
همه چيز از شــبکه های اجتماعی شروع شــد. با تعدادی از 
فعاالن حوزة تعليم وتربيت، نويسندگان و دست اندرکاران مجلة 
رشد مدرسة فردا در يک گروه گرد هم آمده بوديم و گاه گاهی، 
به تناســب موقعيت های مختلف، دربارة موضوعات مرتبط به 
بحث و تبادل نظر می پرداختيم. يکی از مباحث طرح شده ـ که 
بعدها موضوع يکی از شــماره های مجلة مدرسة فردا نيز شد ـ 
کالس معکوس بود. در آن زمان، من به دنبال موضوعي مناسب 
و به روز برای پايان نامة مقطع كارشناســي ارشد خود بودم. به 

همين دليل، به جست وجوی منابع پرداختم. 
يکی از اولين منابعی که پيدا کردم، کتاب ها و مقاالت دو معلم 
پيشــرو در اين زمينه، يعنی جاناتان برگمن وآرون سمز، بود. 
اين دو توانسته بودند ريسک اجرای کالس معکوس را بپذيرند 
و دانش آمــوزان خود را به مشــاهدة ويديوهای تدريس کالس 
در خانــه ترغيب کنند. با اين اوصــاف، آن ها زمان کالس را به 
حل تکاليف، تمرين هاي عميق تر و پروژه های درسی اختصاص 

دادند. پس از يک دوره برگزاری کالس به اين شيوه، مشاهدات 
آنان حاکی از رشــد نمرات دانش آموزان و پيشــرفت تحصيلی 

آنان بود.
 از ديگــر منابعی که به شــناخت بهتر من از کالس معکوس 
منجر شد، فعاليت ها و آثار منتشر شدة مؤسسة «خان آکادمی» 
متعلق به سلمان خان بود كه شايد بتوان وی را جزء پيش گامان 
آموزش از طريق ويديو دانست. او ويديوهای درسی را ضبط و بر 
روی سايت «يوتيوب» منتشر می کرد و اين ويديوها طی زمان 
کوتاهی هزاران هزار بازديدکننده پيدا کرد. فعاليت های مؤسسة 
خان در انتشار ويديوهای تدريس، بر ديدگاه معلمان نسبت به 
رويکرد کالس معکوس بســيار مؤثر بود و اجرای آن را در نظر 

ايشان امکان پذير جلوه داد.
 با اين اطالعات اوليه و پس از مشــورت با برخی اســتادان و 
صاحب نظران تصميم گرفتم کالس معکوس را موضوع پژوهش 
خــود قرار دهم. با بررســی منابع داخلی متوجه شــدم که در 

معكوس ٨ هفته با كالس
گزارش يك پژوهش
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ايران، پژوهش ثبت شده ای در اين باره وجود ندارد. پس به سراغ 
سايت هايی نظير Pro Quest، Elsevier و... رفتم و پژوهش های 
مختلف در قالب مقاله و پايان نامه را مورد مطالعه قرار دادم. در 
بسياری از اين پژوهش ها بر اين نکته تأکيد شده بود که تحقيق 
و پژوهــش دربارة کالس معکوس در ابتدای راه خود اســت و 
مسائل مختلفی وجود دارد که بايد مورد پژوهش قرار گيرد. از 
جملة اين مسائل، می توان به تأثير کالس معکوس بر پيشرفت 
تحصيلی و يادگيری دانش آموزان اشاره کرد. از آنجا که بيشتر 
فعاليت های من در حوزة ابتدايی متمرکز شده بود، اين بار هم 
پژوهش در زمينة تأثير کالس معکوس بر يادگيری درس علوم 
دانش آمــوزان مقطع ابتدايی را انتخــاب کردم. بخت با من يار 
بود و در آن سال تحصيلی، طرح تخصصی  شدن معلمان دورة 

ابتدايی در چند مدرسة شهرستان به اجرا در آمد. 
در آغاز کار، به ســراغ معلمی که بايد در طول اجرای طرح به 
مــن کمک می کرد، رفتم و مفهــوم کالس معکوس را با او در 
ميان گذاشــتم. با توجه به کوتاه بودن زمان هر زنگ در مقطع 
ابتدايی،  اين رويکرد مورد اســتقبال وی قرار گرفت؛ زيرا زمان 
بيشــتری برای حل تکاليف، تمرين هــا، آزمايش ها، فعاليت ها 
و... در اختيارش قرار مــی داد. پس از آن، نوبت توليد محتوای 
تدريس بود. از آنجا که دسترسی به محتوا و دريافت آن از طريق 
اينترنت برای همة دانش آمــوزان مقدور نبود، تصميم گرفتيم 
محتوای توليدی را در قالب ســی دی يا حافظه های جانبی در 
اختيار دانش آموزان قرار دهيم. من با مطالعه منابع به اين درک 
از کالس معکوس رسيده بودم که برخالف تصور رايج، محتوای 
کالس معکوس تنها ويديو نيســت بلکه هر نوع محتوايی که به 
دانش آموزان در حوزة دانش و فهميدن مفاهيم درســی کمک 
کند، می تواند مورد اســتفاده قرار گيرد. در طول اين مسير، از 
يک ســو توليد محتوای استاندارد و قابل  قبول و از سوی ديگر، 
توجيه دانش آموزان برای چگونگی اســتفادة صحيح از محتوا، 
زمان و انرژی فراوانی می طلبيد. به عالوه، معلم در گروه آزمايش 
نمی توانســت از الگوها و روش های آموزشــی معمول استفاده 
کند و مديريت کالس مستلزم بازنگری در روش های موجود و 

استفاده از روش های مشارکتی و سازنده گرا بود.
 برخــی دانش آموزان در روزهای آغازين اســتفاده از کالس 
معکوس، پس از مشــاهدة محتوای هر درس در خانه، به حل 
تکاليف نيز اقــدام می کردند و همين کار موجب می شــد که 
فرايند کالس معکوس به درســتی پيش نرود. رفع نگرانی ها و 
توضيح طرح برای خانواده هايی که يکی پس از ديگری مراجعه 
می کردند ما را بر آن داشــت تا يک جلسة آموزشی برای آن ها 
ترتيب دهيم. تالش ما بر اين بود که حساســيت چندانی ايجاد 
نشود؛ زيرا اين حساسيت می توانســت بر نتايج پژوهش تأثير 

مستقيم بگذارد.
 نکتة ديگری که برای معلم کالس معکوس چالش محسوب 
می شــد، عدم توجه کافی برخی دانش آموزان به محتوايی بود 

که در اختيارشــان قرار می گرفت. به همين سبب، گاهی معلم 
با اســتفاده از روش های مشــارکتی و گروهی به مرور مفاهيم 
درسی می پرداخت تا دانش آموزان مذکور نيز به سطوح اهداف 

يادگيری مّدنظر نزديک شوند. 
شــايد اشــاره به اين مطلب خالــی از لطف نباشــد که در 

ابتدای راه، ناآشــنايی دانش آمــوزان با روش 
انجام دادن فعاليت های گروهی و مشــارکتی 
عامل کند شــدن فعاليت های کالســی بود. 
اجرای  برای  دانش آمــوزان  برخی  همچنين، 
فرمت هــای خاص از محتــوا نظير فايل های 
فلش با مشــکالت نرم افزاری مواجه مي شدند 
که بــا آموزش ها و راهنمايی های کوتاه، اين 

موضوعات به سرعت حل  و فصل شد. 
سرانجام، هشت هفته اجرای کالس معکوس 

در درس علوم با فراز و نشــيب های فراوانش به پايان رســيد. 
تحليل پس آزمون پيشرفت تحصيلی، که از دو گروه آزمايش و 
کنترل به عمل آمد، نشان دهندة برتری نمرات دانش آموزانی بود 
که رويکرد کالس معکوس را تجربه کرده بودند. برای اطمينان 
از نتايج و پس از چند هفته، آزمون پيگيری نيز از دانش آموزان 
دو گــروه به عمل آمد. در اين آزمــون نيز دانش آموزان کالس 

معکوس عملکرد بهتری از خود نشان دادند. 

فارغ از نتيجه ای کــه دانش آموزان حاضر در کالس معکوس 
از خود نشــان دادند، حاصل پژوهش در اين زمينه برای من دو 

نكته بود:
 اول اينكه اجرای صحيح کالس معکوس مستلزم تهيه و توليد 

محتوای مناسب و استاندارد است.
 دوم اينکه الگوهای طراحی آموزشی فعلی پاسخ گوی فرايند 

برگزاری کالس معکوس نيستند و به بازنگری نياز دارند. 

الگوهای طراحی 
آموزشی فعلی 

پاسخ گوی فرايند 
برگزاری کالس 

معکوس نيستند 
و به بازنگری نياز 

دارند

۳۷  رشد مدرسة فردا | دورۀ سيزدهم |  شمارۀ ۱ |  مهر ۱۳۹۵ |


