با اهداف
تحقیق پرداخته شد .از سویی دیگر در پژوهش حاضر ،جهت تحلیل یافتهها از الگوی
شش مرحلهای سنتزپژوهی روبرتس استفاده شد (مارش)1387 ،2؛ که در جدول  1این
مراحل به همراه شرح اقدامات انجام شده قابل مشاهده است:
جدول ،1مراحل سنتزپژوهی روبراس
مراحل سنتزپژوهی

اوضیحات

روبراس
جست

کردن یک کالس وجود دارد؛ بنابراین یک رویکرد منحصر به فرد برای

نیاز،

اجرای

وجوی مقدماتی ،شفاف

اجرای این روش وجود ندارد؛ لذا باتوجه به گستردگی تحقیقات و تنوع

سازی نیاز

روشهای انجام شده ،در این پژوهش سعی میشود بر اساس روش
سنتزپژوهی و ترکیب تحقیقات مرتبط ،یک الگوی توافقی و جامع از
اجرای روش کالس معکوس ارائه گردد.

مرحلۀ دوم :اجرای

این مرحله به جست وجوی منابع مربوط با نیاز اصلی پژوهش اختصاص

پژوهش به منظور

دار د .از این رو ابتدا کلیۀ مقاالت علمی معتبر از طریق جست و جوی

بازیابی مطالعات

کلیدواژههایی از قبیل ،کالس معکوس ،رویکرد معکوس ،تدریس
1 - Short
2 - Marsh
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مرحلۀ اول :شناسایی

از آنجایی که بر اساس تحقیقات مختلف راههای متعددی برای معکوس
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اوضیحات

مراحل سنتزپژوهی
روبراس

معکوس ،مدل معکوس و یادگیری معکوس از طریق پایگاههای اطالعاتی
داخلی از جمله ،Google ،Sid ،Normagas ،Magiram :پرتال
جامع علوم انسانی ،پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران
) (IRANDOCو جویشگر فارسی علم نت و همچنین پایگاههای
اطالعاتی در خارج از جمله،Scopus ،Emerald :

Science

Taylor ،Sage ،Scientific Information Database ،Direct
،ProQuest ،Springlink ،Worldscientific ،& Francis
 Google Scholar ،Eric ،Wileyو بررسی ارجاعات هریک از منابع
شناسایی شد و سپس باتوجه به هدف تحقیق منابع مرتبط حفظ و منابع
غیرمرتبط حذف شد .به منظور باالبردن کیفیت کار ،جست و جوی
مقاالت توسط دو نفر که آشنایی کامل به روشهای جست و جو و منابع
اطالعاتی داشتند به صورت جداگانه انجام شد .از سوی دیگر دو نفر
خبره در زمینۀ برنامهریزی درسی و تکنولوژی آموزشی بر کلیۀ روند
اجرای کار نظارت داشت .همچنین این پژوهش با تکیه بر شناسایی منابع
داخلی و خارجی بوده که در زمینۀ داخلی فقط یک منبع در باب شیوۀ
اجرای این روش تعریف عملیاتی ارائه داده بود.
پاالیش و سازماندهی

اختصاص دارد .داوری که نیازمند تدوین مالکهایی برای گزینش و دسته

مطالعات،

بندی مطالعات است .معیار اصلی ورود در این پژوهش شامل موارد زیر
بوده است:
 .1مقاالت و پژوهشهای چاپ شده در حوزۀ رویکرد معکوس در
آموزش؛  .2از آنجایی که روش سنتزپژوهی صرفاً با دادههای کیفی
سروکار دارد لذا مقاالت و پژوهشهایی که با روشهای کیفی مناسب از
قبیل :مصاحبه ،مشاهده ،مرور نظامند ،کتابخانهای و سایر روشهای کیفی
و همچنین مقاالت کمی از جمله مقاالت پیمایشی ،تجربی و همبستگی
که دارای نتایج کیفی بودند و به تعریف عملیاتی از شیوۀ اجرای مدل
معکوس در آموزش پرداخته بودند ،مورد بررسی قرار میگیرند.3 ،
تحقیقات بایستی دادهها و اطالعات کافی را در ارتباط با اهداف پژوهش،
گزارش کرده باشد ،از این رو کفایت یک پژوهش جهت بررسی در این
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مرحلۀ سوم :گزینش،

این مرحله به داوری دربارۀ تعیین مطالعات مرتبط با نیازهای دانشی

الگوی برنامهریزی درسی درکالس معکوس...
اوضیحات

مراحل سنتزپژوهی
روبراس

مقاله ارائۀ یک تعریف عملیاتی از شیوۀ اجرای مدل معکوس در آموزش
میباشد.
باتوجه به جستجوهای انجام شده  1084مطالعه در راستای مالکهای
ورود این پژوهش یافت شد که تعدادی از این مطالعات برای ورود به
تحلیل نهایی مناسب نبودند و بر اساس مالکهای خروج از فرایند تحلیل
این پژوهش خارج شدند که مالکهای خروج این مطالعه شامل موارد
زیر است:
 .1پژوهشهایی که اطالعات کافی در زمینۀ اهداف این تحقیق گزارش
نداده بودند ،به عبارت دیگر پژوهشهایی که صرفاً به توصیف مدل
معکوس پرداخته بودند و به نحوۀ اجرای آن نپرداخته بودند .2 ،پژوهش-
هایی که فاقد کیفیت الزم علمی بودند از آنجا که در مجالت بی کیفیت
منتشر شده بودند.
بر این اساس روند بررسی تحقیقات به ترتیب به این شرح است (کل
مطالعات مرتبط با کلیدواژهها  1084مورد ،حذف تحقیقات نامرتبط پس
از بررسی عناوین  759مورد ،چکیده تحقیقات مورد بررسی  325مورد،
حذف تحقیقات نامرتبط پس از بررسی چکیدۀ مطالعات  216مورد،
تحقیقات مرتبط با متن کامل  109مورد ،حذف تحقیقات نامرتبط پس از
بررسی متن کامل  9مورد ،کل تحقیقات نهایی  100مورد ،بنابراین در این
مورد بررسی قرار گرفت .از این رو برای تحلیل نهایی در این پژوهش از
یافتههای  100تحقیق علمی استفاده شده که در جدول  3ویژگیهای این
تحقیقات بر اساس کد مقاله ،نام محققین ،سال انتشار و تعریف عملیاتی
هر پژوهش قابل مالحظه است.
مرحلۀ

چهارم:

این مرحله ،چارچوبی پیوند دهنده است که اطالعات به دست آمده در

چارچوب ادراکی و

پیرامون آن ترکیب میشود .از این رو چارچوب ادراکی شکل گرفته در

متناسب ساختن آن با

این پژوهش حول دو مفهوم اصلی است :تعریف عملیاتی از روش اجرای

اطالعات حاصل از

کالس و ارائۀ الگوی جامع که بر اساس الگوی عناصر برنامۀ درسی اکر

تحلیل

انجام میگیرد.

مرحلۀ پنجم :پردازش،

باتوجه به یافتههای حاصل از تحقیقات مرتبط با هدف پژوهش ،ابتدا کلیۀ
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پژوهش 100مورد شامل  99پژوهش خارجی و تنها یک پژوهش داخلی

دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی ،شماره  ،11سال ششم ،بهار و تابستان 1397
اوضیحات

مراحل سنتزپژوهی
روبراس
ترکیب و تفسیر در

مولفهها از طریق فرآیند کدگذاری باز استخراج و سپس بر اساس فرآیند

قالب فرآورده های

کدگذاری گزینشی ،کلیۀ مولفهها بر اساس مفاهیم مشترک دستهبندی می-

ملموس

شوند؛ از این رو باتوجه به فرآیند کدگذاری حاصل از مرحلۀ اول ،در این
بخش به هریک از سواالت الگوی عناصر برنامۀ درسی اکر پاسخ داده
میشود.

مرحلۀ ششم :ارائۀ نتایج

در این بخش ،باتوجه به فرآیند و فرآودههای سنتزپژوهی در یک نمای
کلی الگوی برنامۀ درسی رویکرد معکوس مورد بررسی قرار میگیرد،
ابتدا در قسمت فرآیند سنتزپژوهی استخراج تعاریف صورت گرفته ،به
این شکل که ابتدا توصیفات کلیۀ تعاریف از طریق فرآیند کدگذاری باز
شناسایی و سپس مصادیق هریک از تعاریف توسط فرآیند کدگذاری
محوری استخراج میشود که کلیۀ دادههای حاصل در بخش یافتهها
گزارش میشود و سپس در قسمت فرآورده سنتزپژوهی ،از آنجا که هدف
سنتزپژوهی ترکیب کلیۀ یافتههای علمی در یک موضوع خاص و رسیدن
به یک انسجام واحد است ،در بخش ارائۀ نتایج ترکیب با مرور مجدد
دادههای اولیه و کدگذاری مجدد ،موارد همپوشی و قرابت معنایی باهم
ترکیب شده و به صورت یک کل جدید و انسجام یافته ارائه میشود که
باتوجه به یافتههای مرحلۀ قبل ،نتایج کلی پژوهش به صورت الگویی در
یک کل مسنجم و جامع ارائه میشود.

برنامۀ درسی اکر استفاده شد .استفاده از این الگو به خاطر جامعیت آن نسبت به سایر
الگوهای عناصر برنامۀ درسی بود .وان دن اکر )2010( 1به ارائۀ چارچوبی تکمیلی در
زمینۀ برنامۀ درسی پرداخته است .این چارچوب که با مؤلفههای مختلف یک برنامۀ
درسی سر و کار دارد ،ده پرسش ویژه را دربارۀ برنامهریزی یادگیری فراگیر مطرح
مینماید که در جدول  2قابل مالحظه است:

1 -Van den Akker
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همچنین بنابر توضیحات مرحلۀ سوم ،برای ارائۀ یک الگوی جامع از الگوی عناصر

الگوی برنامهریزی درسی درکالس معکوس...

جدول .2مؤلفههای برنامۀ درسی و پرسش مرتبط با آن
ردیف

عنصر

پرسش مربوطه

1

منطق یا پنداره (چرایی)

چرا فراگیران یاد میگیرند؟

2

غایتها و هدفها

برای کسب چه اهدافی فراگیران یاد میگیرند؟

3

محتوا

فراگیران چه چیزی یاد میگیرند؟

4

فعالیتهای یادگیری

فراگیران چگونه یاد میگیرند؟

5

نقش مربی

مربی چگونه یادگیری را تسهیل میکند؟

6

مواد و منابع

فراگیران با چه ابزارهایی میآموزند؟

7

گروهبندی فراگیران

فراگیران با چه کسانی یاد میگیرند؟

8

مکان

فراگیران کجا یاد میگیرند؟

9

زمان

فراگیران در چه زمانی میآموزند؟

10

سنجش

چطور میتوان از پیشرفت یادگیری مطمئن شد؟

و در نهایت برای اطمینان از نحوۀ کدگذاریها از دونفر ارزشیاب جهت کدگذاری
مجدد یافتهها استفاده شد که به منظور تأیید پایایی ،از فرمول ضریب کاپای کوهن،
استفاده شد که در این پژوهش میزان توافق بین ارزشیابان عدد  0/76بدست آمد که
دادهها نیز از روشهای کدگذاری باز و محوری از نرم افزار  Nvivo-8استفاده شد.
یافتهها
برای تحلیل نهایی در این پژوهش از یافتههای  100تحقیق علمی استفاده شده که در
جدول  3ویژگیهای این تحقیقات بر اساس کد مقاله ،نام محققین ،سال انتشار و
تعریف عملیاتی هر پژوهش از اجرای الگوی کالس معکوس قابل مالحظه است.
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نشان دهندۀ  76درصد توافق بین ارزشیابان در کدگذاریها بود .همچنین برای تحلیل
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جدول :3ویژگیهای اولیه احقیقات مورد بررسی و ارائۀ نتایج اصلی احقیقات بر
اساس کدگذاری باز
کد مقاله

محققین

اعریف عملیاای از شیوه اجرا

1

اوسیوا و

ایدۀ این فناوری بر اساس مراحل اصلی تدریس و فرآیند یادگیری

سولوژنکو

1

()2015

از جمله فعالیتهای کالسی و تکالیف است که باهم جابه جا می-
شوند .مواد درسی تئوری به صورت فردی از سوی فراگیر به وسیلۀ
تماشای سخنرانیهای ضبط شده از سوی معلم یا دانلود از طریق
وب سایتهای اینترنتی مورد مطالعه قرار میگیرد و فعالیتهای
کالس درس به انجام تکالیف عملی و بحث اختصاص پیدا میکنند
که مسائل عمدۀ آن با معلم است .در کالس معکوس فراگیران
فرصتهایی برای کنترل یادگیری خودشان دارند آنها میتوانند بر
اساس سرعت خود مطالعه کنند ،از آنجایی که به مواد درسی مورد
نیاز دسترسی دارند .عالوه بر آن فراگیران میتوانند زمان و مکان
مطالعۀ خود را انتخاب کنند؛ همچنین دسترسی مداوم به مواد درسی
برخط این امکان را برای آنها فراهم میکند که در صورت از دست
دادن کالس درس به هر دلیلی ،سرعت مطالعه خود را در برنامۀ
درسی حفظ کنند .فناوری کالس معکوس به وسیلۀ پروژههای
تعاملی و کار گروهی ،مشارکت در میان فراگیران را تشویق میکند.
کالس معکوس باعث افزایش مسئولیت پذیری فراگیران نسبت به
خود را مدیریت کرده و خودخوانی و مهارتهای یادگیری خود را
بهبود بخشند؛ به عبارت دیگر نقش فراگیران در فرایند یادگیری
تغییر میکند و این باعث مشارکت آنان در فرایند آموزش میشود.
فناوری کالس معکوس همچنین در نقش معلم نیز تأثیر دارد ،نقش
معلم از انتقال دهندۀ دانش به فراگیران به تسهیل کنندۀ یادگیری آنان
تغییر میکند.معلمان همچنین فراگیران را در کسب مهارتهای
مدیریت زمان برای کارایی بیشتر در فرایند یادگیریشان راهنمایی
میکنند.

2

نیشیگاوا و

در کالس معکوس فراگیران در گام اول قبل از کالس درس به
- Evseeva & Solozhenko
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یادگیری خودشان میشود .فراگیران یاد میگیرند که زمان مطالعۀ

الگوی برنامهریزی درسی درکالس معکوس...
کد مقاله

محققین

اعریف عملیاای از شیوه اجرا

همکاران

وسیلۀ تماشای فیلم سخنرانی آماده میشوند و در عوض به جای

()2016

یک سخنرانی منفعل ،آموزش فردی و کارگاههای آموزشی را در
کالس درس دریافت میکنند.

3

مک الفلین

کالس معکوس یک نوع از رویکرد یادگیری ترکیبی است که در آن

1

مفاهیم بنیادی قبل از کالس درس به فراگیران ارائه میشود و این

()2015

اجازه را به مدرس میدهد که فراگیران را در طول کالس درس از

و رونی

طریق فعالیتهای یادگیری درگیر کند.
4

هی 2و

هدف آموزش معکوس حذف سخنرانی در کالس درس است.

همکاران

تعریف آموزش معکوس باید از سه ویژگی برخوردار باشد .1

()2016

یادگیری اجباری قبل از کالس درس از طریق مواد آموزشی جدید
به وسیلۀ  .2توضیح عمیق ،تمرین و استفاده از دانش در کالس
درس از طریق تکنیکهای یادگیری فعال  .3جایی که در آن حضور
در کالس درس الزامی است .آموزش معکوس باعث افزایش زمان
کلی مطالعه برای فراگیران نمیشود بلکه شامل یک تغییر درحجم
تکالیف آنان است؛ به طورضمنی هر تاثیری از آموزش معکوس باید
نسبت داده شود به عوامل دیگری در مقایسه با افزایش تالش
مطالعه؛ عالوه بر این برای دسترسی به آموزش معکوس نیازی
نیست که به زمان مطالعه اضافی برای قبل از کالس درس از طریق
کاهش تعداد جلسات کالسی تنظیم و سازماندهی شود.

و همکاران

در ابتدا با مواد آموزشی خارج از کالس درس مواجه میشوند که

()2016

معموالً شامل خواندن یا سخنرانی ضبط شده میشود و از زمان

بتی هاوز

کالس درس برای انجام تکالیف درسی مشابه از طریق راهبردهای
حل مسئله و مناظره استفاده میشود.
6

هسیه 1و

یادگیری معکوس یک رویکرد منحصر به فردی است که محبوبیت

همکاران

و رو به رشدی را در زمینههای مختلف به دست آورده است.

()2016

یادگیری معکوس نقش تکالیف درسی و فعالیتهای کالسی را جا
1

- McLaughlin & Rhoney
- He
3
- Betihavas
2
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3

کالس معکوس شامل یک تحول در تدریس سنتی است ،فراگیران

دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی ،شماره  ،11سال ششم ،بهار و تابستان 1397
کد مقاله

محققین

7

کاکاسیمو

اعریف عملیاای از شیوه اجرا
به جا میکند که در آن فراگیران با انجام تکالیف قبل از کالس برای
کسب دانش از جمله تماشای فیلم آموزشی یا انجام دادن اقدامات
مربوطه درگیر میشوند تا دانش و مهارت مورد نیاز برای حضور در
کالس درس را کسب کنند .در حالی که نقش معلم نظارت و
اصالح فراگیر است .اما عناصر کلیدی که یادگیری معکوس را در
بر میگیرد شامل .1 :فراگیرانی که با دانش جدید قبل از کالس
درس مواجه میشوند (مواد آموزشی ضبط شده از سوی مدرس) .2
انگیزهای برای آماده شدن فراگیران برای حضور در کالس درس
(پیش آزمون برخط)  .3مکانیسمی برای دسترسی فراگیر برای درک
کردن مواد آموزشی از کالس درس (آزمونهای ناشناس در کالس
درس) و  .4زمان کافی برای فراگیران برای درگیر شدن در

فعالیت-

های داخل کالس درس ،جهت کسب تواناییهای شناختی سطح
ازجمله :تفکر انتقادی ،یادگیری مشارکتی یا حل مسئله.
س

2

()2015

این رویکرد میتواند فراگیران را بر اساس سرعت و برنامۀ زمانی
خودشان برای سخنرانی آماده کند .مدرسان نیز به نوبۀ خود توضیح
بیشتری را در زمان کالس درس برای بازخورد فوری گروهی و
فردی فراگیران فراهم کنند؛ اگرچه یکی از انتقادات وارده به کالس
معکوس این است که مدرسان باید فعالیت هایی را به کار گیرند که
از آماده شدن فراگیران برای کالس درس اطمینان حاصل کنند.

همکاران

سنتی و عناصرکلیدی تکالیف درسی یک درس را معکوس میکند.

()2016

فراگیران مواد آموزشی را از قبل دریافت میکنند (مثل یک متن،
سخنرانی برخط یا سخنرانی ضبط شده) از سویی دیگراین امکان
فراهم میشود که از زمان کالس درس جهت انجام تمرینات
یادگیری فعال استفاده شود ترکیب شکل برخط با تعامل حضوری،
یک مدل آموزشی موثر برای تدریس است .این نوآوری آموزشی
باعث درگیری بیشتر فراگیران با مواد آموزشی ،بهبود نمرۀ آزمون و
1

- Hsieh
- Kakosimos
3
- Rose
2
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8

روس 3و

کالس معکوس اشاره دارد به یک رویکرد آموزشی که سخنرانی

الگوی برنامهریزی درسی درکالس معکوس...
کد مقاله

اعریف عملیاای از شیوه اجرا

محققین

بهبود رضایت آنان میشود.
9

هائو

1

یادگیری معکوس بر اساس یک شبکهای بنا شده است که
مشخصات کالس درس ،ساختار و یادگیری ترکیبی را معکوس می-

()2016

کند .بنابراین فراگیران قبل از ورود به کالس پیش مطالعه انجام داده
و مدرس از زمان کالس درس جهت هدایت فراگیران از طریق
تکالیف درسی ،حل مسئله ،بحثهای گروهی و فعالیتهای تعاملی
کالسی استفاده میکنند .این مدرسان محتوا را به صورت اسالیدهای
پاورپوینت و فیلم تهیه کرده و آنها را در سایت  youtubeقرار
دادند و فراگیران آن فیلمها را قبل از ورود به کالس مشاهده می-
کردند .در طول کالس درس هم مدرسان نیز ،فراگیران را در
تکالیفی که از قبل مشخص کرده بودند ،راهنمایی میکردند .چیزی
که در یادگیری معکوس بسیار مهم است این است که در درجۀ اول
باید تعیین کنیم که اگر فراگیران قصد دارند برای یادگیری معکوس
آماده شوند باید مسئولیت یادگیری خود را در برعهده بگیرند و با
اهمیتتر اینکه مدرسان باید مشخص کنند که آیا آنها از نیازهای
یادگیری فراگیران خود آگاه هستند؟
10

2

کالس معکوس شامل دو مولفۀ عمده است .1:آموزش فردی قبل از

و همکاران

کالس درس برای یادگیری محتوا ،تکمیل متون درسی ،تماشای

()2016

سخنرانی از قبل ضبط شده و یا ارائه شده از طریق اسالیدهای

انجی کار

درسی پودمانی قبل از کالس درس -2فعالیتهای تعاملی گروهی
در کالس درس بر تقویت فراگیران برای پاسخ دادن به محتوای
درسی به وسیلۀ افزایش و توسعۀ ایدهها از طریق راههای مختلف
تمرکز دارد .یک مدل کالس معکوس ترکیب مشارکتی یادگیری
فعال ،یادگیری تیمی و راهبردهای مهمی برای تجهیز کردن فراگیران
به مهارتها و صالحیتهای ضروری برای تمرینهای عملی است.
11

ابراداویچ

1

کالس معکوس یک راهبرد آموزشی است که به صورت تعاملی بین

- Hao
- Njie-Carr

1
2
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اعریف عملیاای از شیوه اجرا

و همکاران

مدرس و فراگیر در کالس درس صورت میگیرد .در کالس

()2015

معکوس مواد سخنرانی خارج از کالس درس از طریق فیلمهای
تعاملی یا آموزشی مشاهده میشود؛ در حالی که تکالیف یا کاربرد
مفاهیم اصلی در طول زمان کالس درس انجام میگیرد .مدرس در
نقش تسهیل کننده و یاری دهندۀ فراگیر عمل کرده و هدف کالس
معکوس یادگیری فعال و درگیری فراگیران با مفاهیم اصلی متون
مختلف برای رسیدن به کارایی در ساختن دانش اساسی است.
دسترسی به محتوایی ویدیویی عامل بسیار مهمی است که باید مورد
بررسی قرار گیرد ،یکی از راههایی که میتوان مطمئن شد که
فراگیران میتوانند به صورت موفقیت آمیزی فیلمها را مشاهده کنند
استفاده از وسایل مختلف در دسترس در بازار است که بیش از یک
فرمت را پیشنهاد میکند.

12

2

کالس معکوس یک شکل از یادگیری ترکیبی است که تالش میکند

()2015

زمان کالس درس را به یک محیط فعال تبدیل کند و معموالً از

مذافی

طریق ترکیب انتقال برخط محتوای دروس با شکلهای مختلف
فعالیتهای فعال در طول زمان سخنرانی انجام میشود .محتوای
منتقل شده به وسیلۀ فیلم آموزشی و از سوی مدرس آماده میشود؛
از سوی دیگر زمان کالس درس به فعالیتهای مختلف پرداخته
میشود.
3

از کالس درس بوده و زمان کالس درس برای فعالیتهای یادگیری

()2014

از جمله ،کاربرد محتوا در قالب مطالعۀ موردی ،بحث یا تجربیات

کانری

مشابه میشود .در حالی که مبدأ تعریف کالس معکوس شامل
تکنیکهای مورد استفاده برای انتقال محتوا به خارج از کالس درس
با استفاده از فناوریهای از قبیل :فیلمهای یوتیوب ،سخنرانیهای
کامپیوتری ،فیلمهای ضبط شده میباشد .در مدل کالس معکوس
انتقال محتوا به خارج از کالس درس سازگار با سطوح پایین
1

- Obradovich
- Mzoughi
3
- See & Conry
2
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سی و

مفهوم کالس معکوس شامل انتقال محتوای سخنرانی سنتی به خارج

الگوی برنامهریزی درسی درکالس معکوس...
اعریف عملیاای از شیوه اجرا

کد مقاله

محققین

14

سهرابی و

تعریف مدل کالس معکوس عبارت است از انتقال و تبدیلِ کارهایی

ایرج

که به صورت سنتی در کالس درس انجام میشده به تکالیف

()2016

خانگی و کارهایی که به صورت سنتی در خانه انجام میشد (از

طبقهبندی شناختی بلوم از اهداف آموزشی صورت میگیرد (درک و
یادآوری)؛ در عوض در زمان کالس درس به سطوح باالی
طبقهبندی شناختی بلوم پرداخته میشود ( ترکیب ،ارزشیابی ،تحلیل
و کاربرد).

قبیل تکالیف درسی و پروژهها) به فعالیتهای کالسی .طبق این
تعریف فراگیران فیلمهای آموزشی را تماشا میکنند و تکالیف
مربوط به آن را در زمان کالس درس از طریق کمک به همکالسیها
و زیر نظر نظارت مدرس انجام میدهند.
15

هاچیبیز 1و

کالس معکوس در ابتداییترین سطح آن یک اقدام برای اختصاص

همکاران

دادن مواد آموزشی برای یادگیری فراگیران قبل از کالس درس

()2015

است ،موادی که به صورت سنتی یک سخنرانی را پوشش میدهد؛
در حالی که از زمانهای حضوری (چهره به چهره) برای یادگیری
بیشتر و یادگیری فعال استفاده میشود .کالس معکوس نتیجۀ
اختصاص دادن مواد آموزشی به فراگیران قبل از کالس درس است
در حالی که از زمان کالس درس برای راهبردهای یادگیری فعال
استفاده میشود ،راهبردهایی از جمله بازخورد ،پروژههای گروهی یا
محتوا قبل از کالس درس ،ارزیابی تکوینی ،کار روی نیازهای
یادگیری ،توسعۀ صالحیتها و نقش معلم به عنوان راهنما تشکیل
میدهد .مراحل اجرای کالس معکوس شامل  .1استفاده از یک
طراحی آموزش معکوس برای برنامهریزی فعالیتهای یادگیری .2
ایجاد فرصتهایی برای پیش مطالعه (مثل فیلم کوتاه یا مواد
آموزشی)  .3تدوین ارزشیابی تشخیصی و تکمیلی برای تعیین
نیازهای یادگیری  .4استفاده از راهبردهای یادگیری فعال و فناوری
برای رسیدگی به نیازهای یادگیری و توسعۀ صالحیتها.
- Hurtubise

1
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کد مقاله
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محققین
وانر و پامر
()2015

اعریف عملیاای از شیوه اجرا
1

کالس معکوس اشاره دارد به فراهم کردن محتوا و مواد یادگیری
برای فراگیران قبل از زمان کالس درس و استفاده از زمان کالس
درس برای بحثهای فعال ،حل مسئله ،مفاهیم کلیدی مواد
آموزشی .یادگیری معکوس نیازمند یک محیط انعطافپذیری است
که در آن فراگیران بتوانند زمان و مکان را انتخاب کرده و اینکه
بدانند چگونه باید مطالعه کنند و یاد بگیرند.

17

لو 2و

در مدل آموزش معکوس محتوای سخنرانی سنتی به صورت

همکاران

خودآموز قبل از کالس درس ارائه میشود که ممکن است به شکل

()2016

مواد خواندنی ،مواد آموزشی و فیلمهای برخط ،تمرینات عملی و
سایر تکالیف درسی است و مقابل زمان کالس درس هم به درگیر
شدن در فعالیتهای یادگیری ،فرصتهای عملی تعاملی و ارزیابی
یادگیری اختصاص پیدا میکند .این مدل اشاره به کسب دانش و
کاربرد آن با استفاده از زمان کالس درس برای روشن ساختن
مسائل به جای انتقال مواد آموزشی جدید است .در این مدل
فراگیران دانش ضروری را قبل از کالس درس کسب میکنند و
مدرسان در طی کالس درس ،فراگیران را برای فعالیتهای روشن و
کاربرد دانش راهنمایی میکنند.

18

دراین رویکرد مدرسان میتوانند مواد آموزشی بیشتری را پوشش

لی و

دهند و فراگیران نیز عملکرد برابر یا بهتری را در آزمونها نشان

()2017

دهند و می توانند مسائل را حل کرده و رضایت برابر یا بیشتری را

هوانگ

نسبت به دروس خود نشان دهند .رویکرد کالس معکوس یک
سکوی عالی را برای یادگیری فعال از قبیل :پشتیبانی از نیازهای
فراگیران با تنوعی از ترجیحات یادگیری فراهم میکند.
19

کونگ

تکلیف یادگیری در کالس معکوس به شدت به آمادهسازی فراگیر

()2015

خارج از زمان رسمی کالس درست بستگی دارد .در کالس
معکوس وظایف یادگیری نوعاً به صورت تکالیف درسی در کالس
درس با راهنمایی معلم خصوصاً ،یادگیری مشارکتی همچون انجام
1

- Wanner & Palmer
- Loo
3
- Li & Huang
2
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الگوی برنامهریزی درسی درکالس معکوس...
اعریف عملیاای از شیوه اجرا

کد مقاله

محققین

20

دس و

در کالس معکوس فراگیران موضوعات را به صورت مستقل مطالعه

1

کرده و زمان کالس به حل مسئله ،کاربرد مفاهیم برای مطالعات

بارش مغزی تمام کالس ،ارزیابیهای عملی و گروه محور و بررسی
همکاران ،تبادل بازخورد و کمک چاره ساز میباشد .از سوی دیگر
مدرسان نیز زمان کالس درس را به ارتباط معنادار با فراگیران برای
مشاهده ،راهنمایی ،اظهارنظر و کمک اختصاص میدهند .در این
رویکرد فراگیران میتوانند بر اساس سرعت ،پیشرفت و مسئولیت
پذیری آنها در فرایند یادگیری بر اساس نیازهای فردی بیشتر کنترل
شوند.
سکار

()2015

موردی یا انجام دادن فعالیتهای عملی پرداخته میشود .مدرسان
در نقش مربی ،فراگیران را در جاهایی که در کاربرد مفاهیم با
مشکل روبرو میشوند کمک میکنند .همچنین مدرسان روشهای
ارزشیابی همچون پروژهها و امتحانات تعاملی را برای بررسی میزان
مطالعه فراگیران از فیلم خانگی و تعیین کیفیت درک و کاربرد
مفاهیم در آنان به کار میگیرند.

21

کالس معکوس نشان دهندۀ یک رویکرد یادگیری است که در آن

الی و
2

زمان مورد استفاده برای انتقال دانش اساسی درکالس درس و خارج

()2016

از کالس درس برای کاربرد دانش یا انجام تکالیف درسی تغییر

هوانگ

میکند .مدرسان این توانایی را دارند ،فراگیران را در فعالیتهای
از طریق تمرین کردن ،انجام پروژه و حل مسئله در کالس درس یاد
بگیرند .در کالس معکوس برای فراگیران این توانایی وجود دارد که
بر سرعت یادگیری خودشان کنترل کنند و همچنین در فرآیند
یادگیری مسئولیت پذیر باشند ،از سوی دیگر مدرسان در زمان
کالس درس میتواند فعالیتهای معناداری را برای برانگیختن
درگیری فراگیران در تفکر سطح باال در نظر بگیرند.
22

السکی و

در این رویکرد مواد درسی قبل از کالس حضوری به فراگیران

- Das & Sarkar
- Lai & Hwang

1
2
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یادگیری برای کاربرد دانش بیشتر درگیر کنند .فراگیران نیز میتوانند
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محققین
کوزگراو

1

()2016

اعریف عملیاای از شیوه اجرا
معرفی میشود و از زمان کالس درس برای رسیدن به سطح باالی
یادگیری استفاده میشود؛ از این رو کالس معکوس شامل مواد
آموزشی است که به صورت سنتی در کالس درس انجام میشده
حال به وسیلۀ یک فراگیر به صورت مستقل قبل از کالس درس
انجام شده و تکالیف سنتی در زمان کالس انجام میگیرد .در زیر
سایۀ این رویکرد ،فراگیران به سرعت باالی طبقهبندی شناختی بلوم
میرسند (دانش و درک قبل از کالس حضوری) و در زمان کالس
درس بیشتر بر تکالیف دشوار ،کاربرد ،تحلیل ،ترکیب و ارزشیابی
تأکید میشود .در کالس معکوس آمادهسازی فراگیران برای جلسات
کالسی به وسیلۀ کامل کردن امتحانات و فعالیتهای داخل کالسی
ضروری است .این تغییر در رفتار منجر به پیامدهای یادگیری بهتری
میشود.

23

هانسون

2

()2016

کالس معکوس این معنا را میدهد که چیزهایی که در حال حاضر
در محتوای سخنرانی مورد استفاده قرار میگیرد به صورت منابع
برخط مورد استفاده قرار میگیرد و چیزهایی که قبالً به صورت
تکالیف درسی طراحی میشده حال ،در کالس درس و از طریق
گفتگو انجام میگیرد

24

همکاران

از کالس در اختیار فراگیران قرار میدهد ،سپس فراگیران به

()2016

سخنرانی ضبط شده گوش داده و تکالیف آن را قبل از کالس درس
انجام میدهند سخنرانی ضبط شده از قبل ،این امکان را برای
فراگیران فراهم میکند که مواد آموزشی را بر اساس سرعت
خودشان یاد بگیرند و مفاهیم پیچیدهتر را در زمانهای مختلف
بررسی کنند ،از این رو این امکان برای فراگیران فراهم میشود که
با یک درک اساسی از مواد درسی در کالس درس حضور پیدا کنند
و زمان کالس جهت کار بر روی مسائل پیچیده تر با حضور مدرس
اختصاص پیدا میکند .مدرس سخنرانی خود را در قالب ارائۀ
1

- Olitsky & Cosgrove
- Hanson
3
- Cotta
2
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کوتا 3و

در کالس معکوس ،مدرس یک سخنرانی را ضبط کرده و آن را قبل

الگوی برنامهریزی درسی درکالس معکوس...
اعریف عملیاای از شیوه اجرا

کد مقاله

محققین

25

گرین و

مدل کالس معکوس بر انتقال اطالعات به بیرون از کالس درس و

1

یادگیری فراگیر-محور متکی است .کالس معکوس در شکل

()2017

عملیاتی آن شامل دسترسی فراگیر به پاورپوینتهای ارائه شده

پاورپوینت به یک کالس خالی منتقل میکند و کل ارائه به تنهایی با
صدای مدرس ضبط میشود و سیستم فقط ارائههای پاورپوینت بر
روی صفحه را ضبط میکند.
اسلرت

توسط سیستم مدیریت یادگیری برخط دانشگاه ،گروههای یادگیری
مسئله-محور ،مطالعات موردی با راهنمایی اعضای هیئت علمی،
تشریح کردن و نشان دادن صالحیتهای در حال پیشرفت از طریق
بحث کردن میباشد.
26

پاتن واال 2و

کالس معکوس شامل آماده سازی فراگیران جلوتر از زمان است .در

همکاران

زمان کالس درس میتوانند به تمرینات تعاملی بپردازند؛ در گام

()2017

نخست محتوا در قالب فیلم یا سخنرانیهای صوتی یا مواد خواندنی
برای فراگیران فراهم میشود .فراگیران این مواد آموزشی را جلوتر
از زمان کالس درس بررسی میکنند و زمان کالس درس از سوی
مدرس بر کاربرد مفاهیم تأکید میشود؛ از اینرو کارایی کالس
معکوس به این عامل بستگی دارد که فراگیران قبل از کالس درس
به اندازۀ کافی آماده شوند.

27

()2016

فراگیران محتوایی را قبل از کالس درس در خانه به وسیلۀ خواندن

سنگل

مواد آموزشی یا انجام تکالیف مطالعه میکردند یا از سیستم آموزشی
برخط برای تدریس مفاهیم خارج از فعالیتهای کالسی استفاده
میشد .اما پیشرفت فناوری در دهۀ اخیر ،صفحات وب؛
خصوصیات فیلم تعاملی و فیلمهای ضبط شده به طور کلی برای
ارائۀ محتوا خارج از کالس درس ترجیح داده میشود .بنابراین از
زمان کالس درس برای فعالیتهای یادگیری فعال از قبیل بحث،
حل مسئله و کار گروهی استفاده میشود.
1

- Green & Schlairet
- Patanwala
3
- Şengel
2
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3
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کد مقاله

محققین

28

بپلر 1و

کالس معکوس اشاره دارد به طراحی یادگیری که تکالیف فراگیر را

همکاران

معکوس میکند .سخنرانیها به صورت برخط قبل از کالس درس

()2014

مشاهده میشود و زمان کالس درس به فعالیتهای یادگیری

فراگیران غایب میتوانند به آسانی به آرشیو دائمی مطالب دسترسی
پیدا کنند و این امکان برای آنها فراهم است به شیوهای سازنده در
یادگیری خودشان درگیر شوند .بعضی از کج فهمیها در مورد
کالس معکوس شامل این موارد میشود  .1کالس معکوس یک
دورۀ برخط نیست که فراگیران در آن بر روی موضوعات درسی
بدون ساختار فعالیت کنند.2 .کالس معکوس برای جایگزینی معلم
به وسیلۀ فیلمها طراحی نشده است ،در کالس معکوس فراگیران
نباید مفاهیم را در کامپیوتر در طول زمان کالس درس مطالعه کنند
در عوض انتظار میرود آنها برای یادگیری خودشان با افزایش
تعامالت و زمان تماس شخصی با سایر فراگیران و مدرسان
مسئولیتپذیر باشند.

اختصاص پیدا میکند که درآن فراگیران به درگیر شدن با مفاهیم
سطح باال در گروههای سازماندهی شده از سوی مدرس ،پاسخ به
سواالت ،دادن بازخورد و بازنگری سریع ایدههای اصلی درگیر می-
شوند .زمان کالس درس به یادگیری فعال اختصاص میشود ،جایی
که فراگیران در آن به حل مسئله ،پاسخ دادن به سواالت ،گوش دادن
پردازند.
29

رحمان و

کالس معکوس یک روش آموزشی شامل استفاده از فناوری در

همکاران

فرایند یادگیری و تدریس است ،همچنین کالس معکوس بر

()2014

فعالیتهای یادگیری فراگیر-محور و یادگیری خود-آموز تأکید
دارد .این روش قادر است فرصتها و پشتیبانیهایی برای فراگیران
در آماده سازی یادگیری بر اساس تواناییشان از جمله یادگیری حل
مسئله از طریق راهنمایی معلم و دوستان فراهم کنند.

30

مورین 1و

کالس معکوس شامل جابجا کردن فعالیتها داخل و خارج از

- Baepler
224
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به توضیحات نکات کلیدی مفاهیم و تماشای فیلمهای کوتاه می-

الگوی برنامهریزی درسی درکالس معکوس...
کد مقاله

محققین

اعریف عملیاای از شیوه اجرا

همکاران

کالس درس است که به شکل انتقال محتوای سخنرانی برای قبل از

()2013

کالس درس است و زمان کالس درس به انجام تکالیف و فعالیت-
های عملی اختصاص پیدا میکند .فعالیتهای قبل از کالس درس
شامل ،آماده سازی فعالیتها ،خواندن ،تماشای فیلمهای آموزشی،
ارزشیابی برخط و فعالیتهای کالس درس شامل سخنرانی کوتاه،
فعالیت و کاربرد تکالیف درسی و فعالیتهای بعد از کالس درس
شامل پایان دادن به تمرین و کار کردن تکالیف درسی و آماده شدن
برای جلسۀ بعدی میشود.

31

2

کالس معکوس یک مدل آموزشی برای بهبود درگیری فراگیر در

()2014

موضوعات و زمینههای مختلف از جمله علوم انسانی ،مطالعات

روسی

شغلی ،علوم و فناوری است .این روش یادگیرنده-محور جایی
است که فراگیران در خارج از کالس درس مسئولیت درک مفاهیم
بنیادی دروس را برعهده میگیرند و زمان کالس درس به
فعالیتهای فعال موثر سطح باال ،از جمله یادگیری مشارکتی و
مسئله محور با رهبری مدرس در مواد آموزشی منتقل شده به خارج
از کالس درس صورت میگیرد .نکتۀ مهمدر خصوص سازماندهی
کالس معکوس این است که آن نیز مانند سایر تحوالت آموزشی به
دنبال بهبود عملکرد و درگیری فراگیران است اما این یک راه حل
جادویی برای همۀ آموزشها نیست .اگر فراگیران تمایلی به صرف
کالسی را از دست میدهند و به سرعت نسبت به این شیوه دلسرد
و ناامید میشوند ،بعضی از فراگیران ممکن است از اینکه زمان خود
را برای تماشای فیلمها در خارج از کالس درس اختصاص میدهند
احساس ناراحتی کنند ( میزان زمانی که در شکل سنتی هرگز مورد
نیاز نبوده است) بنابراین این مهم است که به طور مداوم به دنبال
روشهای برای تشویق فراگیران به ماندن در این شیوه با فیلمهای
سخنرانی که برای آنها تنظیم شده است ،بود.

- Morin
- Rossi

1
2
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زمان خود برای مطالعۀ فیلم سخنرانی نداشته باشند فعالیتهای
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اعریف عملیاای از شیوه اجرا

محققین
1

در رویکرد کالس معکوس فراگیران از فناوری جهت دسترسی به

و همکاران

سخنرانی و سایر منابع اموزشی در خارج از کالس درس استفاده

()2014

میکنند و در طول زمان کالس درس با فعالیتهای یادگیری فعال

جناکوس

درگیر میشوند .کالس معکوس یک جنبه از یادگیری ترکیبی است
که دورۀ سنتی را بازسازی میکند .پیشرفتهای اخیر در آموزش باز
و فیلم سخنرانی باعث افزایش کالس معکوس شده است .این جنبۀ
خاص از یادگیری ترکیبی از فناوریهایی از جمله فیلم و سایر
شکلهای چند رسانهای استفاده میکند .سخنرانی به خارج از کالس
درس منتقل شده و فراگیران و مدرسان زمان کالس درس را به
یادگیری فعال اختصاص میدهند.
33

یلماز

2

()2017

دریک محیط کالس معکوس فراگیران میتوانند به محتوای یادگیری
مربوط به به موضوعات جدید دسترسی پیدا کنند ،آنان میتوانند از
طریق این مواد آموزشی از قبیل فیلمهای سخنرانی خارج از کالس
درس یاد بگیرند و در عوض آنان میتوانند مواد آموزشی جدید را
جذب کرده و از طریق روشهای یادگیری مشارکتیِ مناسب در
کالس درس ،پروژۀ کاری و بحثهای گروهی از طریق فیلمها یاد
بگیرند .هدف این مدل فراهم کردن محتوای بر خط یادگیری برای
کمک به یادگیری عمیق تر فراگیران در کالس درس است.

34

همکاران

الکترونیک و تدریس حضوری سنتی است .کالس معکوس یک نوع

()2017

خاص از یادگیری ترکیبی است که در آن سخنرانیهای وب-محور
را قبل از از کالس درس در اختیار فراگیران قرار داده میدهند .برای
تشریح ظرفیتهای کالس معکوس ،پژوهشها پیشنهاد کردهاند که
فراگیران باید برای درگیر شدن با فعالیتهای تعاملی حضوری و
سطح باالتر آماده شوند ،از جمله :حل مسئله ،بحث و مناظره .عالوه
بر آن در کالس درس به صورت حضوری ،مدرسان حاضر شده و
بازخورد فوری به فراگیران ارائه میدهند در حالی که فراگیران در
1

- Giannakos
- Yilmaz
3
- Thai
2
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تای 3و

کالس معکوس به طور خاص ترکیبی از یادگیری ترکیبی ،یادگیری

الگوی برنامهریزی درسی درکالس معکوس...
کد مقاله

اعریف عملیاای از شیوه اجرا

محققین

فعالیتهای یادگیری در سطح باالی طبقهبندی شناختی بلوم درگیر
هستند.
35

یستربسکی

1

()2015

در یک کالس معکوس فراگیران به اختیار خودشان به سخنرانی یا
سایر آموزشها گوش میدهند که اغلب شامل ،دسترسی به اینترنت
میباشد ودر مقابل در زمان کالس درس از بحث ،کارهای مستقل با
راهنمایی مدرس ،پروژۀ کار ،آموزش همتا ،رهبری مدرس و سایر
روشها استفاده میکنند.

36

سیمپسون و
ریچاردز

2

()2015

یک طرح کالس معکوس شامل مواد آموزشی است که به صورت
سنتی در شکل یک سخنرانی فراهم میشود ،حال به شکل برخط
منتقل شده و در زمان کالس درس از راهبردهای یادگیری فعال
استفاده میشود ،از سویی دیگر از روشهای تدریس چندگانه برای
تأثیر بر محتوای برخط از جمله ،صدا و پاورپوینت ،فیلم آموزشی،
دورههای پودمانی برخط و متون خواندنی استفاده میشود .طراحی
کالس معکوس باعث میشود فراگیران انعطافپذیری بیشتری در
طول فرایند یادگیری داشته باشند در حالی که آنها همچنین
مسئولیت پذیری خود برای یادگیری و تعامل حضوری با مدرس را
افزایش میدهند.

37

همکاران

سنتی جایگاه آن در داخل کالس درس بوده ،حال به بیرون از

()2000

کالس درس منتقل میشود .استفاده از فناوریهای یادگیری
خصوصاً چند رسانهای ،فراهم کردن فرصتهای جدید برای
یادگیری فراگیران و فرصتهایی که در سایر رسانهها ممکن نیست.
فراگیران قادر خواهند بود سخنرانی را در خانه یا کامپیوتر مشاهده
کرده و تکالیف درسی را در کالس درس و در گروهها انجام دهند.

38

نکراتو و
کاراکوک
()2015

1

در مدل کالس معکوس محتوای دروس (نوعاً فیلم ،سخنرانیهای
برخط و یا سایر مثالها) به زمانی خارج از کالس درس انتقال داده
شده و در مقابل فعالیتهای مرتبط در داخل کالس درس انجام
1

- Yestrebsky
- Simpson & Richards
3
- Lage
2
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معکوس کردن کالس به این معنا است که وقایعی که به صورت
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محققین

39

بیتس و

اعریف عملیاای از شیوه اجرا
میشود.
در کالس معکوس محتوا و مواد آموزشی با ترکیب دروس

2

الکترونیک خانگی ،مواد آموزشی و متون خواندنی و منابع اینترنتی

()2012

بیرونی به صورت خودخوان به فراگیران ارائه میشود .سخنرانیهای

گالووی

بعدی بر نیازها و مسائل فراگیران بعد از مطالعۀ خودخوان مواد
آموزشی از سوی فراگیران تمرکز دارد که این خود گزارشدهی به
وسیلۀ فراگیران بخشی از تکالیف هفتگی آنان است ،از سوی دیگر
سخنرانیهای منتقل شده یا ارائه اطالعات برای هدایت بحثهای
گروهی ،روشهای آموزشی به وسیله همتایان و تسهیل استفاده از
صدای کلید سواالت (دستگاههای پاسخ فرد) میشود.
40

آلبرت و
بیتی

3

()2014

یک مدل کالس معکوس تغییرات اساسی در مدل آموزش
سخنرانی-محور به مدل یادگیری -محور است جایی که مدرسان بر
روی استفاده از زمان کالس درس برای بهبود درک فراگیران تمرکز
دارند و از سوی دیگر فراگیر توجه خود را به تماشای فیلم از قبل
ضبط شده از مواد آموزشی و کامل کردن تکالیف درسی جلب می-
کند.

41

پارک و

کالس معکوس یک مدل یادگیری ترکیبی است که دسترسی

4

فراگیران به محتوای اساسی را به صورت برخط قبل از کالس درس

هاول

()2015

فراهم میکند و این امکان را برای مدرسان فراهم میکند که
تعاملی هدفمند و مشارکتی در طول کالس درگیر کنند .این مدل
مواد آموزشی را ترویج داده و باعث برانگیختن تفکر سطح باال
شامل سطوح باالی طبقهبندی شناختی بلوم از یادگیری برای ارتقای
حافظه بلند مدت و یادآوری میشود.

42

لیتل

5

()2015

کالس معکوس یک روش آموزش برای معکوس کردن روش
آموزش سنتی به منظور رهایی از تدریس آموزشی است .در روش
1

- Naccarato & Karakok
- Bates & Galloway
3
- Albert & Beatty
4
- Park & Howell
5
- Little
2
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فراگیران را از طریق بحثهای گروهی و فعالیتهای آموزشی

الگوی برنامهریزی درسی درکالس معکوس...
کد مقاله

اعریف عملیاای از شیوه اجرا

محققین

سنتی ،کالس درس به محتوای آموزشی اختصاص پیدا میکند و در
این راستا تکالیفی جهت به کار گرفتن آن در بیرون از کالس درس
برای فراگیران ،در نظر گرفته میشود اما کالس معکوس یک
راهبردی است که سخنرانیهای آموزشی را از طریق فیلم برداری
ضبط کرده و آن را به بیرون از کالس درس منتقل میکند.
43

فالهرتی و

کالس معکوس سخنرانیهای چند رسانهای را برای فراگیران ضبط

1

کرده و آنها میتوانند آن را خارج از کالس درس و بر اساس

()2015

سرعت مطالعۀ خود مشاهده کنند؛ این رویکرد فعالیتهای غیر

فلیپس

همزمان کالس درس را به یادگیری همزمان فراگیر -محور تبدیل
میکند .کالس معکوس چیزهایی را که قبالً محتوای کالس را
تشکیل میداده با چیزهایی که به عنوان تکلیف درسی بوده است با
هم معکوس میکند (جابجا میکند) و آنها را در داخل کالس درس
بررسی میکند.
44

2

یادگیری معکوس به عنوان یک رویکرد منحصر به فرد ظهور کرده

و همکاران

است که نقش فعالیتهای کالسی و تکالیف خانگی را با هم جابجا

()2016

میکند .در آموزش سنتی فراگیران دانش جدید را در کالس درس و

چن هسیه

از طریق سخنرانی و تمرین آن در خانه به وسیله تکالیف درسی
کسب میکنند .در یادگیری معکوس فراگیران نیازمند به کسب دانش
در خانه هستند ،مثل مشاهدۀ فیلم ضبط شده به وسیلۀ معلم و عمل
را به آسانی و به درستی به فراگیران نشان دهد .این یک محیط
یادگیری فعال و تعاملی را فراهم میکند که در آن مدرسان ،فراگیران
را برای کاربرد مفاهیم و درگیری خالق در موضوعات درسی
راهنمایی کنند.
45

تن 3و

تدریس بر پایۀ رویکرد کالس معکوس زمانی روی میدهد که

همکاران

فراگران با آماده سازی قبل از کالس درس شامل ،تماشای

()2013

سخنرانیهای از قبل ضبط شده مواجه میشوند در حالیکه زمان
1

- O'Flaherty & Phillips
- Chen Hsieh
3
- Tune
2
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46

دلوزیر و

اعریف عملیاای از شیوه اجرا
کالس درس سنتی برای فعالیتهای مثل بحث کردن ،حل مسئله و
عناوین آشکار معکوس میشود.

رودز

1

()2016

کالس معکوس از طریق مشخصاتی چون ،طرح درس ،محتوای
آموزشی (سخنرانی ضبط شده از قبل) و تعیین تکالیف قبل از ورود
به کالس درس شناخته میشود .از این رو زمان کالس درس به کار
بر روی حل مسئله ،مفاهیم پیشرفته و یادگیری مشارکتی اختصاص
پیدا می کند .ارائۀ محتوای آموزشی در زمان کالس درس حذف شده
و این امکان برای مدرسان فراهم میشود که بیشتر به یادگیری فرد
به فرد (انفرادی) بپردازند .همچنین ذکر این نکته اهمیت دارد که
کالس معکوس یک مدل فراگیر محور است .از این رو فراگیران
باید مسئولیت مشاهده سخنرانیهای ضبط شده را بر عهده بگیرند و
خود را جهت انجام فعالیتهای یادگیری متناسب با آن در زمان
ورود به کالس درس آماده کنند.

47

تالی و

یکی از روشهای منحصر به فردی که به نتایج تأکید دارد ،کالس

2

معکوس نامیده میشود .این روش فراگیران را برای دسترسی به

شرر

()2013

دروس آموزشی از قبل ضبط شده یا بر خط تشویق میکند و در
زمان کالس درس به حل مسئله و بررسی ،به جای انتقال محتوا
پرداخته میشود.

48

()2015

هماهنگی با این رویکرد ،مدرسان باید سخنرانیهای آموزش

هانگ

حضوری را به فیلمهای پاورپوینت تبدیل کنند .ایجاد کردن این
فیلمها با استفاده از هر وسیلۀ ضبط سخنرانی یا انتخاب فیلمهای
آموزشی آماده از شبکهها و وب سایتها صورت میگیرد .همچنین
یادگیری فراگیران جهت پیش مطالعه از طریق سخنرانی فراهم
میشود و در مقابل زمان کالس درس برای فعالیتهای یادگیری،
اختصاص پیدا میکند.
49

زین الدین

در کالس معکوس فراگیران فعالیت بیشتری را نسبت به کالس
1

- DeLozier & Rhodes
- Talley & Scherer
3
- Hung
2
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3

کالس معکوس میتواند با روشهای متفاوتی انجام شود ،برای شروع

الگوی برنامهریزی درسی درکالس معکوس...
کد مقاله

50

محققین

اعریف عملیاای از شیوه اجرا

و عطاران

درس سنتی انجام میدهند ،آنها از طریق راهنمایی ابزارهای فناوری

()2015

به صورت مستقل یاد میگیرند.

جنسن

کالس معکوس یکی از فناوریهای پرطرفدار است که در دهۀ اخیر

()2015

ظهور پیدا کرده است و مدلهای یادگیری را تزریق میکنند؛ در این
مدل یادگیری محتوا به خارج از کالس درس به شکل برخط منتقل
شده و فعالیتهای کار برد مفاهیم به وسیلۀ مدرسان در کالس
درس تسهیل پیدا میکند.

51

52

53

مک لین و

هدف این رویکرد تمرکز بر کاربرد و بحث در زمان کالس درس

همکاران

است در حالی که کسب اصول و مفاهیم اساسی به وسیلۀ فراگیران

()2016

قبل از کالس درس صورت میگیرد.

گروس 1و

کالس معکوس مواد سخنرانی استاندار را به صورت برخط قبل از

همکاران

کالس درس طراحی کرده و این امکان را فراهم میکند که آموزش

()2015

زمان کالس درس بیشتر ،شامل درگیری و فعالیت فراگیران باشد.

2

کالس معکوس مواد آموزشی اساسی را از طریق فیلمها یا دیگر

()2016

وسایل انتقال دهنده برای فراگیران فراهم میکند ،جایی که از زمان

دروسا

کالس درس و انجام فعالیتها برای کمک به کاربرد مواد آموزشی
اختصاص پیدا میکند؛ این رویکرد در مقابل کالس درس سنتی
است که در آن زمان خارج از کالس درس به فعالیتهای یادگیری
اختصاص پیدا میکرد .از سویی دیگر به وسیلۀ یک کالس معکوس
فراگیران تسهیل کنند.
54

هولگسن
()2015

3

در حالت کلی مدرسان باید فیلم آموزشی یا دروس تعاملی را برای
فراگیران فراهم کنند تا آنها این موارد را مشاهده کرده و تکالیف
مربوط به آن را قبل از کالس درس کامل کنند .فعالیتهای فوق
شامل مسائل عملی با دروس تعاملی ،بحثهای برخط با مدرس یا
سایر فراگیران ،آزمونهای بررسی ادراک برای بحثهای کالسی
میباشد که در کالس قبلی برای تعیین تکلیف منزل کامل شده
1

- Gross
- DeRuisseau
3
- Helgeson
2
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اعریف عملیاای از شیوه اجرا

کد مقاله

محققین

55

بوسر 1و

کالس معکوس یک رویکرد آموزشی است که هدف آن انتقال

همکاران

فرآیندهای یادگیری از کسب دانش در داخل کالس درس ،به کسب

()2016

دانش در خارج از کالس درس است که میتواند از سوی اعضای

است .در کالس معکوس چیزهایی که به عنوان فعالیتهای خارج
از کالس درس در نظر گرفته میشود بر یادگیری کالس درس
تمرکز دارد؛ بنابراین مدرسان میتوانند با فراگیران به صورت فرد به
فرد در گروههای کوچک یا بزرگ کار کنند.

هیأت علمی صورت گیرد.
56

الو و

کالس معکوس یک مدل آموزشی جدید بر اساس ابزارهای

همکاران

آموزشی بر خط ،فیلمهای ضبط شده و سایر اشکال میباشد که

()2014

امکان یادگیری مفاهیم دروس را در خارج از کالس درس برای
فراگیران مهیا میکند ،در حالی که زمان کالس درس به فعالیتهای
بیشتر ،شامل یادگیری حل مسئله و فعالیتهای عملی اختصاص پیدا
میکند .اگرچه مدرسان میتوانند رویکردهای آموزشی جدید را به
شیوههای مختلفی اجرا کنند ،اما ایدههای اساسی از دانش پایه به
خارج از کالس درس منتقل شده و زمان کالس درس برای فعالیت-
هایی که در ارتباط با دانش است به کار گرفته میشود .در این
رویکرد فراگیران ممکن است با فعالیتهای گروهی ،کار
آزمایشگاهی یا سایر فعالیتهای یادگیری درگیر شوند.

همکاران

همزمان از سخنرانی در یک کالس درس و تعیین کردن مسائلی

()2014

جهت تمرین و کامل کردن آنها به وسیلۀ فراگیران در منزل می-
باشد .این آموزش به صورت ناهمزمان در خانه مشاهده میشود که
معموالً از طریق فیلم سخنرانی صورت میگیرد و فراگیران از زمان
کالس درس روی مسائل تعیین شده استفاده میکنند ،جایی که آنها
میتوانند کمک و توضیحات بیشتری را از یک متخصص دریافت
کنند.

58

بیشپ و

در مدل تدریس کالس معکوس سخنرانیها از قبل ضبط میشود و
- Bossaer
- Young
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57

یانگ 2و

یک کالس معکوس شامل تغییرات فرآیندهای مفید از انقال محتوای

الگوی برنامهریزی درسی درکالس معکوس...
کد مقاله

محققین

اعریف عملیاای از شیوه اجرا

ولیگر

فراگیران بر اساس زمان خود به مشاهده آن میپردازند؛ همچنین

()2013

تکالیف فردی نیز از سوی آنان در خارج از کالس انجام میشود .در
مقابل تمام تمرینات آموزشی که در حال حاضر در کالس درس
فراهم میشده ،میتواند به صورت برخط تعیین شود .بنابراین
سخنرانیها و تکالیف میتواند در خارج از کالس درس انجام شود،
در حالی که در کالس درس فعالیتهای یادگیری فعال صورت
میگیرد.

59

واالس

1

()2013

کالس معکوس یک تحول در آموزش و یادگیری است که در آن
فراگیران فیلمهای آموزشی برخط را مشاهده کرده و تکالیف مربوط
به آن را در طول زمان کالس انجام میدهند .در تدریس کالس
معکوس فراگیران به صورت مستقل ،بررسی مفاهیم را بر عهده
گرفته که اغلب از فیلم و سایر رسانههای برخط استفاده میشود و
زمان کالس درس به وسیلۀ فراگیران برای انجام وظایف و تمرینات
عملی استفاده قرار میگیرد .این پداگوژی این امکان را به مدرسان
میدهد که زمان بیشتری را در کالس درس به آموزش فراگیران
بپردازند.

60

میسن و

در یک کالس معکوس محتوای دروس به خارج از کالس درس از

همکاران

طریق شکلهای سنتی مانند متون خواندنی ،تکالیف درسی و به

()2013

وسیلۀ شکلهای جدید مانند :فیلم سخنرانی ،پاورپوینت و آموزش
که یک فیلم دیجیتالی ضبط شده ،رسانهی دیجیتال و صفحات
تعاملی وب را آشکار کند .این منابع این امکان را برای مدرسان
فراهم میکنند که محتوای دروس برخط را ضبط کرده و آنها را به
آسانی در اختیار فراگیران در خارج از کالس درس قراردهند،
برخالف کالس برخط ،کالس معکوس شامل زمان حضوری (چهره
به چهره) با مدرس ،در کالس درس یا آزمایشگاه است جایی که
مواد آموزشی یاد گرفته شده در خارج از کالس درس در آنجا مورد
بحث و کاربرد قرار میگیرد.
- Wallac

1
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61

ماتیس

کالس معکوس به معنای ترکیب موثر آموزش سنتی و مجازی با

()2015

استفاده از زمان داخل و خارج از کالس درس است.

مافت و

یکی از مزایای که برای کالس معکوس پیشنهاد میشود ،ایجاد

میل

فرصتهایی برای آموزش فردی است .اگر مواد درسی در محیط

()2014

برخط به فراگیران ارائه شود ،آنها میتوانند در هر زمان و مکانی به

62

آن اطالعات دسترسی پیدا کنند .در این شیوه با استفاده از سخنرانی-
های ضبط شده ،فراگیران بر اساس توقف و تکرار مشاهده میتوانند
بر اساس سرعت مطالعه خود پیش روند.
63

فیتچ

1

کالس معکوس در درجۀ اول یک فعالیت فراگر-محور است که

()2015

برای سخنرانی مدرس -محور پیشنهاد میشود .در کالس معکوس
ارائه محتوا از کالس درس حذف میشود و به جای آن تکالیف
درسی از سوی فراگیر صورت گیرد که این کار با استفاده از محتوای
منتقل شده به خارج از کالس درس به وسیلۀ مواد آموزشی ،متون
خواندنی ،فیلمها ،فیلمهای ضبط شده در سایتها و فیلم سخنرانی
صورت میگیرد .حذف محتوا از کالس درس این امکان را برای
مدرسان فراهم میکند که زمان بیشتری را به انجام فعالیت با فراگیر
بپردازند و این امکان را فراهم میکند که از ابزارهای یادگیری
مختلفی بتوانند استفاده کنند.

64

()2013

خارج از کالس درس و تکالیف درسی و سایر آماده سازیهای قبل

اسمیت

از کالس درس میباشد که زمان بیشتر در کالس درس برای
فعالیتهای تعاملی یادگیری اختصاص پیدا میکند.
65

بیالنی 3و

کالس معکوس به عنوان یک روششناسی جدید در تدریس و

همکاران

یادگیری ظهور پیدا کرده است .یک کالس معکوس از فناوری برای

()2013

انتقال سخنرانیها یا سایر مواد یادگیری قبل از کالس واقعی استفاده
میکند و در عوض فراگیران به فیلمهای کوتاه معلمساخته در خانه
و بر اساس سرعت یادگیری خودشان دسترسی پیدا میکنند؛ بنابراین
1

- Fautch
- Smith
3
- Bijlani
2

234

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-28

2

کالس معکوس در شکل سادۀ آن شامل انتشار مواد سخنرانی به

الگوی برنامهریزی درسی درکالس معکوس...
اعریف عملیاای از شیوه اجرا

کد مقاله

محققین

66

استس 1و

کالس معکوس از سویی ،فراگیران را در رسیدن به پیامدهای

همکاران

یادگیری معنادار یاری میرساند و از سوی دیگر باعث میشود که

()2015

مدرسان در استفاده از زمان کالس درس کارایی بیشتری داشته

فراگیران به مواد یادگیری قبل از کالس درس دسترسی داشته و
زمان کالس درس را به تعامالت بیشتر مدرس و فراگیر اختصاص
میدهند .فراگیران میتوانند مواد یادگیری را بر اساس سبکهای
یادگیری و سرعت خودشان مطالعه کنند و زمان واقعی کالس درس
برای درگیری فراگیران در بحثها ،پروژهها و تکالیف درسی
اختصاص پیدا کند.

باشند .مدرسان میتوانند این رویکرد طراحی آموزشی را برای تعیین
نتایج متون خواندنی مهم و شکل انعطافپذیری برای دسترسی و
انتقال این موارد به خارج از زمان برنامهریزی شده کالس درس،
انتخاب و ارزیابی کنند .کالس معکوس یک مدل سنتی از سخنرانی
در کالس درس را با تکالیف درسی جابهجا میکند که نقشها و
مسئولیتهای فراگیر و مدرس در این روش نیازمند توسعۀ مهارت-
های جدید است .مدرسان فعالیتهای یادگیری را برای درگیری
فراگیران طراحی میکنند و فراگیران نیز باید مواد آموزشی برخط را
به صورت خودخوان ،تالش برای کسب دانش بنیادی قبل از کالس
و فعالیتهای کاربردی در کالس درس مشارکتی کسب کنند.
()2015

سخنرانی سنتی و عناصر تکالیف درسی را جابه جا میکند .به
فراگیران در گام اول مواد درسی پیشرفته در کالس درس ارائه می-
شود و سپس آنها یک فصل از کتاب را میخوانند ،یک فیلم تماشا
میکنند یا به فایل صوتی ضبط شده گوش میدهند .از سویی دیگر
زمان کالس درس برای انتقال اطالعات ساده و سایر اهداف مورد
استفاده قرار میگیرند که شامل گروه کوچک و تمرینات یادگیری
فعال میشود.

68

عظیمی

کالس معکوس یک مفهوم آموزشی است که سخنرانی استاندارد در
- Estes

1
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()2013

کالس درس را برای کشف مفاهیم و بررسی مواد آموزشی در
خارج از کالس درس جا به جا میکند .این امکان میتواند از طریق
روشهای مختلفی انجام گیرد ،اما آنچه که برای فراگیران قابل توجه
است ،بررسی اطالعات قبل از کالس درس و در عوض دریافت
ساده اطالعات به وسیلۀ مدرس برای آماده سازی جهت بحث کردن
در مورد مفاهیم میشود.

69

جلیجن 1و

کالس معکوس یک مدل یادگیری ترکیبی است که بر پایۀ منابع

همکاران

دیجیتالی متکی است؛ این شیوه فقط در جاهایی کاربرد دارد که از

()2014

یک شیوۀ تدریس سنتی برخوردار بوده و فراگیران در طول روز
تکالیف درسی خودشان را در منزل انجام میدهند .در این شیوه ،در
زمان کالس درس واقعی ،مدرس برای درک عمیق فراگیران تالش
میکند ،به سواالت شخصی آنها پاسخ میدهد و آنها را در زمینۀ
دانش جدید برای انجام دادن فعالیتهای عملی راهنمایی میکند .در
این مدل تدریس تمام فناوریهای آموزشی زیرسایۀ باال بردن
سرعت و ایجاد فرصتهای یادگیری برای فراگیران مورد استفاده
قرار میگیرد.

70

کالرک

مدل کالس معکوس یک راهبرد آموزشی نسبتاً جدیدی است که

()2015

تالش میکند عملکرد و درگیری فراگیران را از طریق انتقال
درسی و تمرینات با مفاهیم در داخل کالس درس از طریق فعالیت-
های یادگیری بهبود بخشد.
آموزشی که در کالس معکوس مورد استفاده قرار میگیرد ،حال در
منزل قابل دسترس است از قیبل ،فیلمها و دروس تعاملی که به
وسیلۀ مدرس ایجاد میشود ،همچنین چیزهایی که خارج از کالس
درس مورد استفاده قرار میگرفت ،حال با حضور مدرس در کالس
درس انجام میشود.

71

الو و

کالس معکوس شامل جابجا کردن چیزهایی است که در داخل

- Jiugen
236
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اعریف عملیاای از شیوه اجرا

همکاران

کالس اتفاق میافتاده با چیزهایی که در خارج از کالس درس بوده

()2015

در مقایسه با یک کالس با سبک سخنرانی میباشد .در کالس درس
سنتی مدرس محتوای آموزشی را در طول کالس درس برای
فراگیران و از طریق آموزش مستقیم ارائه میدهد و فراگیران در
خارج از کالس درس ،تکالیف مربوط را به صورت مستقل انجام
میدهند؛ اما در روش کالس درس معکوس جا به جا میشوند.
فراگیران محتوای اساسی را از منابعی از جمله فیلمها و کتابها
دریافت میکنند و مدرسان میتوانند از تعامل چهره به چهره با
فراگیران (زمانی که قبالً به سخنرانی اختصاص داشت) برای ایجاد
فرصتهایی برای فعالیتهای درگیری فراگیران در فرآیند یادگیری
استفاده کنند.

72

1

رویکرد کالس معکوس در گام اول تالشی برای اجتناب از تدریس

()2015

مجدد به غایبان است .در این رویکرد آموزش همتایان یک پارادایم

پراشار

مختلف برای رسیدن به طبقهبندی تجدید نظر شدۀ بلوم است .آنها
تأکید دارند که شیوۀ معکوس یادگیری باید برای رشد مهارتهایی
باشد که منجر به رسیدن به سطوح باالی طبقهبندی تجدید نظر شدۀ
بلوم باشد .این اعمال از طریق ارتقای مشارکت و کاربرد دانش در
کالس درس و مفهومسازی ادراک در خارج از کالس درس انجام
میگیرد.
همکاران

شامل :فراهم کردن فرصتهایی برای فراگیران جهت مواجهه شدن

()2016

با محتوا قبل از کالس درس (مشاهدۀ سخنرانی ضبط شده)؛ یک
مشوق برای فراگیران جهت آماده شدن برای کالس درس (پیش
آزمون)؛ مکانیسمی برای دسترسی درک فراگیران (نمرۀ پیش آزمون)
و فعالیتهایی در داخل کالس درس که متمرکز بر فعالیتهای
شناختی سطح باال شامل یادگیری فعال ،پیش خوانی و حل مسئله
میشود.

- Prashar
- McNally

1
2
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مک نالی 2و
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74

روتلر و

منطقی که در پشت رویکرد کالس معکوس است ،این است که این

کین

1

رویکرد باعث افزایش درگیری فراگیران با محتوا میشود ،تعامل

()2016

مدرس و فراگیر را بهبود میدهد و باعث تقویت یادگیری میشود.
در این رویکرد فراهم کردن محتوا در کالس درس کنار گذاشته می-
شود و مدرسان میتوانند فعالیتهای کالسی را از طریق آموزش
اینکه چگونه فراگیران به علت مسائل دست یابند و اطالعات را در
زندگی واقعی به کار گیرند ،فراهم کنند.

75

پیس و

در مدل کالس معکوس چیزهایی که قبالً در کالس درس استفاده

2

میشد حال در خارج از کالس درس انجام میشود ،در حالی که

()2012

تکالیف مورد استفاده در برنامۀ زمانی کالس انجام میشود .در این

فاکس

مدل فعالیت تدریس به وسیلۀ نقشهای سنتی و افزایش تعامالت
بین مدرس و فراگیر در طول زمان کالس درس تغییر میکند .در
کالس درس معکوس انتقال مالکیت و مسئولیتپذیری یادگیری از
مدرس به فراگیر از طریق مشارکت در فعالیتهای تعاملی انجام
میشود از این رو بعضی از عواملی که ممکن است باعث بهبود
مشارکت فراگیران شود شامل :تعامل متوسط فراگیر با مواد آموزشی
قبل از کالس درس ،ارزیابی تکوینی در طول کالس و فعالیتهای
تعاملی در کالس درس میباشد.
76

همکاران

های برخط برای تقویت تعامالت گروه کوچک استفاده میکند .در

()2016

این رویکرد فراگیران به صورت غیر همزمان فیلمهای سخنرانی
برخط را تماشا میکنند و مواد آموزشی را قبل از کالس بررسی
میکنند و در مقابل ،از زمان کالس درس برای یادگیری فعال ،از
طریق روشهای تدریس گروه-محور استفاده میشود.

77

وایت و

آموزش کالس معکوس نیازمند فراگیرانی است که به دانش بنیادی

همکاران

قبل از کالس درس مسلط شوند و در زمان کالس درس بتواند

()2015

تمرینات یادگیری سطح باال را رشد دهند .فعالیتهای یادگیری
فعال فراگیر-محور در کالس درس برای ارتقای فراگیران در
- Rotellar & Cain
- Pierce & Fox
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کد مقاله

محققین

78

جیمز 1و

روشهای تدریس کالس معکوس یک پداگوژی از یادگیری ترکیبی

همکاران

هستند ،جایی که کالس معکوس از طریق انتقال آموزش به خارج از

()2014

کالس درس و کاربرد پیامدهای یادگیری در فضای تدریس انجام

بحثهای محتوای دروس پیچیده و پرورش مهارتهای یادگیری
مشارکتی و تعاملی از طریق همتایان و مدرسان طراحی میشود و
این امکان را برای مدرسان فراهم میکند که باعث پیشرفت در
یادگیری فراگیران شوند.

میشود .این رویکرد به دنبال فعالیت بیشتر فراگیر از طریق تجربیات
به وسیلۀ انتقال سخنرانی به خارج از کالس درس و استفاده از زمان
کالس درس برای فعالیتهای یادگیری و کار با مفاهیم است.
فلسفهای که در پشت روش شناسی تدریس کالس معکوس نهفته
است برای مدرسان امکان تدریس محتوا و فرآیندها و استفاده از
یک محیط یادگیری فراگیر-محور را فراهم میکند .این رویکرد
درگیری فعال از سوی فراگیران در تکالیف سطح باال و تقویت
یادگیریشان را مورد حمایت و تشویق قرار میدهد .در این رویکرد
فراگیران با عناوین قبل از کالس درس مواجه میشوند (طریق
گوش دادن به آموزشهای از قبل ضبط شده یا سخنرانیها و تمکیل
کردن متون از قبل ارائه شده) در جهت آماده کردن فراگیران جهت
مشارکت در طول زمان کالس برای تعامالت و فعالیتهای سطح
79

گالوی 2و

مدل آموزشی کالس معکوس به عنوان یک جایگزین امیدوار کننده

همکاران

برای تدریس سنتی مبتنی بر سخنرانی ظهور پیدا کرده است و آن

()2014

یک شبکه از ترکیب فناوریهای یادگیری برخط با یادگیری
مشارکتی و فعال را پیشنهاد میکند .مدل کالس معکوس یک نوع از
یادگیری ترکیبی است جایی که یادگیری در کالس درس با تمرینات
یادگیری برخط ادغام میشود .مدل کالس معکوس محتوا و مواد
آموزشی را از قبل به خارج از کالس درس منتقل میکند ،در حالی

- James
- Galway

1
2
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باال از جمله :حل مسئله ،تحلیل ،بحث و مناظره.

دو فصلنامۀ نظریه و عمل در برنامۀ درسی ،شماره  ،11سال ششم ،بهار و تابستان 1397
کد مقاله

اعریف عملیاای از شیوه اجرا

محققین

که در زمان کالس درس به فعالیت بر روی مسائل مفاهیم پیشرفته و
درگیر شدن با یادگیری مشارکتی پرداخته میشود .استفاده از
فناوریهای آموزشی برخط برای انتقال محتوای مواد آموزشی به
خارج از کالس درس و زمان کالس درس برای کاربرد مشارکتی
مفاهیم با حمایت همکالسیها و مدرس صورت میگیرد .این مدل
این امکان را برای فراگیران فراهم میکند که به صورت مستقل با
مواد آموزشی بر اساس زمان و سرعت خودشان درگیر شوند و
تمرکز این انتقال از مدرس به فراگیر و ارتقای یادگیری فعال و حل
مسئله است؛ البته تعریف کالس معکوس چیزی بیش از انتقال
محتوا به خارج از کالس درس است و آن شامل چگونه فکر کردن
در مورد فرآیند یادگیری میشود.
80

کنگ

1

()2014

کالس معکوس راهبردی است که در آن نوعاً تکالیف درسی برای
درک بهتر در کالس درس با راهنمایی مدرسان انجام میگیرد .قلب
کالس معکوس انتقال دانش معلم به خارج از زمان رسمی کالس
درس و استفاده از زمان رسمی کالس درس برای فعالیتهای
درگیری در ساختن دانش از طریق تعامالت گسترده با همکالسیها
و مدرس میباشد .زمان رسمی کالس درس به وظایف یادگیری در
روشهای مشارکتی از جمله :بارش مغزی کل کالس درس ،تکالیف
عملی گروه-محور ،آموزش همتایان ،توسعه بازخورد ،کم درمانی و
فراگیران بر سرعت خودشان ،پیشرفت و مسئولیت پذیری در فرایند
یادگیری بر اساس نیازهای فردی خودشان کنترل دارند .در کالس
معکوس این امکان برای مدرسان فراهم است که تعامالت معناداری
با فراگیران از جمله :مشاهده ،راهنمایی ،توضیح و کمک کردن،
داشته باشند.

81

فیندلی

کالس معکوس بیشتر به عنوان یک مدل تدریس وارونه شده

- Kong
240
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سایر روشها میشود .در کالس معکوس این گونه فرض میشود که

الگوی برنامهریزی درسی درکالس معکوس...
کد مقاله

اعریف عملیاای از شیوه اجرا

محققین
تامپسون و

توصیف میشود ،جایی که مدرس از شکلهای مختلف فناوری از

1

جمله :فیلمهای ضبط شده از سخنرانیهای رسمی در کالس درس

مومبوکت
()2014

استفاده میکنند و فراگیران نیاز دارند این سخنرانیهای ضبط شده را
در خارج از کالس درس مشاهده کنند ،از این رو این مکان فراهم
میشود که تکالیف درسی و فعالیتهای تعاملی در داخل کالس درس
اجرا شود که هدف آن ایجاد کردن محیط یادگیری مشارکتی بیشتر
است ،جایی که فراگیران روی مسائل از طریق راهنمایی مدرسشان
و حمایتهای سایر همکالسیها کار میکنند.

82

مک الفلین

مدل معکوس یک مدل یادگیری ترکیبی است که محتوای بنیادی را

و همکاران

به خارج از برنامۀ زمانی کالس درس برای فراگیران و بر اساس

()2014

سرعت آنها منتقل میکند و این مکان را برای مدرسان فراهم میکند
که برای درگیر کردن فراگیران در بحثهای گروهی و فعالیتهای
یادگیری تعاملی در طول برنامۀ زمانی کالس درس ،برای ارتقای
تفکر سطح باال تالش کنند ،این کار به وسیلۀ انتقال محتوای بنیادی
به خارج از کالس درس برای فراگیران بر اساس سرعت خودشان و
جایگزین کردن ارتباطات غیر مستقیم صورت میگیرد.

83

استون

کالس معکوس ،کالسی از است که با استفاده از سخنرانی ضبط

()2012

شده شامل ضبط صدا و فعالیتهای روی پرده یک استاد جهت
انتقال سخنرانی صورت میگیرد .فراگیران قبل از آمدن به کالس
درس به رفع ابهام مفاهیم دشوار ،پاسخ به سواالت فراگیر ،درگیر
کردن فراگیران در یادگیری فعال و ایجاد ارتباطات روزمره
اختصاص پیدا میکند.

84

شولتز و

کالس معکوس شامل جابهجا کردن تدریس سنتی میشود جایی که

همکاران

محتوا در داخل کالس درس و تکالیف درسی در منزل انجام داده

()2014

میشود .در کالس معکوس فراگیران ،سخنرانیها را از طریق
فیلمبرداری از صفحۀ نمایش خارج از کالس درس تماشا میکنند و
در زمان کالس درس به درگیر شدن با فعالیتهای یادگیری می-
- Findlay-Thompson & Mombourquette

1
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درس به تماشای این فیلمهای ضبط شده پرداخته و زمان کالس
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اعریف عملیاای از شیوه اجرا

کد مقاله

محققین

85

امرش 1و

کالس معکوس در یک تعریف ساده شامل جایگزین کردن

همکاران

سخنرانیهای سنتی داخل کالس با فیلمهای آموزشی میشود و از

()2013

فراگیران انتظار میرود که این فیلمها را قبل از کالس درس مشاهده

پردازند .این مدل آموزشی ،یک رویکرد پداگوژیکی بر اساس
آموزش مستقیم است که از فضای یادگیری گروهی به سمت
یادگیری انفرادی حرکت میکند و نتایج گروهی را به سمت محیط
یادگیری فعال و تعاملی متحول میکند ،جایی که مدرسان به عنوان
راهنمای فراگیران ،به صورت خالقانه ،موضوعات درسی را به کار
میگیرند.

کنند .فراگیران اغلب نیازمند آماده شدن قبل از آمدن به کالس درس
هستند که در آن زمان به مسائل حل مسئله عملی در ارتباط با فیلم
میپردازند .در مدل کالس معکوس فراگیران تکالیف ،پروژهها و
تکالیف منزل را بر اساس تماشای فیلم سخنرانی انجام میدهند.
86

بیشپ و

تعریف ما از کالس معکوس شامل آموزشی است که شامل دو

ولیگر

بخش میباشد .1 :فعالیتهای یادگیری گروهی تعاملی در داخل

()2013

کالس درس و  .2آموزش فردی کامپیوتر-محور در خارج از کالس
درس.

87

و همکاران

را به صورت برخط برای فراگیران ارسال میکنند و آنها فیلمها را

()2014

بر اساس سرعت خود تماشا کرده و در زمان کالس درس به
فعالیتهای یادگیری فراگیر-محور مثل :یادگیری حل مسئله و
راهبردهای پژوهش محور میپردازند .در این رویکرد مدرسان
فرصتهای را برای درگیر شدن با یک طیفی از سبکهای یادگیری
و اجرای آموزشی که حل مسئله را در زمان کالس دست تشویق
میکند ،ایجاد میکنند؛ عالوه بر آن کالس معکوس ،مدرسان را
برای رشد تجربیات یادگیری (مناسب برای هر فرد) تقویت میکند.

88

1

در کالس معکوس چیزهایی که به صورت سنتی در کالس درس

و همکاران

انجام شده و تکالیف منزل با هم جابجا میشوند .فراگیران به جای

گیل بوی

- Amresh
242
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مک الفلین

در کالس معکوس مدرسان سخنرانیها را از قبل ضبط میکنند و آن

الگوی برنامهریزی درسی درکالس معکوس...
کد مقاله

محققین

اعریف عملیاای از شیوه اجرا

()2015

اینکه سخنرانی را در جمع و در کالس درس گوش دهند ،این کار
را در منزل انجام میدهند ،آنها مواد آموزشی را مطالعه کرده و فیلم-
ها را قبل از آمدن به کالس درس مشاهده میکنند و از راهبردهای
یادگیری فعال از جمله ،مناظره در مورد موضوعات جاری و
مطالعات موردی در زمان کالس درس استفاده میکنند .این آموزش،
این توانایی را برای مدرسان فراهم میکند که فراگیران را در سطوح
باالی طبقهبندی شناختی بلوم از جمله :کاربرد ،تحلیل و ترکیب
درگیر کنند.

89

مورتون و

مدل کالس معکوس به عنوان یک تدبیر نوآورانه برای بهبود

کولبرت

یادگیری فراگیر-محور ظهور پیدا کرد .رویکردهایی که در این

گتز

2

ساختار وجود دارد در ارتباط با فعالیتهای خارج و داخل کالس

()2016

درس است .فعالیتهای قبل از کالس درس ممکن است شامل
خواندن متون درسی یا سخنرانی از طریق مشاهده فیلم آموزشی
باشد .فعالیتهای یادگیری کالس درس شامل مطالعات موردی،
فعالیت های یادگیری تیم محور برای ارتقای کاربرد و ترکیب مواد
آموزشی میباشد .عالوه بر آن ،یادگیری فعال این توانایی را به
مدرسان میدهد که چگونگی درک فراگیران از مواد آموزشی را
شناسایی کنند؛ بنابراین فعالیتهای قبل از کالس درس در این
روش ،فراگیران را برای فعالیتهای داخل کالس درس آماده میکند

90

روچ

3

()2014

در کالس معکوس به جای اینکه کل زمان به تماشای یک سخنرانی
اختصاص پیدا کند ،فراگیران سخنرانیها را به صورت برخط ،خارج
از کالس درس مشاهده میکنند و زمان کالس درس برای انجام
فعالیتهای یادگیری استفاده میشود.

91

انفلید

4

()2013

کالس معکوس شامل فراهم کردن منابع آموزشی برای فراگیران در
خارج از کالس درس بوده و زمان کالس درس برای سایر فعالیت-
1

- Gilboy
- Morton & Colbert‐Getz
3
- Roach
4
- Enfield
2
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که هدف آن درگیر کردن آنها در تمرینات یادگیری فعال میباشد.
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کد مقاله

اعریف عملیاای از شیوه اجرا

محققین

های آموزشی میباشد .مدل کالس معکوس ،آموزشی است که در
هر زمان ،دسترسی تخصصی به چند نفر را مهیا کرده و از زمان
کالس درس جهت استفاده برای یادگیری ،حمایت و پشتیبانی می-
کند.
92

ابیسکارا و

در کالس معکوس ،سخنرانی سنتی میتوانند شکلهای مختلفی

1

داشته باشد .یکی از راهبردهای مستقیم برای مدرسان این است که

()2015

یک فیلم سخنرانی یا صفحۀ نمایش و یا فایل صوتی برای تدریس

داوسون

مفاهیم کلیدی ،خصوصاً عناوینی که بخشی از تکلیف منزل فراگیران
است ،در نظر بگیرند .در سخنرانی واقعی ،مدرس به عنوان یک
تسهیل کننده برای فراگیران آنها را در طیفی از فعالیتهای حل
مسئله درگیر می کنند که آنها برای کاربرد دانش نیازمند انجام دادن
تکالیف درسیشان هستند .این فعالیتهای حل مسئله به صورت
کلی در گروههای کوچک اجرا میشود که نتیجه ایدهآل آن ،ایجاد
جوامع کوچک از یادگیری همتایان است .کالس معکوس دارای
ویژگیهای زیر است .1 :یک تغییر در استفاده از زمان کالس درس
 .2یک تغییر در استفاده از زمان خارج از کالس درس .3انجام دادن
فعالیتهای سنتی به صورت تکلیف درسی در کالس درس  .4انجام
دادن فعالیتهای سنتی کالس درس در خارج از کالس  .5تأکید
فعالیتهای کالسی بر یادگیری فعال ،یادگیری به وسیلۀ همتایان،
کالس درس  .8استفاده از فناوری خصوصاً ویدئو (فیلم)
93

دیویس 2و

برای اثربخشی و کارایی کالس معکوس وجود چند عامل مهم،

همکاران

ضروری است:

()2013

 .1انتقال فراگیران از شنونده غیر فعال به فراگیران فعال  .2فناوری-
هایی که اغلب باعث تسهیل تالش و کوشش میشوند  .3زمان
کالس و زمان تکالیف درسی سنتی با هم جابجا شده و تکالیف
درسی در گام اول انجام شده در زمان کالس درس جهت کمک به
آموزش فردی مورد استفاده قرار میگیرد  .4محتوا در یک زمینه در
- Abeysekera & Dawson
- Davies
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حل مسئله  .6فعالیتهای قبل از کالس درس  .7فعالیتهای بعد از

الگوی برنامهریزی درسی درکالس معکوس...
کد مقاله

اعریف عملیاای از شیوه اجرا

محققین

ارتباط با آن حاالت دنیای واقعی ارائه میشود  .5زمان کالس درس
جهت کمک فراگیران ،خصوصاً چالشهایی که در زمینۀ مفاهیم
دارند یا کمک به فراگیران جهت درگیر شدن در سطح باالیی از
تفکر انتقادی و حل مسئله مورد استفاده قرار میگیرد.
94

شیماموتو
()2012

1

در کالس معکوس ،مدرسان از فناوری برای اجرای یک یادگیری
ترکیبی برای انتقال سخنرانیها به خارج از کالس درس استفاده
میکنند و از اینترنت در زمان کالس درس برای فعالیتهای
مشارکتی استفاده میکنند .مدل کالس معکوس فواید آموزش
مستقیم و یادگیری فعال را برای درگیر کردن فراگیران در فرآیند
آموزشی با هم ترکیب میکند.

95

آرنولد

کالس معکوس یک روش تدریسی است که محتوای سخنرانی را از

2

طریق ابزارهای الکترونیک برای فراگیران به خارج از کالس درس

گارزا

()2014

منتقل میکنند و زمان کالس درس به فعالیتهای کاربردی عملی
اختصاص پیدا میکند .برخی از ویژگیهای مدل وارونه سازی ،از
جمله :تمرکز بر روی استفادۀ مؤثر از زمان کالس درس ،سازگار با
تفاوت فراگیران ،درگیری با یادگیری مسئلۀ محور و افزایش آموزش
فراگیر محور .از سویی دیگر این رویکرد اجازه میدهد به فراگیران
که مسئولیت یادگیری خود را بر عهده بگیرند تا آنها بتوانند این
مهارتها را به متون درسی منتقل کنند.

()2016

کالس درس عرضه میکنند و از راهبردهای یادگیری فعال در زمان
کالس درس استفاده میکنند .این فناوریها شامل :سیستم مدیریت
یادگیری دروس ،برنامههای ویدیوی ،مدیریت تکالیف برخط،
سیستم آموزشی با متون درسی و راهبردهای یادگیری فعال شامل:
تحلیل موردی ،توسعۀ نقشه مفهومی ،حل مسئله جامع ،سخنرانی-
های کوتاه با نرم افزار( BOOKENDSیک منبع فهرست کتاب و
مرجع و سیستم مدیریت اطالعات برای فراگیران) و بحث گروهی
1

- Shimamoto
- Arnold-Garza
3
- Lento
2
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لنتو
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کالس معکوس متکی به فناوریهایی است که محتوا را در خارج از
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کد مقاله

اعریف عملیاای از شیوه اجرا

محققین
کوچک.

97

کو 1و

مدل کالس معکوس تالش میکند یادگیری فعال را به وسیلۀ

همکاران

تعامالت در طول زمان کالس درس به حداکثر خود رسانده و از

()2016

سوی دیگر محتوای آموزشی را به خارج از کالس درست منتقل
کند .به صورت عمده این کار با یاری فناوری مثل فیلمهای از قبل
ضبط شده صورت میگیرد .در طول زمان کالس درس نیز مدرسان
بر شناسایی و حل و فصل تصورات اشتباه ،رشد و توسعه
مهارتهای حل مسئله و تسهیل مشارکت میان فراگیران صورت
میگیرد.

98

کیم و

مدلهای کالس معکوس تالش میکنند از زمان کالس درس جهت

همکاران

یادگیری فعال استفاده کرده و دسترسی به فناوریهای پیشرفته برای

()2014

حمایت از یک رویکرد یادگیری ترکیبی را فراهم کند .در این
رویکرد فراگیران قبل از کالس درس به فیلم سخنرانیهای برخط
دسترسی داشته و جهت مشارکت در تعامالت بیشتر از طریق
فعالیتهای سطح باال از جمله :حل مسئله ،بحث و مناظره آماده
میشوند.

99

2

کالس معکوس ،شامل تغییرات متوسطی است که بر زمان کالس

()2016

درس متمرکز شده و بر فعالیتهای یاددهی-یادگیری مدرس توجه

مهرینگ

مستقیم دارد .این فرآیند باز بر اساس زمان کالس درس حضوری
طریق بحث در مورد ابهامات ،ارائۀ نمونهای از دانش واقعی برای
محتوای دروس جذب کرده و چالش هایی را برای تفکر عمیق تر
فراگیران دربارۀ فرآیندهای پیچیده و نمایش فعالیتهای یادگیری
فراهم کنند.
100

گلزاری و

در این شیوه آموزشی با همان اجزای کالس سنتی ،سرکار داریم اما

عطاران

چیدمان و نتیجهای که از آن حاصل میشود ،میتواند متفاوت باشد،

()1395

آموزش محتوای درس در فضایی خارج از کالس اتفاق میافتد.
انجام تکالیف ،تکرار و تمرین ،پرسش و پاسخ و بحث روی مباحث
- Koo
- Mehring
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(چهره به چهره) این توانایی را به مدرسان میدهد که فراگیران را از

الگوی برنامهریزی درسی درکالس معکوس...
کد مقاله

اعریف عملیاای از شیوه اجرا

محققین

آموزشی ،بخشی از فعالیت کالسی است که جایگزین تدریس در
کالس درس میشود .تغییر چیدمانی که منجر به پویایی کالس،
افزایش انگیزه و یادگیری عمیقتر میشود.

باتوجه به یافتههای حاصل از تحقیقات مرتبط با هدف پژوهش در جدول  ،3ابتدا
کلیۀ مولفهها از طریق فرآیند کدگذاری باز استخراج و سپس بر اساس فرآیند کدگذاری
گزینشی ،کلیۀ مولفهها بر اساس مفاهیم مشترک دستهبندی میشوند؛ از این رو باتوجه
به فرآیند کدگذاری حاصل از مرحلۀ اول ،در این بخش ابتدا در جدول  ،4اقدام به
پاسخ گویی به هریک از سواالت عناصر برنامۀ درسی اکر ،با توجه به کد هر مقاله
پرداخته و سپس یافتههای بدست آمده ،در قالب یک الگوی کلی و جامع ترسیم می-
شود.
جدول .4مؤلفههای برنامۀ درسی اکر و پاسخ به پرسش مرتبط با آن از دیدگاه رویکرد
کالس معکوس
ردیف

عنصر

مربوطه

مقاله
بر اساس منطق این رویکرد ،فراگیران در جهت و

1

منطق یا پنداره

چرا

(چرایی)

فراگیران

رشد و شکوفایی استعدادها و توانایی هایشان یاد

یاد

میگیرند (کلیۀ مقاالت)؛ از این رو ،این رویکرد

میگیرند؟

از طریق یادگیری فعال باعث افزایش درگیری
فراگیران با محتوا ،بهبود تعامل مدرس و فراگیر و
تقویت یادگیری میشود ( ،)74برای مدرسان نیز
امکان تدریس محتوا و فرآیندها و استفاده از یک
محیط انعطافپذیر و یادگیری فراگیر -محور را
فراهم میکند (.)78

2

غایتها و

برای کسب

کنترل یادگیری ()1؛ جلوگیری از تدریس مجدد
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پرسش

پاسد از دیدگاه کالس معکوس بر اساس کد
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هدفها

چه اهدافی

به غایبان ()72؛ مطالعه بر اساس سرعت فراگیر

فراگیران

()82 ،80 ،79 ،65 ،62 ،43 ،24 ،21 ،19 ،7 ،1؛

یاد

افزایش مسئولیتپذیری فراگیران نسبت به

میگیرند؟

یادگیری خودشان (، 80 ،21 ،36 ،31 ،19 ،1
)95؛ مدیریت زمان مطالعه ()1؛ خودخوانی و
بهبود مهارتهای یادگیری ()11 ،10 ،1؛
مشارکت فراگیر در فرآیند یادگیری ()81 ،1،6؛
ترکیب یادگیری الکترونیک و یادگیری حضوری
کالسی (تمام مقاالت خصوصاً،34 ،12 ،8 ،2
)61؛ حذف سخنرانی در کالس درس (تمام
مقاالت)؛ آموزش فردی و مستقل و یادگیری
فراگیر محور (،46 ،40 ،29 ،26 ،28 ،25 ،20 ،10
)95 ،93 ،89 ،84 ،79 ،63 ،62 ،59 ،49؛ یادگیری
فعال و درگیری فراگیران (،31 ،27 ،21 ،17 ،11
)94 ،84 ،78 ،77 ،33 ،21؛ هدف از یادگیری در
خارج از کالس درس سازگار با سطوح پایین
طبقهبندی شناختی بلوم از اهداف آموزشی (درک
و یادآوری)؛ و در زمان کالس درس ،سطوح
تحلیل و کاربرد) ()41 ،13؛ رسیدگی به نیازهای
یادگیری و توسعۀ صالحیتها ()80 ،17 ،15؛
استفاده از فناوری در فرایند یادگیری و تدریس
()29،37،63،69،94

3

محتوا

4

فعالیتهای

فراگیران

مواد درسی تئوری ()1؛ مفاهیم بنیادی (،3،82

چه چیزی

)77 ،66؛ مفاهیم اصلی متون مختلف (،17 ،11

یاد

)41؛ مفاهیم کلیدی مواد آموزشی ()92، 16

میگیرند؟
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باالی طبقهبندی شناختی بلوم (ترکیب ،ارزشیابی،

الگوی برنامهریزی درسی درکالس معکوس...

یادگیری

چگونه یاد

آموزشی (،34 ،33 ،30 ،28 ،14 ،10 ،9 ،2 ،1 ،6

میگیرند؟

)90 ،89 ،887 ،86 ،85 ،83 ،73 ،59 ،45 ،44؛
ارزشیابی و پیش آزمون ()30؛ پیش مطالعه (،9
)89 ،73 ،48 ،39 ،15؛ تکمیل متون درسی و
تکالیف درسی پودمانی (.)57 ،10
یادگیری در طول کالس درس :حل مسئله (،5 ،6
،45 ،34 ،31 ،29 ،28 ،27 ،25 ،21 ،20 ،16 ،9
،96 ،95 ،93 ،92 ،87 ،79 ،78 ،73 ،56 ،47 ،46
)98 ،97؛ انجام تمرین و تکالیف عملی (،4 ،1
،85 ،80 ،59 ،58 ،56 ،44 ،40 ،30 ،21 ،20 ،17
)100 ،95؛ بحث گروهی (،27 ،25 ،15 ،13 ،1
،77 ،68 ،65 ،60 ،54 ،45 ،41 ،39 ،35 ،34 ،33
)100 ،98 ،82 ،78؛ فعالیتها و پروژههای تعاملی
(،64 ،41 ،35 ،33 ،26 ،21 ،17 ،10،14 ،9 ،1
)85 ،82 ،81 ،77 ،75 ،65؛ کار گروهی (،15 ،1
)76 ،56 ،27؛ یادگیری مشارکتی (،31 ،19 ،10 ،1
)97 ،89 ،80 ،72 ،66 ،46 ،41 ،33؛ کارگاههای
آموزشی ()2؛ مناظره ()98 ،88 ،78 ،34 ،5؛
)72 ،66؛ مطالعۀ موردی (،89 ،88 ،25 ،20 ،13
)96؛ بارش مغزی ()80 ،19؛ آموزش به وسیلۀ
همتایان ()92 ،80 ،77 ،39؛ کار آزمایشگاهی
()56؛ گروه کوچک ()96 ،67؛ تحلیل ()78؛ رفع
ابهام مفاهیم دشوار ()99 ،97 ،83؛ پاسخ به
سواالت فراگیر ()28 ،83؛ نقشۀ مفهومی ()96؛
پرسش و پاسخ (.)100

5

نقش مربی

مربی

تسهیل کنندۀ فرآیند یادگیری (،53 ،50 ،11 ،1

چگونه

)92؛ رهبری و راهنمایی فراگیران (،17 ،15 ،9 ،1
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کاربرد مفاهیم اصلی (،60 ،54 ،53 ،20 ،13 ،11
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یادگیری را

)84 ،80 ،69 ،44 ،35 ،31 ،25 ،20 ،19؛ درگیر

تسهیل

کردن فراگیران با مواد آموزشی (،92 ،87 ،71 ،3

میکند؟

)54؛ نظارت و اصالح فراگیر ()14 ،6؛ ضبط و
آمادهسازی سخنرانی آموزشی (تمام مقاالت
خصوصاً )87 ،12 ،6؛ بازخورد فوری (،28 ،7
)34؛ ارائۀ توضیح بیشتر ()80 ،19 ،7؛ مشاهده
()80 ،19؛ پاسخ به سواالت (.)69 ،28

6

مواد و منابع

7

فراگیران با

مواد و متون خواندنی (،36 ،27 ،26 ،17 ،8 ،5

چه

)96 ،71 ،67 ،63 ،60؛ فیلم سخنرانی ضبط شده

ابزارهایی

از سوی معلم (،32 ،27 ،26 ،13 ،11 ،9 ،8 ،5

میآموزند؟

)97 ،92 ،84 ،81 ،65 ،63 ،60 ،57 ،56 ،38؛
محتوا به صورت خودآموز ()17؛ دسترسی به
اینترنت ()94 ،35؛ فیلمهای برخط (،59 ،17 ،1
)79 ،76؛ انجام تمرینات عملی و تکالیف درسی
()78 ،60 ،27 ،17؛ فیلم آموزشی (،12 ،11 ،6
)71 ،53 ،36 ،32؛ ارائۀ اسالیدهای پاورپوینت
()60 ،36 ،25 ،14 ،10 ،9؛ فیلمهای تعاملی (،10
)70 ،60 ،27 ،11؛ سخنرانیهای صوتی (فایل
وب محور قبل از کالس درس (،38 ،34 ،27
)60؛ آموزش باز ()32؛ فیلمهای پاورپوینت
()48؛ انتخاب و دانلود فیلمهای آموزشی آماده از
شبکهها و وب سایتها ()63 ،48 ،13 ،1؛ فیلم
دیجیتالی ضبط شده ()96 ،69 ،60؛ ابزارهای
الکترونیک ()95؛ سیستم مدیریت یادگیری
دروس (.)95
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صوتی) ()92 ،83 ،67 ،36 ،26؛ سخنرانیهای

الگوی برنامهریزی درسی درکالس معکوس...

کسانی یاد

کالسیها) (،92 ،80 ،79 ،72 ،39 ،35 ،19 ،14

میگیرند؟

)35؛ تبادل بازخورد ()80 ،19؛ راهنمایی معلم و
دوستان ()35 ،81 ،29؛ تعامالت گروه کوچک
(.)92 ،76

8

مکان

9

زمان

10

سنجش

فراگیران

مکان مطالعه و یادگیری در کالس درس و مکان

کجا یاد

خارج از کالس درس معموالً منزل یا هر مکان

میگیرند؟

دلخواهی جهت مشاهده موادآموزشی .دسترسی
به اطالعات در هر مکانی (تمام مقاالت).

فراگیران در

زمان خارج از کالس درس به مشاهدۀ سخنرانی

چه زمانی

و فیلمهای آموزشی و زمان داخل کالس به انجام

میآموزند؟

فعالیتهای یادگیری اختصاص پیدا میکند.
فراگیران تا قبل از حضور در کالس بر اساس
زمان دلخواه خود به مشاهدۀ فیلمها و مواد
آموزشی اختصاص یافته میپردازند و زمان
حضور در کالس درس الزامی است (تمام
مقاالت)؛ زمان کالس درس برای انجام تکالیف
درسی ()15 ،14 ،13 ،12 ،8 ،5؛ فراگیران بر
اساس سرعت و برنامۀ زمانی خودشان برای
کالس درس برای روشن ساختن مسائل و گفت
و گو ()91 ،24 ،23 ،17؛ استفاده از زمان کالس
درس برای تکالیف دشوار ،کاربرد ،تحلیل،
ترکیب و ارزشیابی ()79 ،26 ،22؛ دسترسی به
اطالعات در هر زمانی ()91 ،62؛ اختصاص زمان
بیشتری به انجام فعالیت با فراگیر ()52 ،63؛
استفاده از زمان کالس درس برای تعامالت
بیشتر مدرس و فراگیر (.)66 ،65

چطور می-

قبل از کالس درس :پیش آزمون ()73 ،6؛ تدوین
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سخنرانی آماده میشوند ()7؛ استفاده از زمان
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توان از

ارزشیابی تشخیصی و تکمیلی برای تعیین

پیشرفت

نیازهای یادگیری (.)15

یادگیری

در طول کالس درس :ارزیابی تکوینی ()75 ،15؛

مطمئن

روشهای ارزشیابی همچون پروژهها و امتحانات

شد؟

تعاملی را برای بررسی میزان مطالعه فراگیران از
فیلم خانگی و تعیین کیفیت درک و کاربرد
مفاهیم ()20؛ آزمونهای بررسی ادراک برای
بحثهای کالسی ()54؛ ارزیابیهای عملی ()19؛
ارزیابی گروه محور ()19؛ ارزیابی از طریق
همکاران (.)19

باتوجه به نتایج جدول ،4در این بخش ،باتوجه به فرآیند و فرآودههای سنتزپژوهی
در یک نمای کلی الگوی برنامۀ درسی کالس معکوس مورد بررسی قرار میگیرد .لذا،
ابتدا در قسمت فرآیند سنتزپژوهی استخراج عناصر صورت گرفته به این شکل که ابتدا
توضیحات مربوط به هریک از عناصر برنامهریزی درسی از طریق فرآیند کدگذاری باز
شناسایی و سپس مصادیق هریک از عناصر توسط فرآیند کدگذاری محوری استخراج
شد که کلیۀ دادههای حاصل در بخش یافتهها گزارش میشود و سپس در قسمت
موضوع خاص و رسیدن به یک انسجام واحد است ،با مرور مجدد دادههای اولیه و
کدگذاری مجدد ،موارد همپوشی و قرابت معنایی باهم ترکیب شده و به صورت یک
کل جدید و انسجام یافته ارائه میشود ،که باتوجه به یافتههای مرحلۀ قبل ،نتایج کلی
پژوهش در قالب الگوی زیر در یک کل مسنجم قابل مشاهده است:
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فرآورده سنتزپژوهی ،از آنجا که هدف سنتزپژوهی ترکیب کلیۀ یافتههای علمی در یک

الگوی برنامهریزی درسی درکالس معکوس...

شکل ،1الگوی برنامهریزی درسی در کالس معکوس
باتوجه به شکل  ، 1همان طوری که قابل مالحظه است الگوی برنامهریزی درسی در
کالس معکوس از دو مؤلفۀ عمدۀ تشکیل میشود که شامل فعالیتهای قبل از کالس
درس و فعالیتهای داخل کالس درس میشود که هریک از این مولفهها نیز به نوبۀ
خود مسئولیتهایی را برای مدرس و فراگیر ایجاد میکند که باتوجه به ترکیب یافتهها
به تشریح هریک از این عوامل پرداخته میشود.
میشود شامل آماده سازی فعالیتهایی از سوی مدرس و فراگیر جهت حضور در
کالس درس به شرح زیر میباشد.
-1-1آماده سازی مدرس :طبق یافتهها مدرس قبل از حضور در کالس درس باید به
آماده سازی یک سری از فعالیتها بپردازد که شامل :تعیین هدف ،تعیین و ارائۀ محتوا و
تدارک فعالیتهای یادگیری میباشد.
-1-1-1تعیین هدف :در گام اول مدرس باید مشخص کند که هدفش از اجرای کالس
معکوس یا جابه جا کردن فعالیتهای یاددهی-یادگیری چیست؟ باتوجه به یافتهها این
اهداف میتواند شامل :کنترل یادگیری؛ جلوگیری از تدریس مجدد به غایبان؛ مطالعه بر
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-1فعالیتهای قبل از کالس درس :این مرحله که قبل ازحضور در کالس درس انجام
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اساس سرعت فراگیر؛ افزایش مسئولیت پذیری فراگیران نسبت به یادگیری خودشان؛
مدیریت زمان مطالعه؛ خودخوانی و بهبود مهارتهای یادگیری؛ مشارکت فراگیر در
فرآیند یادگیری؛ ترکیب یادگیری الکترونیک و یادگیری حضوری کالسی؛ حذف
سخنرانی در کالس درس؛ آموزش فردی و مستقل و یادگیری فراگیر محور؛ یادگیری
فعال و درگیری فراگیران؛ رسیدگی به نیازهای یادگیری و توسعۀ صالحیتها؛ استفاده
از فناوری در فرایند یادگیری و تدریس میباشد .در یک نگاه کلی هدف از یادگیری در
خارج از کالس درس سازگار با سطوح پایین طبقهبندی شناختی بلوم از اهداف
آموزشی (درک و یادآوری)؛ و در زمان کالس درس ،سطوح باالی طبقهبندی شناختی
بلوم (ترکیب ،ارزشیابی ،تحلیل و کاربرد) میباشد؛ بنابراین هر عاملی که در راستای
بهبود بازدههای یادگیری باشد میتواند به عنوان هدف اجرای کالس معکوس در نظر
گرفته شود.
--2-1-1تعیین محتوا :در این مرحله مدرس باید مشخص کند که چه محتوا و دانشی
را قصد دارد به فراگیر منتقل کند که میتواند شامل :مواد درسی تئوری؛ مفاهیم بنیادی؛
مفاهیم اصلی متون مختلف و مفاهیم کلیدی مواد آموزشی باشد.
--3-1-1ارائۀ محتوا :در این مرحله از آماده سازی ،مدرس باتوجه به هدف و نوع
محتوا به تدارک چگونگی ارائۀ محتوا میپردازد ،به عبارت دیگر مدرس در این مرحله
باید محتوا را از طریق ابزارها یا شیوههایی در اختیار فراگیران قرار دهد .از این رو ارائۀ
فناوری و یا ترکیبی از این دو شیوه باشد .در شکل سنتی میتواند شامل ارائۀ مواد و
متون خواندنی؛ ارائۀ محتوا به صورت خودآموز و یا انجام تمرینات عملی و تکالیف
درسی از سوی فراگیر باشد و در شیوههای جدید شامل فیلم سخنرانی ضبط شده از
سوی مدرس؛ دسترسی به اینترنت؛ فیلمهای برخط؛ فیلم آموزشی؛ ارائۀ اسالیدهای
پاورپوینت؛ فیلمهای تعاملی؛ فایل صوتی سخنرانی مدرس؛ سخنرانیهای وب محور
قبل از کالس درس؛ آموزش باز؛ فیلمهای پاورپوینت؛ انتخاب و دانلود فیلمهای
آموزشی آماده از شبکهها و وب سایتها؛ فیلم دیجیتالی ضبط شده؛ ابزارهای
الکترونیک ،وسیستم مدیریت یادگیری دروس صورت گیرد؛ بنابراین در روش آموزشی
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محتوا میتواند به صورت سنتی در اشکال قدیمی و یا به صورت جدید و استفاده از
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کالس معکوس از هر فناوری و سیستمی که قابلیت انتقال محتوایی را داشته باشد می-
توان استفاده کرد و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد ،به عبارت دیگر هدف و نوع
محتوا مشخص کننده ،نوع مواد آموزشی مورد نظر خواهد بود و همان طوری که گفته
شد در این راستا مدرس میتواند از اشکال سنتی انتقال محتوا و شیوههای جدید که
مبتنی بر استفاده از فناوری است و یا از ترکیب آنها استفاده کند.
-4-1-1تدارک فعالیتهای یادگیری :در این مرحله از آماده سازی ،مدرس باید با توجه
به نوع محتوا ،به طراحی فعالیتهای یادگیری بپردازد ،این فعالیتها که با هدف ایجاد
یادگیری فعال در فراگیران طراحی میشود باید به عنوان بخشی از ارائۀ محتوا و مواد
آموزشی قبل از کالس درس در اختیار فراگیران قرار گیرد تا آنها در این راستا جهت
انجام فعالیتهای مربوطه در کالس درس آماده باشند.
-2-1آماده سازی فراگیر :طبق یافتهها فراگیر نیز همانند مدرس باید قبل از حضور در
کالس درس به آماده سازی یک سری از فعالیتها بپردازد که شامل :مطالعه مواد
آموزشی و آمادگی جهت حضور در کالس درس میباشد.
-1-2-1مطالعۀ مواد آموزشی :طبق آموزش کالس معکوس ،فراگیران باید قبل از
حضور در کالس درس به مطالعۀ مواد آموزشی آماده شده از سوی مدرس بپردازند.
مواد آموزشی همان طوری که در قسمت ارائۀ محتوا ذکر شد میتواند به شکلهای
زمان و مکانی که خود ترجیح میدهند (البته قبل از حضور در کالس درس) مطالعه
نمایند .همچنین آنها میتواند مواد درسی مربوطه را بر اساس سرعت یادگیری خود
بارها مطالعه و بررسی نمایند؛ از سویی دیگر در این شیوه ،مطالعۀ مواد درسی قبل از
حضور در کالس درس از سوی فراگیر الزامی است.
 -2-2-1آمادگی جهت حضور در کالس درس :در این مرحله از آماده سازی ،فراگیران
عالوه بر مطالعه مواد آموزشی جهت حضور در کالس درس ،باید تکالیف درسی
(فعالیتهای یادگیری) طراحی شده (که به عنوان بخشی از ارائه محتوا از سوی مدرس
عرضه می شود) را انجام داده و جهت ارائۀ آن در کالس درس آماده باشند ،همچنین
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مختلف از سوی مدرس به فراگیران ارائه شود و فراگیران میتوانند این مواد را در هر
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آنها باید خود را برای شرکت در پیش آزمون و ارزیابیهای تکوینی کالسی آماده کنند
که این آزمونها در حکم مشوقی برای آماده شدن فراگیران در کالس درس میباشد.
 -2فعالیتهای داخل کالس درس :این مرحله که در زمان حضور در کالس درس
انجام میشود و شرکت در کالس درس از سوی مدرس و فراگیر الزامی میباشد ،شامل
ایفای نقشهایی از سوی مدرس و فراگیر به شرح زیر میباشد:
-1-2نقش مدرس :طبق یافتهها مدرس در زمان حضور در کالس درس باید به ایفای
یک سری از نقشها و فعالیتها بپردازد که شامل :اجرای پیش آزمون؛ نقش مربی و
تسهیل کننده؛ اجرای فعالیتهای یادگیری ،گروهبندی فراگیران و ارزیابی تکوینی می-
باشد.
 -1-1-2اجرای پیش آزمون :این آزمون با دو هدف معطوف به مدرس و فراگیر اجرا
میشود .در ارتباط با مدرس ،با توجه به اینکه حضور فراگیر در کالس درس منوط به
مطالعۀ مواد آموزشی قبل از حضور در کالس میباشد؛ لذا مدرس جهت اطمینان از
میزان آماده سازی فراگیران اقدام به اجرای پیش آزمونی متناسب با نوع محتوا و شیوۀ
ارائۀ در شروع کالس مینماید و بر اساس نمرۀ پیش آزمون فراگیران ،میزان درک آنها
از مواد آموزشی را میسنجد؛ از سویی دیگر در ارتباط با فراگیران ،پیش آزمون یک
مکانیسم انگیزشی برای مطالعه و آماده شدن جهت حضور در کالس درس میباشد.
-2-1-2نقش مربی و تسهیل کننده :طبق یافتهها مدرس در کالس درس به جای
از طریق رهبری و راهنمایی فراگیران؛ درگیر کردن فراگیران با مواد آموزشی؛ نظارت و
اصالح فراگیر؛ ارائۀ بازخورد فوری؛ ارائۀ توضیح بیشتر ،مشاهده و پاسخ به سواالت
فراگیران انجام میدهد.
 -3-1-2اجرای فعالیتهای یادگیری :در این مرحله ،مدرس باتوجه به تدارک فعالیت-
های یادگیری در مرحلۀ آماده سازی قبل از کالس درس ،به اجرای فعالیتهای مربوطه
میپردازد .بر اساس یافتهها ،محدودیتی در نوع استفاده از فعالیتهای یادگیری وجود
ندارد و هر اقدام و عاملی که منجر به فعالیت و درگیری فراگیران شود ،میتواند به
عنوان فعالیت یادگیری در کالس درس در نظر گرفته شود .بر اساس یافتهها این
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تدریس به تسهیل فرآیند یادگیری فراگیران میپردازد .بر اساس یافتهها وی ،این اقدام را
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فعالیتها میتواند شامل :حل مسئله؛ انجام تمرین و تکالیف عملی؛ بحث گروهی؛
فعالیتها و پروژههای تعاملی؛ کار گروهی؛ یادگیری مشارکتی؛ کارگاههای آموزشی؛
مناظره؛ کاربرد مفاهیم اصلی؛ مطالعۀ موردی؛ بارش مغزی؛ یادگیری به وسیلۀ همتایان؛
کار آزمایشگاهی؛ گروه کوچک؛ تحلیل؛ رفع ابهام مفاهیم دشوار؛ پاسخ به سواالت
فراگیر ،نقشه مفهومی و پرسش و پاسخ باشد.
-4-1-2گروهبندی فراگیران :بر اساس شیوۀ آموزش کالس معکوس بسیاری از
فعالیتهای یادگیری از طریق تعامالت صورت میگیرد که اساس گروهبندی فراگیران را
تشکیل میدهد؛ لذا مدرس باید با ایفای نقش مربیگری خود فراگیران را به تعامل
ترغیب کند .طبق یافتهها گروهبندی فراگیران بر اساس تعامل بین مدرس و فراگیر در
کالس درس؛ یادگیری از طریق همتایان (هم کالسیها)؛ تبادل بازخورد؛ راهنمایی معلم
و دوستان ،و تعامالت گروه کوچک صورت میگیرد.
 -5-1-2ارزیابی تکوینی :مدرسان در این نقش جهت بررسی میزان فعالیت و یادگیری
فراگیران اقدام به ارزیابیهای تکوینی در حین کالس درس میکنند که این ارزیابیها
می تواند بر اساس مشاهدات مدرس ،اجرای آزمون یا به وسیلۀ ارزیابی از طریق هم
کالسها انجام شود.
-2-2نقش فراگیر :فراگیران نیز در زمان حضور در کالس درس باید به ایفای یک سری
-1-2-2تعامل :اساس یادگیری فراگیران در شیوۀ کالس معکوس مبتنی بر تعامل است
و فراگیران از طریق شرکت در بحثهای کالسی و گروهی این کار را انجام میدهند،
ضمن اینکه تعامل در شیوۀ کالس معکوس یک جریان دائمی است که در قبل و بعد از
کالس درس نیز همچنان ادامه دارد.
-2-2-2یادگیری فعال :همان طوری که گفته شد منطق اجرای کالس معکوس مبتنی بر
یادگیری فعال است؛ لذا فراگیران در این شیوه باید خود را جهت انجام هر تکلیف و
فعالیتی که باعث درگیری آنها با مواد آموزشی میشود ،آماده کنند.
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از نقشها و فعالیتها بپردازد که شامل :تعامل و یادگیری فعال میباشد.
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نتیجه گیری
بسیاری از مدرسان و فراگیران توافق دارند که کالس معکوس یک راه قابل توجهای
برای بهبود درگیری و ارتقای پذیرش مسئولیت یادگیری فراگیران در آموزش است ،اما
نکتۀ بسیار مهم این است که مدل منحصر به فردی برای اجرای کالس معکوس وجود
ندارد .مرور ادبیات حوزۀ کالس معکوس نشان میدهد که این رویکرد ،یک مرحلهای
از نوآوری است .از این رو راههای مختلفی برای معکوس کردن یک کالس درس
وجود دارد؛ بنابراین یک رویکرد منحصر به فرد نمیتواند به این موقعیتها پاسخ دهد؛
چرا که خالقیت ،امکانات و شرایط اجرا در هر محیطی متفاوت خواهد بود ،لذا باتوجه
به گستردگی تحقیقات و تنوع الگوهای انجام شده ،در پژوهش حاضر سعی شد بر
اساس روش سنتزپژوهی و ترکیب تحقیقات مرتبط ،به یک الگوی اجرایی توافقی و
جامع از آن دست پیدا کرد.
یافتهها نشان میدهد که کالس معکوس یک فعالیت فراگر-محور است که برای
سخنرانی مدرس -محور پیشنهاد میشود .در کالس معکوس ارائۀ محتوا از کالس
درس حذف میشود و به جای آن تکالیف درسی از سوی فراگیر صورت گیرد که این
کار با استفاده از محتوای منتقل شده به خارج از کالس درس به وسیلۀ مواد آموزشی،
متون خواندنی ،فیلمها ،فیلمهای ضبط شده در سایتها و فیلم سخنرانی صورت می-
گیرد .حذف محتوا از کالس درس این امکان را برای مدرسان فراهم میکند که زمان
ابزارهای یادگیری مختلفی بتوانند استفاده کنند؛ لذا مهمترین جنبۀ کالس معکوس ،زنده
کردن زمان کالس درس برای مدرس است؛ از این رو باعث افزایش درگیری فراگیران
با محتوا میشود ،تعامل مدرس و فراگیر را بهبود میدهد و باعث تقویت یادگیری
میشود.
طبق یافتههای بدست آمده ،الگوی برنامهریزی درسی در کالس معکوس از دو
مولفۀ عمده تشکیل میشود که شامل آماده سازی فعالیتهای قبل از کالس درس از
سوی فراگیر و مدرس و نقش آنها در فعالیتهای داخل کالس درس میباشد که آماده
سازی فعالیتهای قبل از کالس درس از سوی مدرس شامل :تعیین هدف؛ تعیین و
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بیشتری را به انجام فعالیت با فراگیر بپردازند و این امکان را فراهم میکند که از

الگوی برنامهریزی درسی درکالس معکوس...

ارائۀ محتوا و تدارک فعالیتهای یادگیری و آماده سازی فعالیتهای قبل از کالس
درس از سوی فراگیر شامل :مطالعۀ مواد آموزشی و آمادگی جهت حضور در کالس
درس میباشد .از سویی دیگر نقش مدرس در فعالیتهای داخل کالس درس شامل:
اجرای پیش آزمون؛ نقش مربی و تسهیل کننده؛ اجرای فعالیتهای یادگیری؛ گروهبندی
فراگیران و ارزیابی تکوینی و نقش فراگیر در فعالیتهای داخل کالس درس شامل:
تعامل و یادگیری فعال میباشد.
بنابراین کالس معکوس شامل دو مولفۀ اصلی فعالیتهای قبل و بعد از کالس
درس بوده و دارای ویژگیهای زیر است :یک تغییر در استفاده از زمان داخل و خارج
از کالس درس؛ انجام دادن فعالیتهای سنتی به صورت تکلیف درسی در کالس
درس ،انجام دادن فعالیتهای سنتی کالس درس در خارج از کالس ،فراهم کردن
فرصتهایی برای فراگیران جهت مواجهه شدن با محتوا قبل از کالس درس (مشاهدۀ
سخنرانی ضبط شده)؛ یک مشوق برای فراگیران جهت آماده شدن برای کالس درس
(پیش آزمون)؛ مکانیسمی برای دسترسی درک فراگیران (نمرۀ پیش آزمون)؛ تأکید
فعالیتهای کالسی بر روشهای یادگیری فعال و ارزیابیهای تکوینی مدرس در طول
کالس درس میباشد.
در یک نگاه کلی در این شیوه ،آماده سازی و نقش مدرس جهت اجرای این کالس،
شیوههای اجرایی این روش آزادی عمل داشته و باتوجه به امکانات ،هدف ،نوع محتوا
و سطح مخاطبان میتواند از انواع فعالیتهای یاددی-یادگیری استفاده کند؛ عالوه بر
این ،در این رویکرد موانعی نیز وجود دارد ،از جمله :تعهد فراگیر به پذیرش مسئولیت
یادگیری ،نوع و کیفیت تعامالت و آمادگی برای مواجهه شدن با مواد آموزشی میباشد؛
از سویی دیگر در کالس معکوس عدم رعایت پیش مطالعه به عنوان یک مسئلۀ اجرایی
جدی مطرح است که این باعث تأثیر منفی بر ویژگیها و رفتارهای مطالعه برای
فراگیران میشود و در نهایت آمادهسازی وقتگیر و خالقانه این شیوه به عنوان یک
چالش اصلی برای مدرسان این شیوه محسوب میشود.
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نسبت به شیوۀ سنتی دشوارتر و وقتگیرتر میباشد؛ اما با این حال مدرس در اتخاذ
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