
من چند بار از همكارانم در مورد كالس معكوس شــنيده ام و 
به تازگي مطالبي در مــورد كالس معكوس خوانده ام. مطمئن 
نيستم كه من هم مي توانم در كالسم از اين روش استفاده كنم 
يا نه. دانش آموزان من و خانواده هايشان و مدير و ساير معلمان 
مدرسه از اين روش اطالع ندارند و نگرانم كه براي اجراي كالس 

معكوس از من حمايت نكنند.
در كالس معكوس قرار اســت بچه ها درس را در خانه مطالعه 
كنند و تمرين ها و فعاليت هاي ديگــر را در كالس انجام دهند. 
اين روش به من كمك مي كند كه وقت بيشتري براي رسيدگي 
به وضعيت هر كدام از دانش آموزانم داشــته باشــم. مي توانم به 
دانش آموزان قوي تر تمرين هاي بيشــتر و سخت تر بدهم و براي 
دانش آموزان ضعيف تر وقت بيشتري بگذارم و اشكاالتشان را رفع 

كنم (ايجاد فرصت يادگيري بر مبناي منطقة تقريبي رشد)۱.
با وجود اين، نگراني هايي هم دارم؛ مثًال اگر بچه ها درس را در 
خانه مطالعه نكنند، نمي دانم چه بايد كنم. سر كالس كه باالي 
سرشــان هســتم و درس مي دهم، دنبال هزار جور بازيگوشي  
هســتند و دل به درس نمي دهند. اگــر آن ها درس را در خانه 
مطالعه كنند، در كالس فرصت خوبي براي رفع اشــكال دارم، 
اما در صورتي كه نصف كالس مطالعه كند و نصف ديگر مطالعه 
نكند، اگر بخواهم درس را تكرار كنم، يك عده كه قبًال مطالعه 
كرده اند كالفه مي شوند و اگر بخواهم رفع اشكال و حل تمرين 

كنم، كســاني كه مطالعه نكرده اند نمي توانند مشاركت كنند و 
ياد نمي گيرند.

براي اجــراي كالس معكوس مي خواهم از تفكر سيســتمي 
استفاده كنم. تفكر سيستمي مي گويد:

آموزة ۱. وقتي مي خواهي روش جديــدي را جايگزين روش 
فعلي كني، با تغييرات آرام و تدريجي شروع كن و به مرور زمان، 
ســهم روش جديد را افزايش بــده و آن را به تدريج جايگزين 

روش فعلي كن (منحني s شكل).

الزم نيست در تمام طول ســال، همة فعاليت هاي درسي به 
سبك كالس معكوس باشد. حداقل براي يكي از درس ها يا چند 

تا از فعاليت ها از روش كالس معكوس مي توانم استفاده كنم.

آموزة ۲. وقتي مي خواهي يــك روش بهتر را جايگزين روش 
فعلي كني، براي مدتي اوضاع كمي بدتر از قبل مي شود. افرادي 
كــه با روش قبلي كار كرده اند، به آن روش مســلط اند و وقتي 

محمدعلي اسماعيل زاده اصل
عضو شورای راهبری گروه آموزشی و پژوهشی آسمان در دانشگاه صنعتی شريف

يك قدم به جلو
تفكر سيستمي در خدمت کالس معكوس
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 تفكر سيستمي به ما كمك مي كند كه طراحي بهتري براي رسيدن به اهدافمان 
داشته باشيم. وقتي هدفمان اين اســت كه با استفاده از كالس معكوس زمان 
بيشــتري براي فعاليت تعاملي با دانش آموزان و سطوح باالتر يادگيري داشته 
باشيم، تفكر سيستمي به ما كمك مي كند تا پشتيباني بهتري براي اجراي كالس 

معكوس به دست آوريم و كالس هاي با كيفيت تر و اثرگذارتري داشته باشيم.
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مي خواهند روش جديد را ياد بگيرند، مدتي طول مي كشــد تا 
به روش جديد و كارآمدتر مسلط شوند و بتوانند از محاسن آن 

استفاده كنند (منحني هاي يادگيري).

مهارت من در استفاده از روش كالس معكوس و آشنايي ام با 
فناوري هاي مرتبط با كالس معكوس ممكن اســت االن خيلي 
كم باشــد اما در طول زمان كه از اين روش استفاده كنم، اين 

مهارت ها افزايش پيدا مي كند.
دانش آموزان و خانواده يشــان هم عادت كرده اند كه معلم در 
مدرسه درس دهد و تمرين ها در خانه انجام شوند. تغيير در اين 
عادت ها زمان مي برد و ابتدا ممكن است اشكاالتي وجود داشته 
باشد. رفع اين مشكالت و تغيير عادت ها هم به زمان نياز دارد.

آموزة ۳. به جــاي اينكه تمام كارها را خــودت انجام دهي، 
موتورهاي رشــدي طراحي كن كه بتوانند با مشاركت ديگران 
در طي زمان خودشان را تقويت كنند و وضعيت را بهبود دهند.

بسياري از اين موتورهاي رشد را مي شناسم:
éيكي از مشكالتم اين اســت كه االن محتواي مناسب براي 
كالس معكوس را ندارم. مي توانم گروه هاي يادگيري مشــترك 
با معلمان ديگر كه عالقه مند به كالس معكوس اند، راه بيندازم 
و هــر يك از ما بخشــي از محتوا را آماده كنيــم و در اختيار 
دانش آموزان قرار دهيم. اين گروه هاي كوچك به خاطر ارزشي 
كه توليد مي كنند، معلمان ديگري را هم جذب خواهند كرد و 
بزرگ و بزرگ تر مي شوند. در عين حال، منابع بيشتري در گروه 
در اختيار خواهد بــود و حضور در گروه براي ديگران جذاب تر 
مي شود. اصًال شــايد االن همچنين گروه هايي هستند و شايد 
الزم نباشد اين گروه ها را از صفر راه بيندازم. جست وجو مي كنم 
شــايد بتوانم چنين گروه هايي را پيدا كنم. نشد گروه خودم را 
راه مي اندازم. البته حواســم هست كه دانش آموزان با محتوايي 
كه معلم خودشــان آماده كرده باشــد بهتر ارتباط مي گيرند و 
به مرور زمان، ســعي مي كنم محتواهاي بيشتري آماده كنم و 
البته در اختيار گروه هاي يادگيري هم مي گذارم تا كار را براي 
معلمــان ديگر راحت تر كنم و افراد بيشــتري بتوانند از كالس 
معكوس اســتفاده كنند. تجربه هايم در مورد كالس معكوس و 
شــكل دادن اين گروه هاي يادگيري را هم مستند مي كنم و در 

اختيار معلمان ديگر قرار مي دهم تا آن ها هم بيشــتر به اجراي 
كالس معكوس ترغيب شوند و راحت تر بتوانند اين روش را در 

كالس هايشان اجرا كنند.
é اعتماد خانواده ها و مدير مدرسه را هم با يك موتور رشد ديگر 
مي توانم به دســت آورم. يك درس ســاده و جذاب را با كالس 
معكوس برگزار مي كنــم. با موفقيتي كه در اجراي اين درس به 
دســت مي آورم، كم كم اعتماد خانواده ها و مدير مدرســه جلب 
مي شود. اعتمادبه نفس خودم هم افزايش پيدا مي كند. تجربة اجرا 
هم پيدا مي كنم. بعد، يك درس ديگر را به اين روش اجرا مي كنم 
و به مرور زمان كه ظرف اعتمادبه نفســم پرتر شــد و همراهي 
بيشتري از سمت خانواده و مدرسه داشتم، به دنبال فعاليت هاي 
پيچيده تــر و چالش برانگيزتر مي روم و با موفقيت در آن درس ها 
اعتماد و پشتيباني بيشتري به دست مي آورم و تجهيزاتي را هم 

كه الزم دارم، با استفاده از همين پشتيباني تهيه مي كنم.
é مشــكل بعدي من اين است كه دانش آموزانم به اندازة كافي 
مسئوليت پذير نيستند و ممكن است بازيگوشي كنند و درس ها 
را در منزل مطالعه نكنند. انتخاب من اين است كه كمي بيشتر 
به دانش آموزان اعتماد داشته باشم و به آن ها مسئوليت بدهم. با 
همان فعاليت هاي ساده شروع مي كنم. حتي از آن ها مي خواهم 

كه در تهيــة محتوا براي يــك درس كمك 
كنند. بهتر است اين كارشان به صورت گروهي 
باشــد تا ياد بگيرند كه از يكديگر پشتيباني 
كننــد. آن ها محتواهايي را كه خودشــان در 
تهيه بخشــي از آن مشاركت داشته باشند، با 
انگيزة بيشتري نگاه مي كنند و به خانواده شان 
هم نشــان مي دهند. با اين فعاليت ها به مرور 
زمان دانش آموزاِن مسئوليت پذيرتري خواهم 
داشت كه يادگيرندگان فعالي نيز خواهند بود.

با استفاده از اين آموزه ها و با راه انداختن اين 
موتورهاي رشد، اميدوارم بتوانم تجربة موفقي 
از كالس معكوس ايجاد كنم. اميدوارم به مرور 
زمان با مشاركت گروه هاي يادگيري معلمان 

آن قدر محتواهاي متنوع توليد كنيم و به اندازه اي دســتمان پر 
باشد كه سبدي از فعاليت ها را در اختيار دانش آموزان قرار دهيم 
تا هر دانش آموزي براساس روش متناسب يادگيري خود بتواند 
از بخشــي از محتوا كه برايش مناسب تر است، استفاده كند و 

يادگيري اش عمق بيشتري داشته باشد.
به اين ترتيب، من هم به جاي اينكه تمام تالشم اين باشد كه 
كتاب درسي را يك بار در وقت محدود كالس تمام كنم، فرصت 
دارم به دانش آموزانم كمك كنم تا در هر ســطح توانمندي كه 
هستند، يك قدم به جلو بردارند و توانمندي هاي بيشتري براي 

زندگي و كارشان كسب كنند.
 پي نوشت

ZPD (Zone of Proximal Development) :منطقه تقريبی رشد
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