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چکیده
هدف اصلی این پژوهش ،تبیین چارچوب نظری مفهوم کالس معکوس و پاسخ به این سؤال است که رویکرد
کالس معکوس که ادعای فراگیر محوری و یادگیری فعال دارد ،چگونه به چالش مدیریت زمان در کالس
درس و تسهیل یادگیری فراگیر محور و فعال پاسخ میدهد؟ برای دستیابی به این هدف از روش مرور
نظاممند و تحلیل مفهومی بهره گرفته شد .نتایج نشان داد هر یک از مؤلفههای اساسی کالس معکوس
دربرگیرنده عناصری میباشند .بهطور نمونه  ،مؤلفه آموزش داخل کالس درس شامل نظریههای یادگیری
فراگیر محور و فعالیتهای تعاملی و مؤلفه آموزش خارج از کالس درس شامل تئوریهای یادگیری مدرس
محور و آموزش مستقیم میشوند .کالس معکوس با انتقال سخنرانی به خارج از کالس درس و اختصاص
زمان کالس به بهبود درک فراگیران و فعالیتهای یادگیری جهت درک عمیقتر مفاهیم درسی و رفع اشکال
به چالشهای مذکور پاسخ میدهد .عالوه براین ،فعالیتهای یادگیری فراگیر محور شامل یادگیری فعال،
یادگیری از طریق همتایان ،یادگیری همیارانه ،یادگیری حل مسئله و یادگیری مشارکتی میشوند که همسو با
شواهد نظری کالس معکوس میباشند.
واژههای کلیدی :کالس معکوس ،یادگیری فراگیرمحور ،سازنده گرایی

 .1این مقاله مستخرج از رساله دکتری دانشگاه اصفهان میباشد.
 .2دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهانhasan.kaviani66@gmail.com ،
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مقدمه
طی دهههای گذشته ،استانداردهای آموزشی بر ارزش بالقوه محیطهای یادگیری فراگیرمحور تأکید
کردهاند که در آن فراگیران بهطور فعاالنه در فعالیتهای یادگیری سطح باال درگیر میشوند .محیطهای یادگیری
فراگیرمحور نیازمند استفاده از روشهای یادگیری فعال در کالس درس ازجمله حل مسئله در گروههای کوچک،
خودارزیابی و ارزیابی توسط همتایان و بحث گروهی است ،این در حالی است که ایجاد چنین محیطهایی یک
چالش به شمار میآید؛ مدرسان اغلب آمادگی الزم را برای بهکارگیری فنون آموزشی جدید یا حمایت از
گسترش نقش و مسئولیتهای مرتبط با یادگیری فراگیرمحور را ندارند ،این یک چالش در طراحی و حمایت از
آموزش فراگیر محور است( .)Kim, Kim, Khera & Getman, 2014مدرسان اغلب گزارش میدهند که در
زمینه مدیریت زمان و تعاملهای چهره به چهره در کالس درس برای رسیدن به یک تعادل مؤثر بین سخنرانی و
راهبردهای یادگیری فعال با مشکالتی مواجهاند ( .)Strayer, 2012ازاینرو ،یکی از پرسشهایی که معموالً پاسخ
آن برای مدرسان مهم است این است که چگونه میتوان همه نیازهای یادگیری فراگیران را موردتوجه قرارداد؟
اگرچه ممکن است ،کالسهای بزرگ با فراگیران و استانداردها متفاوت و محدودیتهای زمان کالس درس
مانع حمایت مدرس از همه فراگیران شود ،اما امروزه فواید فناوری از طریق رویکرد کالس معکوس 1میتواند به
این سؤال پاسخ دهد(.)Schultz, Duffield, Rasmusse & Wageman, 2014
کالس معکوس یکی از فناوریهای پرطرفدار است که در دهه اخیر ظهور پیداکرده است و الگوهای
یادگیری را تقویت میکند(.)Jensen, Kummer, & Godoy, 2015این الگو تالش میکند با اختصاص زمان
بیشتر به کالس درس برای روشهای یادگیری فعال و دسترسی بیشتر به فناوریهای پیشرفته برای حمایت از
یک رویکرد یادگیری ترکیبی به این چالشها پاسخ دهد(.)Kim, Kim, Khera & Getman, 2014بهبیاندیگر،
این الگو به چالشهایی ازجمله مدیریت زمان کالس درس و کمبود تعامالت چهره به چهره برای موضوعهای
کامالً متفاوت و ترکیب مخاطبان میپردازد .این رویکرد میتواند فراگیران را بر اساس سرعت و برنامه زمانی
خودشان برای سخنرانی آماده کند .مدرسان نیز بهنوبه خود توضیح بیشتری را در زمان کالس درس برای
بازخورد فوری گروهی و فردی فراگیران فراهم کنند( .)Kakosimos, 2015بنابراین ،این پرسش مطرح میشود
که رویکرد کالس معکوس با طرح ادعای فراگیرمحوری و یادگیری فعال ،چگونه به چالش مدیریت زمان در
کالس درس و تسهیل یادگیری فراگیرمحور و فعال پاسخ میدهد؟ برای این منظور از دو روش مرور نظاممند
(سیستماتیک) 2و تحلیل مفهومی از نوع مفهومپردازی بهره گرفته شد .در گام نخست ،جهت تسلط محتوایی
1. Flipped Classroom & Reverse Instruction & Reverse Teaching & Backwards Classroom
2. Systematic Review
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بر وضعیت موجود ادبیات تحقیق ،کلیه منابع پژوهشی مرتبط با موضوع کالس معکوس و یادگیری فراگیر
محور در پایگاههای اطالعاتی داخل و خارج شناسایی شدند .معیار ورود منابع ،ارتباط با هدفهای پژوهش
حاضر بود که براین اساس  51منبع علمی شناسایی و جهت تحلیل نهایی از آنها استفاده شد .سپس بر اساس
روش تحلیل مفهومی به تبیین ارتباط بین مفاهیم پرداخته شد .هدف روش تحلیل مفهومی ،تبیین صحیح و روشن
از معنای مفاهیم بهواسطه توضیح دقیق ارتباط آن با سایر مفاهیم و درنتیجه فهم تحلیل مفاهیم است ( Coombs

 .)& Daniels, 2009ازاینرو ،نخست چارچوب نظری مفهوم کالس معکوس معرفی میشود ،سپس ضمن
تشریح مفهوم یادگیری فراگیر محور ،فعالیتهای یادگیری فراگیر محور شناسایی و میزان ارتباط آن با شواهد
نظری کالس معکوس مشخص میشود.
چارچوب نظری مفهوم کالس معکوس
کالس معکوس ،یک راهبرد پداگوژیکی است که در ابتدا در آموزش عالی مورداستفاده قرار
گرفت و سپس در دبیرستان و مدارس میانی(1متوسطه اول ،معموالً از پایه پنجم تا هشتم)رشد چشمگیری
یافت ( .)tucker, 2012تکامل این شیوه آموزشی توسط نوآک و پیترسون 2در سال  1998صورت گرفت و
شامل ترکیب کالس درس مشارکتی با مواد آموزشی برخط و فعالیتهایی برای کمک به مدرسان جهت
درک نیازهای فراگیر ،ارائه بازخورد بهموقع و طرح درس برای پاسخ به نیازهای آنان

بود( Estes,

.)2014کالس معکوس به شکل های گوناگونی توسعه یافت ،اما الگوی موردپسند و واحد آن توسط دو تن
از متخصصان به نامهای جان برگمن و ارون سمز 3ارائه شد( .)Chua, & Lateef, 2014این افراد که در سال
 2008در دبیرستان وودلند پارک 4در شهر کلرادو 5معلمان شیمی بودند ،پی بردند که برای تدریس مجدد به
دانش آموزان غایب با دشواریهایی مواجهه هستند ،ازاینرو شروع به ضبط کالسهای درس خود با استفاده
از نرمافزارها کردند .آنها بعدها پی بردند که حتی دانش آموزان غایب نیز فیلمهای ضبطشده آنان را مشاهده
میکردند ،چراکه این امر به آنها کمک میکرد تا درسهای کالسی خود را تقویت و بررسی کنند
(.)Findlay-Thompson, & Mombourquette, 2014
کالس معکوس در درجه اول یک فعالیت فراگیرمحور است که برای سخنرانی مدرس -محور پیشنهاد
میشود.الگوی آموزشی کالس معکوس بهعنوان یک جایگزین امیدوارکننده برای تدریس سنتی مبتنی بر
1. Middle School
2. Novak & Patterson
3. Jonathan Bergmann & Aron Sams
4. Woodland Park
5. Colorado
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سخنرانی ظهور یافت و شبکهای از ترکیب فناوریهای یادگیری برخط با یادگیری مشارکتی و فعال را پیشنهاد
میکند .در این شیوه ،محتوا و مواد آموزشی قبل از کالس درس ارائه میشود و در حین کالس درس به
فعالیت بر روی مسائل و مفاهیم پیشرفته و یادگیری مشارکتی پرداخته میشود .این الگو این امکان را برای
فراگیران فراهم میکند تا بهصورت 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 ناظر بر چگونگی تفکر درباره فرآیند یادگیری
میشود(.)Little, 2015 & Fautch, 2015 &Galway, Corbett, Takaro, Tairyan, & Frank, 2014
منطق رویکرد کالس معکوس این است که این رویکرد باعث افزایش درگیری فراگیران با محتوا
میشود،تعامل مدرس و فراگیر را بهبود میدهد و باعث تقویت یادگیری میشود .در این رویکرد فراهم کردن
محتوا در کالس درس کنار گذاشته میشود و مدرسان میتوانند فعالیتهای کالسی را از طریق آموزش اینکه
چگونه فراگیران به علت مسائل دست یابند و اطالعات را در زندگی واقعی بهکارگیرند ،فراهم کنند( Rotellar

.)& Cain, 2016 & Chen Hsieh, Wu & Marek, 2016هدف این رویکرد تمرکز بر کاربرد و بحث در زمان
کالس درس است ،درحالیکه کسب اصول و مفاهیم اساسی بهوسیله فراگیران قبل از کالس درس صورت
میگیرد()McLean, Attardi, Faden & Goldszmidt, 2016؛ همچنین هی و همکاران نیز هدف آموزش
معکوس را حذف سخنرانی در کالس درس میدانند و براین باورند که تعریف آموزش معکوس باید از سه
ویژگی برخوردار باشد )1 :یادگیری اجباری قبل از کالس درس از طریق مواد آموزشی جدید )2 ،از طریق
توضیح عمیق ،تمرین و کاربرد دانش در کالس درس با استفاده از فنون یادگیری فعال )3 ،درجایی که در آن
حضور در کالس درس الزامی است()He, Holton, Farkas & Warschauer, 2016

هاچیبیز و همکاران نیز مراحل اجرای کالس معکوس را شامل  )1طراحی آموزش معکوس برای
برنامهریزی فعالیتهای یادگیری )2 ،ایجاد فرصتهایی برای پیش مطالعه(مانند فیلم کوتاه یا مواد آموزشی)،
 )3ارزشیابی تشخیصی و تکمیلی جهت تعیین نیازهای یادگیری ،و  )4استفاده از راهبردهای یادگیری فعال و
فناوری برای پاسخ به نیازهای یادگیری و توسعه شایستگیها(Haurtubise, Hall, Sheridan & Han ,2016).

عالوه براین ،کالس معکوس برای انواع رشتهها و انواع زمینههای آموزشی کاربرد دارد .بر اساس
نتایج یک فراتحلیل ،کالس معکوس میتواند با انواع رشتهها ازجمله ریاضیات ،علوم،مهندسی ،فناوری و
جامعهشناسی هماهنگ و سازگار شود .همچنین کالس معکوس برای اجرا در مدرسه و مؤسسات آموزش
عالی نیز مناسب است( .)Rahman, Aris, Mohamed & Zaid, 2014سرانجام اینکه ،الگوی منحصربهفردی
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برای اجرای کالس معکوس وجود ندارد .مرور ادبیات حوزه کالس معکوس نشان میدهد که این رویکرد
مرحلهای از نوآوری است ( )Love, Hodge, Grandgenett, & Swift, 2014بااینحال برخی کجفهمیها
درباره کالس معکوس وجود دارد ،ازجمله اینکه کالس معکوس یک دورهی برخط نیست که فراگیران در
آن بر روی موضوعهای درسی بدون ساختار فعالیت کنند .همچنین فیلمهای طراحیشده در کالس معکوس
جایگزینی برای معلم محسوب نمیشوند ،در کالس معکوس،فراگیران نباید مفاهیم درسی را در طول زمان
کالس در رایانه خود مطالعه کنند در عوض از آنها انتظار میرود که با افزایش تعامالت با سایر فراگیران و
مدرسان مسئولیت یادگیری خود را بر عهده بگیرند(.)Şengel, 2016در این راستا بوشامپ و ورلگر بر این
عقیدهاند که اهمیت نظریههای یادگیری فراگیر محور در کالس معکوس ،دستکم گرفتهشده است ،بدون
این عوامل کالس معکوس بسیار ساده به نظر میرسد .تعریف کالس معکوس بر اساس بود یا نبود فناوری
رایانه یا فیلم سخنرانیها اشتباه است؛ ازآنجاکه این روش آموزشی از طراحی فعالیتهای داخل کالس،
نهایت استفاده را میبرد (.)Bishop & verlger, 2013
بنابراین در یک نگاه کلی ،کالس معکوس شامل دو بخش اساسی ،فعالیتهای یادگیری در داخل
کالس درس و آموزش فردی در خارج از کالس درس میشود که با توجه به مباحث مطرحشده ،در شکل
( )1بهصورت ترسیمی این اجزا قابلمشاهدهاند.چنانکه مالحظه میشود مؤلفه آموزش داخل کالس درس
شامل نظریههای یادگیری فراگیر محور و فعالیتهای تعاملی و مؤلفه آموزش خارج از کالس درس شامل
نظریههای یادگیری مدرس محور و آموزش مستقیم میشود.

شکل :1مؤلفههای اساسی کالس معکوس

یکی از مزیتهای کالس معکوس ،ایجاد فرصتهایی برای آموزش فردی است .چنانچه مواد درسی
در محیط برخط به فراگیران ارائه شود ،آنها میتوانند در هر زمان و مکانی به آن اطالعات دسترسی پیدا
کنند .در این شیوه با استفاده از سخنرانیهای ضبطشده ،فراگیران بر اساس توقف و تکرار مشاهده میتوانند
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بر اساس سرعت مطالعه خود عمل کنند()Moffett & Mill, 2014؛در کالس معکوس فراگیران فرصتهایی
برای کنترل یادگیری خود دارند .آنها با توجه به اینکه به مواد درسی موردنیاز دسترسی دارند ،میتوانند سرعت
مطالعه خود را تنظیم کنند ،عالوه بر این ،فراگیران میتوانند زمان و مکان مطالعه خود را انتخاب کنند .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 برنامه درسی حفظ کنند( & Albert, & Beatty, 2014 & Evseeva

 .)Solozhenko, 2015فراگیران غایب نیز میتوانند بهآسانی به آرشیو دائمی مطالب دسترسی یابند و این امکان
برای آنها فراهم است به شیوهای سازنده در یادگیری خود درگیر شوند( .)Sengel, 2016
بنابراین،الگوی کالس معکوس بهمثابه تغییراتی اساسی در الگوی آموزش به شیوه سخنرانی
بهصورت الگوی یادگیری -محور تلقی میشود؛ بدین معنا که فراگیر قبل از کالس درس توجه خود را به
مواد آموزشی از قبل آمادهشده و کامل کردن تکالیف درسی جلب میکند و مدرس از زمان کالس درس
برای بهبود درک فراگیران و فعالیتهای یادگیری جهت درک عمیقتر مفاهیم درسی و رفع اشکال استفاده
میکند و اینگونه کالس معکوس به چالش مدیریت زمان در کالس درس پاسخ میدهد ،اما در این راستا
با توجه به فراگیر محور بودن این رویکرد ،باید دید که کالس معکوس تا چه میزان با نظریههای یادگیری
فراگیرمحور و فعالیتهای آن همخوانی دارد ،لذا در ادامه ضمن مرور نظریههای یادگیری فراگیر محور،
میزان سازگاری الگوی کالس معکوس با آن نظریهها موردبررسی قرار میگیرد.
مروری بر ادبیات یادگیری فراگیر محور
با توجه به چهارچوب نظری پژوهش ،فعالیتهای یاددهی-یادگیری معکوس ،یک رویکرد
پداگوژیکی نوین است که بر یادگیری فراگیرمحور تمرکز دارد

( Gilboy, Heinerichs & Pazzaglia,

.)2015یادگیری فراگیرمحور مجموعهای از نظریهها و روشهاست که در پشت مفهوم کالس معکوس قرار
دارد و بر انتقال مسئولیتپذیری یادگیری از معلم به فراگیر تأکید دارد.فراگیران بهصورت فعاالنه یاد می-
گیرند و انجام میدهند ،آنها همچنین بر رشد یادگیری مستقل خود تأکیددارند و نقش مدرسان نیز بیشتر
تسهیلکننده است .یادگیری فراگیر محور مبتنی بر نظریه یادگیری سازنده گرایی 1است و اصل مسلم آن این
است که یادگیری یک فرآیند سازنده است .در دیدگاه سازندگی ،دانش توسط فراگیر ساخته میشود ،آنها
تالش میکنند تجربیات را درک کرده و کسب دانش زمانی صورت میگیرد که اطالعات جدید بهوسیلهی

1. Constructivism
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دانش قبلی باهم متصل شوند ،به عبارت دیگر ،یادگیری یک فرآیند مفهومسازی فعال از ساخت دانش است.
بنابراین ،سازنده گرایی یک رویکرد یادگیری است که بر فعال بودن یادگیرنده در ساخت دانش و فهم
تأکید میکند (.).Slavin & Davis, 2006
از پایهگذاران و پیروان نظریه سازنده گرایی میتوان از دیویی ،1پیاژه ،2برونر ،3ویگوتسکی 4و
آزوبل 5را نام برد .سازنده گرایان معتقدند که یادگیرندگان دنیای خود را خودشان میسازند یا حداقل آن
را بر مبنای درک و دریافتشان از تجربهها تفسیر میکنند .بنابراین ،دانش یک فرد ،تابعی از تجربیات
قبلی ،ساختارهای فکری و انتقادات او است که وی با استفاده از آن ،اشیاء و وقایع را تفسیر می-
کند( .)Jonassen, 1991سازنده گرایی بهعنوان منبع مهمی برای نظریه حل مسئله و یادگیری فعال محسوب
میشود (.)Goodsell, 1992.
بخشی از ادبیات یادگیری فراگیر محور توسط بوشامپ و ورلگر مطرح شد با این توضیح که
یادگیری فراگیرمحور شامل از یادگیری فعال ،سازندهگرایی و یادگیری به کمک همتایان میشود .یادگیری
به کمک همتایان به معنی کسب مهارت و دانش از طریق حمایت فعال در یک وضعیت یکسان یا همساالن
یکسان است که اریک مازور از پایهگذاران این نظریه در دانشگاه هاروارد است .یادگیری فعال نیز شامل هر
نوع آموزشی میشود که فراگیر را در جریان فرایند یادگیری درگیر کند ،بهبیاندیگر ،یادگیری فعال نیازمند
آن است که فراگیران فعالیتهای یادگیری را بهصورت معناداری انجام داده و در مورد آنها فکر
کنند(.)Sohrabi, & Iraj, 2016بخشی دیگری از یادگیری فراگیر محور نیز در نظریههای فوت و هوز وجود
دارند که زمینهای را برای ترسیم ارتباطات در یادگیری از طریق همتایان فراهم کردهاند.آنها بهطور خاص
به سازنده گرایی و یادگیری مشارکتی در نظریه ناهمگنی شناختی پیاژه و یادگیری همیارانه از نظریه منطقه
تقریبی رشد ویگوتسکی اشاره میکنند(.)Foot & Howse, 1998
بنابراین یادگیری از طریق همتایان بهمثابه چتری ،بخش عمدهای از این دو نظریه را در برمیگیرد .سرانجام،
آنچه در ادبیات یادگیری فراگیر محور بر نقش منحصربهفرد آن تأکید میشود ،سبکهای یادگیری است که
بهطور نمونه میتوان به نظریه یادگیری تجربی کولب 6اشاره کرد که از نظریههای پیاژه ،دیویی و لوین ،7نشأت
میگیرد .درواقع این نظریهها ،اساس سبکهای یادگیری کولب محسوب میشود(.)Verleger, 2009
1. Dewey
2 .Piaget
3. Bruner
4. Vygotsky
5. Ausubel
6. Kolb
7. Piaget, Dewey & Lewin
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فعالیتهای یادگیری فراگیرمحور
با توجه به مباحث مطرحشده از ادبیات یادگیری فراگیر محور ،در این بخش به سازگاری این نظریهها
با مبانی نظری کالس معکوس پرداخته میشود .باید خاطرنشان کرد که ارتباط بین این نظریهها ناشی از رشد
آنها در گذر زمان است که در شکل ()2در قالب نقشه مفهومی نشان دادهشده است.

شکل  :2نقشه مفهومی سازگاری یادگیری فراگیر محور(.)Bishop& Verleger, 2013
چنانکه در شکل ( )3مالحظه میشود ،فعالیتهای یادگیری مستخرج از ادبیات یادگیری فراگیرمحور
شامل فعالیتهای یادگیری از طریق همتایان،یادگیری همیارانه ،یادگیری حل مسئله و یادگیری مشارکتی است
که بهصورت تعاملی و در ارتباط باهم عمل کرده و همه این فعالیتها زیر چتر یادگیری فعال قرار میگیرند.باید
خاطرنشان ساخت که سبکهای یادگیری توجیهکننده فعالیتهای یادگیری متفاوتاند ،اما لزوماً یک
چهارچوبی برای نحوه سازماندهی این فعالیتها فراهم نمیکنند(.)Bishop& Verleger, 2013

شکل :3فعالیتهای یادگیری فراگیر محور
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یادگیری فعال

چارچوب نظری کالس معکوس67 ... :

1

پرینس یادگیری فعال را شامل هر روش آموزشی میداند که فراگیران را در فرایند یادگیری درگیر
کند .دامنه این تعریف ،بسیاری از فعالیتهای کالس درس سنتی ازجمله سخنرانی را شامل می-
شود(فعالیتهایی مانند بازخورد ،یادداشتبرداری ،پرسیدن سؤال) .بنابراین یادگیری فعال در نقش
حمایتکننده یادگیری از طریق همتایان و یادگیری مسئله محور عمل میکند.چنانکه اشاره شد،الگوی
کالس معکوس نیز به دنبال درگیر کردن فراگیران در فرآیند یادگیری و اتخاذ شیوههای یادگیری فعال
است( .)Prince, 2004چن هسیه و همکاران براین عقیدهاند که محیط کالس معکوس باید یک محیط
یادگیری فعال و تعاملی فراهم نماید که در آن مدرس ،فراگیران را برای کاربرد مفاهیم و درگیری خالق در
موضوع های درسی راهنمایی کند .بنا بر نظر بوشامپ و ورلگر در کالس معکوس سخنرانیها و تکالیف
میتوانند در خارج از کالس درس انجام شوند ،درحالیکه در کالس درس فعالیتهای یادگیری فعال
صورت میگیرد))Chen Hsieh, Wu & Marek, 2016
مافت و میل نیز اعتقاددارند که مدرسان در کالس معکوس باید مسئولیت آمادهسازی مواد درسی
قبل از کالس ،تکالیف ،سخنرانی ضبطشده و فعالیتهای یادگیری فعال در کالس درس را بر عهده
بگیرند.کالس معکوس بهعنوان یک رویکرد آموزشی توصیه میکند که از زمان کالس درس برای انتقال
اطالعات ساده و سایر هدفها مانند تشکیل گروه کوچک و تمرینات یادگیری فعال استفاده شود(Moffett,

 .)2015 & Liebert, Lin, Mazer, Bereknyei & Lau, 2016همچنین مک نالی و همکاران فعالیتهای
کالس معکوس را شامل فعالیتهایی در داخل کالس درس میدانند که بر فعالیتهای شناختی سطح باال
مانند یادگیری فعال ،پیشخوانی و حل مسئله تمرکز

مییابد McNally, Chipperfield, Dorsett, Del

)Fabbro, Frommolt, Goetz & Roiko, 2016).
آموزش کالس معکوس نیازمند فراگیرانی است که به دانش بنیادی قبل از کالس درس مسلط شوند
و در زمان کالس درس بتواند تمرینات یادگیری سطح باال را رشد دهند .فعالیتهای یادگیری فعال
فراگیرمحور در کالس درس برای ارتقای فراگیران در بحثهای دروس پیچیده و پرورش مهارتهای
یادگیری مشارکتی و تعاملی از طریق همتایان و مدرسان طراحی میشوند و این امکان را برای مدرسان
فراهم میکنند که باعث پیشرفت در یادگیری فراگیران شوند( White, McCollum, Bradley, Roy, Yoon,

 .)Martindale & Worden, 2015در کالس معکوس فراگیران از راهبردهای یادگیری فعال ازجمله مناظره

1. Active Learning
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در مورد موضوعهای جاری ،مطالعات موردی ،تحلیل موردی ،تدوین نقشه مفهومی ،حل مسئله ،سخنرانی-
های کوتاه و بحث گروهی کوچک در زمان کالس درس استفاده میکنند .این روش ،این توانایی را برای
مدرسان فراهم میکند که فراگیران را در سطوح باالی طبقهبندی شناختی بلوم مانند کاربرد ،تحلیل و ترکیب
درگیر کنند(.)Lento, 2016 & Gilboy, Heinerichs& Pazzaglia, 2015
الگوی کالس معکوس تالش میکند یادگیری فعال را از طریق تعامالت در طول زمان کالس درس
به حداکثر رسانده و محتوای آموزشی را به خارج از کالس درست منتقل کند.در طول زمان کالس درس
نیز مدرس بر شناسایی و حلوفصل تصورات اشتباه ،رشد و توسعه مهارتهای حل مسئله و تسهیل مشارکت
میان فراگیران تمرکز میکند ( Koo, Demps, Farris, Bowman, Panahi& Boyle, 2016 & Kim, Kim,

.)Khera& Getman, 2014 & Baepler, Walker & Driessen, 2014
بنابراین ،الگوی کالس معکوس از هر روشی برای درگیر کردن و فعال کردن فراگیران در فرآیند
آموزش و یادگیری استفاده میکند و این همان هدف غایی یادگیری فعال است که بهمثابه چتری ،سایر
روشهای یادگیری را تحت پوشش قرار میدهد.
یادگیری از طریق همتایان

1

تاپینگ و احلی یادگیری از طریق همتایان را برابر با کسب دانش و مهارت از طریق کمک فعال و
حمایت یکسان و همسان بین فراگیران تعریف میکند .در تاریخ قدیم انگلستان ،مفهوم «همتا» به گروهی از
افراد شناخته شده و صاحبنام گفته میشد .در زبان انگلیسی ،واژه«همتا »2به معنی کسی است که همانند
دیگر افراد گروه باشد و این همانندی از جنبههای مختلف مانند سن ،طبقه اجتماعی ،میزان تحصیالت،
جنسیت و شغل است ).)Topping & Ehly, 1998
بنابراین،نوعی از یادگیری است که در آن فراگیران همگی در یک گروه سنی و در یک سطح یادگیری
و اغلب افراد کمتجربهای هستند(.)Higgs & Gates, 2013یادگیری از طریق همتایان بهمثابه ابزاری در جهت
شناسایی استعدادها و کسب مهارتهای جدید در فراگیران بوده و با شناسایی و تقویت راهبردهای یادگیری به
فراگیران کمک میکند تا با تکیه بر تواناییهای خود باعث بهبود عملکرد خود در جریان یادگیری شوند.
همچنین ،امکان تبدیل مؤثر دانش به مسائل کاربردی نیز برای آنان فراهم میشود (.)Topping, 1996
رویکرد کالس معکوس در گام اول تالشی برای اجتناب از تدریس مجدد به غایبان است .در این
1. Peer-Assisted Learning
2. Peer
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رویکرد آموزش همتایان یک پارادایم مختلف برای رسیدن به طبقهبندی تجدیدنظر شدهی بلوم است .شیوه
معکوس یادگیری باید به رشد مهارتهایی معطوف باشد که منجر به رسیدن به سطوح باالی طبقهبندی
تجدیدنظر شده بلوم شود .این اعمال از طریق ارتقای مشارکت و کاربرد دانش در کالس درس و
مفهومسازی ادراک در خارج از کالس درس انجام میگیرد(.)Prashar, 2015
وایت و همکاران اعتقاددارند که فعالیتهای یادگیری فعال فراگیرمحور در کالس درس برای
ارتقای فراگیران در 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)) White, McCollum, Bradley, Roy, Yoon, Martindale & Worden, 2015
قلب کالس معکوس انتقال دانش معلم به خارج از زمان رسمی کالس درس و استفاده از زمان
رسمی کالس درس برای فعالیتهای مشارکتی جهت ساخت دانش از طریق تعامالت گسترده باهمکالسیها
و مدرس است .زمان رسمی کالس درس به وظایف یادگیری در روشهای مشارکتی ازجمله بارش مغزی،
تکالیف عملی گروهمحور ،آموزش همتایان ،توسعه بازخورد و سایر روشها اختصاص

مییابد( Kong,

.)2014در کالس معکوس ،فعالیتهای حل مسئله بهصورت کلی در گروههای کوچک اجرا میشود که
نتیجه مطلوب آن ،ایجاد جوامع کوچک از یادگیری همتایان است(.)Abeysekera & Dawson, 2015
بنابراین ،کالس معکوس در شناسایی و تقویت راهبردهای یادگیری به فراگیران کمک میکند تا
با تکیه بر تواناییهای خود باعث بهبود عملکرد خود در جریان یادگیری شوند.
یادگیری همیارانه

1

یادگیری همیارانه به مجموعهای از فرایندها که به تعامل افراد با یکدیگر بهمنظور انجام هدفی خاص
یا توسعه یک محصول نهایی میانجامد ،اشاره دارد).(Foot & Howe,1998
در یادگیری همیارانه فراگیران در کار گروهی شرکت و در انجام یک کار بهطور مساوی با دیگران
نقش ایفا میکنند و مدرس بر حسن انجام وظایف و مسئولیتهایی که برای هریک از اعضای گروه در نظر
گرفتهشده است،

نظارت میکند).)Ataran & Farahmand khanghah, 2014

یادگیری همیارانه شامل سه بخش کلیدی است )1:کار تیمی فراگیران جهت کسب هدفهای متعالی؛
 )2تقسیمکار بین فراگیران بهطوریکه هر کسی مسئولیت تحقق هدفی را بر عهده گیرد؛ و  )3همکاریهای

1. Cooperative Learning
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فردی جهت کسب اطمینان از تحقق هدف .دولتل خاطرنشان میکند که ترکیب دیدگاهها و نظریههای مختلف
نشان میدهد که درباره یادگیری همیارانه اجماع نظر وجود ندارد ،اما در این راستا پنج عامل را مهم میداند:
 )1وابستگی متقابل )2 ،تعامالت چهره به چهره )3 ،پاسخگویی فردی )4 ،گروه کوچک و مهارتهای فردی،
و  )5خودارزیابی گروه.بنابراین چیزی که در یادگیری همیارانه مهم است تعهد به یادگیری با دیگران و بخشی
از اجتماع یادگیری است که سعی بر معنا بخشیدن به موضوع دارند).) Doolittle, 1995
همچنین ،فراگیران باید در فرآیند یادگیری درگیر شده و مسئولیت تحقق هدفهای خود در
یادگیری را بر عهده بگیرند))Bergmann & Sams, 2014؛ ازاینرو ،شواهد نظری کالس معکوس ،اصول
درگیری و مسئولیتپذیری در یادگیری را برای موفقیت در فعالیتهای کالسی مهم و ضروری میداند.
منطق زیربنایی رویکرد کالس معکوس این است که این رویکرد باعث افزایش درگیری فراگیران
با محتوا میشود،تعامل مدرس و فراگیر را بهبود میبخشد و سبب تقویت

یادگیری میشود( & Rotellar

 .)Cain, 2016در کالس درس معکوس،انتقال مالکیت و مسئولیتپذیری یادگیری از مدرس به فراگیر از
طریق مشارکت در فعالیتهای تعاملی انجام میشود.
ازاینرو بعضی از عواملی که ممکن است باعث بهبود مشارکت فراگیران شود عبارتاند از :تعامل
فراگیر با مواد آموزشی قبل از کالس درس ،ارزیابی تکوینی در طول کالس و فعالیتهای تعاملی در کالس
درس ( .)Pierce & Fox, 2012لذا ،جنبههایی از کالس معکوس که متوجه یادگیرنده میشوند ،شامل
آموزش موردی ،تعامل باهمکالسیها ،کاربرد دانش ،یادگیری خودراهبر و یادگیری در گروههای کوچک
میشود(.)Tan, Brainard & Larkin, 2015
از فناوریهای آموزشی برخط جهت انتقال محتوای مواد آموزشی به خارج از کالس درس و زمان
کالس درس برای کاربرد مشارکتی مفاهیم با حمایت همکالسیها و مدرس استفاده

میشود ( Galway,

.)Corbett, Takaro, Tairyan & Frank, 2014
بنابراین با توجه به شواهد نظری ،آنچه اصل مسلم و ضروری فعالیتهای کالسی را در رویکرد
کالس معکوس تشکیل میدهد ،تأکید بر پذیرش مسئولیت یادگیری و درگیری فراگیران در فرآیند یادگیری
است که این عامل در تعامالت فردی و گروهی با نظارت مدرس باعث تسهیل انتقال یادگیری و اشتراک
آموختهها میشود.
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1

یادگیری حل مسئله روشی است که درنتیجه آن و در طی تالش برای یک مشکل و یا حل آن فرآیند
یادگیری صورت میگیرد .در این نوع یادگیری ،فراگیر کانون فرایند یادگیری است و فراگیران در گروههای
کوچک برای حل مسئله یا موردی با یکدیگر همکاری میکنند .آنها دانش قبلی خود را بازیابی کرده ،به
جستجوی دانش جدید برای حل مسائل میپردازند ،با یکدیگر بحث میکنند و بر اساس مباحث مطرحشده
به فرضیهسازی ،پژوهش و ترکیب راهحلهای احتمالی برای حل مسائل میپردازند (.)Torp & Sage, 1998
اچ ملو و سیلور پنج هدف یادگیری مسئله محور را چنین برمی شمرند :کمک به رشد فراگیران در
دانش انعطافپذیر،مهارتهای مؤثر حل مسئله،مهارتهای یادگیری خود جهتدهی و مهارتهای
مشارکتی مؤثر و انگیزه درونی).)Hmelo & Silver, 2004
بارزو 2نیز ویژگیهای حل مسئله را اینگونه توصیف میکند :یادگیری فراگیر محور،یادگیری که
در گروههای کوچک رخ میدهد،مدرس تسهیلکننده و راهنماست ،مسائل مبتنی بر انگیزه و
یادگیری،مسائلی که وسیلهای برای رشد مهارتهای حل مسئله بالینی هستند و اطالعات جدید که از طریق
یادگیری جهتدار کسب میشود).)Barrows, 1996
در این راستا مطالعات مختلف بر فعالیتهای یادگیری مسئله محور در کالس معکوس تأکید
میکنند .بهطور نمونه ،دلوزیر و رودز بیان میدارند که کالس معکوس از طریق مشخصههایی مانند طرح
درس ،محتوای آموزشی(سخنرانی از قبل ضبطشده) و تعیین تکالیف قبل از ورود به کالس درس شناخته
می شود .زمان کالس درس به کار بر روی حل مسئله ،مفاهیم پیشرفته و یادگیری مشارکتی اختصاص
مییابد ) .)DeLozier & Rhodes, 2016آرنولد گارزا برخی از ویژگیهای الگوی معکوس را شامل تمرکز
بر استفاده مؤثر از زمان کالس درس ،سازگاری با تفاوتهای فراگیران ،درگیری با یادگیری مسئله محور و
افزایش آموزش فراگیر محور میداند .همچنین ،این رویکرد به فراگیران اجازه میدهد که مسئولیت یادگیری
خود را بر عهده بگیرند تا آنها بتوانند این مهارتها را به متون درسی منتقل کنند).)Arnold-Garza, 2014
مک نالی و همکاران نیز فعالیتهای یادگیری کالس درس معکوس را معطوف به فعالیتهای شناختی سطح
باال مانند پیشخوانی و حل مسئله میدانند McNally, Chipperfield, Dorsett, Del Fabbro, Frommolt,

)Goetz & Roiko, 2016).؛ چنانکه ،ابسی کارون و دوسن فعالیتهای کالس معکوس را برابر با یادگیری
فعال ،یادگیری بهوسیله همتایان و حل مسئله فرض میکند).)Abeysekera & Dawson, 2015
1. Problem-Based Learning
2. Barrows
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بنابراین،در الگوی کالس معکوس تالش میشود با خلق موقعیتها و فعالیتهای چالشبرانگیز ،فراگیران
با مسائل مواجه شوند ،سپس تفکر و کوشش آنان به سمت حل آن مسئله جلب شود .لذا طراحی فعالیتهای
یادگیری مسئله محور در این الگو ،اساس فعالیتهای یادگیری فراگیر محور و فعال را تشکیل میدهد.
یادگیری مشارکتی

1

پایه و اساس روش مشارکتی بر اساس نظرات افرادی همچون پیاژه و ویگوتسکی است .یادگیری
مشارکتی ،نوعی روش یادگیری است که در آن یادگیرندگان در گروههای کوچک به کمک هم به
یادگیری مطالب میپردازند .از ویژگیهای این روش تشکیل گروههای کوچک نامتجانس ،داشتن
هدفهای روشن و قابلدسترسی برای همه اعضا ،ارائه پاداش به موفقیت گروهی ،وابسته بودن اعضا به
یکدیگر ،معلم بهعنوان هدایتکننده ،مسؤولیت فردی فراگیران ،ارزشیابی از فرد و تغییر مدت کار
است()Dillenbourg, 1999؛ در این راستا تحقیقات و صاحبنظران مختلفی بر مشارکتی بودن فعالیتهای
یادگیری در کالس معکوس تأکید کردهاند.
کالس معکوس بیشتر بهعنوان یک الگوی آموزش وارونه توصیف میشود و هدف آن ایجاد محیط
یادگیری مشارکتی است که فراگیران در آن با کمک مدرس و همکالسیها روی مسائل مشارکت می-
کنند(.)Shimamoto, 2012 & Findlay-Thompson , & Mombourquette, 2014کالس معکوس یک
الگوی آموزشی برای بهبود درگیری فراگیر در موضوعها و زمینههای مختلف ازجمله علوم انسانی ،مطالعات
شغلی ،علوم و فناوری است.در این روش فراگیران در خارج از کالس درس مسئولیت درک مفاهیم بنیادی
دروس را بر عهده میگیرند و زمان کالس درس به فعالیتهای فعال مؤثر سطح باال ازجمله یادگیری
مشارکتی و مسئله محور با هدایت مدرس در مواد آموزشی منتقلشده به خارج از کالس درس اختصاص
مییابد (.)Rossi, 2014دریک کالس معکوس فراگیران میتوانند به محتوای یادگیری مربوط به
موضوعهای جدید دسترسی یابند ،آنان میتوانند از طریق مواد آموزشی مانند فیلمهای سخنرانی خارج از
کالس درس یاد بگیرند و در عوض آنان میتوانند مواد آموزشی جدید را در داخل کالس درس جذب
کرده و از طریق روشهای یادگیری مشارکتی مناسب در کالس ،پروژه کاری و بحثهای گروهی را انجام
دهند (.)Yilmaz, 2017این الگوی آموزشی از طریق فعالیتهای یادگیری مشارکتی و تعاملی ،مواد آموزشی
را ترویج داده و باعث برانگیختن تفکر سطح باال مانند سطوح باالی طبقهبندی شناختی بلوم از یادگیری برای
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ارتقای حافظه بلندمدت و یادآوری شود(.)Park & Howell, 2015

بنابراین،در یک جمعبندی کلی میتوان گفت ،کالس معکوس یک الگوی یادگیری ترکیبی است
که دسترسی فراگیران به محتوای درسی را بهصورت برخط قبل از کالس درس فراهم میکند و این امکان
را برای مدرس فراهم میکند که فراگیران را از طریق بحثهای گروهی و فعالیتهای آموزشی تعاملی
هدفمند و مشارکتی در طول کالس درگیر کند.این رویکرد تالش میکند در داخل کالس درس با خلق
موقعیتها و فعالیتهای چالشبرانگیز ،فراگیران را با مسئله مواجه نموده ،سپس تفکر و تالش آنها را برای
حل مسئله جلب نماید.اصل مسلم و ضروری آن تأیید بر پذیرش مسئولیت یادگیری و درگیری فراگیران در
فرآیند یادگیری است که با شناسایی و تقویت راهبردهای یادگیری به فراگیران کمک میکند تا با تکیه بر
تواناییهای خود ،باعث بهبود عملکرد خود در جریان یادگیری شوند.بنابراین این شیوه آموزشی از هر روشی
برای درگیر کردن و فعال کردن فراگیران در فرآیند آموزش و یادگیری بهره میگیرد.
نتیجه
هدف اصلی پژوهش حاضر ،تبیین چارچوب نظری مفهوم کالس معکوس و پاسخ به این سؤال بود
که رویکرد کالس معکوس که ادعای فراگیر محوری و یادگیری فعال دارد ،چگونه به چالش مدیریت زمان
در کالس درس و تسهیل یادگیری فراگیر محور و فعال پاسخ میدهد؟ ازاینرو با توجه به مباحث مطرحشده
هر یک از مؤلفههای اساسی کالس معکوس شامل عناصری است که در مؤلفه آموزش داخل کالس
درس،نظریههای یادگیری فراگیر محور و فعالیتهای تعاملی و در مؤلفه آموزش خارج از کالس درس،
نظریههای یادگیری مدرس محور و آموزش مستقیم مورد تأکید قرار میگیرد .الگوی کالس معکوس مبتنی
بر تغییرات اساسی در الگوی آموزش سخنرانی محور و تبدیل آن به الگوی یادگیری محور است،جایی که
توجه فراگیر قبل از کالس درس به مواد آموزشی از قبل آمادهشده و انجام تکالیف درسی معطوف میشود
و مدرس از زمان کالس درس برای بهبود درک فراگیران و فعالیتهای یادگیری جهت درک عمیقتر
مفاهیم درسی و رفع اشکال استفاده میکند .بر اساس مطالعات صورت گرفته نشان داده شد که این نوع
کالس به چالش مدیریت زمان در کالس درس پاسخ میدهد و درعینحال با یادگیری فراگیر محور و
فعالیتهای آن همخوانی دارد.به استناد ادبیات یادگیری فراگیر محور ،فعالیتهای اصلی این رویکرد شامل
یادگیری از طریق همتایان،یادگیری همیارانه ،یادگیری مشارکتی و یادگیری حل مسئله میشود که بهصورت
تعاملی و در ارتباط باهم عمل کرده و همه این فعالیتها زیر چتر یادگیری فعال قرار میگیرند .بر اساس
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شواهد موجود ،کالس معکوس یک رویکرد آموزشی فراگیر محور بود که با انواع فعالیتهای فراگیر محور
همسو است.
بر اساس یافتههای این پژوهش ،یادگیری فراگیر محور در کالس معکوس زمانی اتفاق میافتد که
فراگیران فرصت بیشتری برای تعامالت داشته و در فرآیند یادگیری درگیر شوند .بنابراین در یک محیط یادگیری
فراگیر محور،مدرس تسهیلکننده یادگیری است تا اینکه یادگیری را به فراگیران دیکته کند .بنابراین ،مدرسان
جهت تحقق یادگیری فراگیر محور در فراگیران میتوانند از روشهایی مانند یادگیری از طریق همتایان ،یادگیری
مشارکتی ،همیارانه و یادگیری حل مسئله بهره بگیرند .ویژگی مشترک این روشها تأکید بر تعامل و درگیر شدن
فراگیر با فرآیند یادگیری است ،بیان دیگر در این روشها فرض بر این است که فراگیر برای یادگیری باید خود
به مشارکت و تعامل پرداخته و به جستوجوی دانش بپردازد بهجای اینکه دریافتکننده صرف اطالعات باشد.در
این راستا ذکر این نکته حائز اهمیت است که کالس معکوس یک الگوی فراگیر محور است و فراگیران باید
مسئولیت مشاهده سخنرانیهای ضبطشده را قبل از ورود به کالس بر عهده بگیرند و خود را جهت انجام فعالیت-
های یادگیری متناسب با آن در زمان ورود به کالس درس آماده کنند.کالس معکوس شامل آمادهسازی فراگیران
جلوتر از زمان است .لذا ،کارایی کالس معکوس به این عامل بستگی دارد که فراگیران قبل از کالس درس
بهاندازه کافی آماده شوند(.)Patanwala, Erstad & Murphy, 2017
بنابراین ،برای سازماندهی کالس معکوس مهم است که مانند سایر تحوالت آموزشی به دنبال بهبود
عملکرد و درگیری فراگیران است اما این یک راهحل جادویی برای همه آموزشها نیست .اگر فراگیران
تمایلی بهصرف زمان خود برای مطالعه فیلم سخنرانی نداشته باشند ،فعالیتهای کالسی را از دست میدهند
و بهسرعت نسبت به این شیوه دلسرد و ناامید میشوند .بنابراین مدرسان باید بهطور مداوم به دنبال روشهایی
برای تشویق فراگیران به کار کردن بر اساس این شیوه آموزشی باشند( .)Rossi, 2014بهزعم هائوچیزی که
در این الگو بسیار مهم است این است که در درجه اول باید تعیین کنیم که اگر فراگیران قصد دارند برای
یادگیری معکوس آماده شوند ،باید مسئولیت یادگیری خود را در بر عهده بگیرند و مهمتر اینکه ،مدرس
باید مشخص کند که آیا آنها از نیازهای یادگیری فراگیران خودآگاه هستند یا خیر).) Hao, 2016
سرانجام ،باوجود برخی مزیتهای این نوع آموزش ازجمله یادگیری مبتنی بر زمان و سرعت فراگیر
در جریان یادگیری ،آمادهسازی بهتر برای کالس ،حل مسئله ،تعامل بیشتر مدرس و فراگیر و فراهم شدن
فرصتهای یادگیری بیشتر ،این الگو با چالشهایی نیز مواجهه است ،ازجمله تعهد الزم به زمان و تالش
فراگیر ،نیاز به پرورش مشارکت کالسی ،تسهیل ارتباطات فعال داخل کالس درس ،عدم رعایت پیش مطالعه
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He, Holton, (که باعث کاهش سرعت کلی کالس درس و تأثیر منفی بر رفتارهای مطالعه فراگیران میشود

.)Farkas & Warschauer, 2016 & Loo, Eifler, Smith, Pendse, He, Sholinbeck & Dupuis, 2016
 اثربخشی و کارایی این رویکرد در فعالیتهای، موانع،لذا انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه و شناسایی مزایا
.یادگیری در عمل ضروری به نظر میرسد-یاددهی
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