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 چکیده

 کردیسؤال است که رو نیمفهوم کالس معکوس و پاسخ به ا یچارچوب نظر نییپژوهش، تب نیا یهدف اصل

 زمان در کالس تیریفعال دارد، چگونه به چالش مد یریادگیو  یمحور ریفراگ یکالس معکوس که ادعا

ر مرو روشهدف از  نیبه ا یابیدست یبرا دهد؟یمحور و فعال پاسخ م ریفراگ یریادگی لیدرس و تسه

 کالس معکوس یاساس یهااز مؤلفه کینشان داد هر  جیبهره گرفته شد. نتا یمفهوم لیمند و تحلنظام

 یریادگی یهاهی، مؤلفه آموزش داخل کالس درس شامل نظرطور نمونهبه. باشندیم یعناصر رندهیدربرگ

رس مد یریادگی هاییو مؤلفه آموزش خارج از کالس درس شامل تئور یتعامل هایتیمحور و فعال ریفراگ

به خارج از کالس درس و اختصاص  ی. کالس معکوس با انتقال سخنرانشوندیم میمحور و آموزش مستق

ع اشکال و رف یدرس میمفاه ترقیجهت درک عم یریادگی هایتیو فعال رانیزمان کالس به بهبود درک فراگ

عال، ف یریادگیمحور شامل  ریفراگ یریادگی هایتیفعال ن،ی. عالوه برادهدیمذکور پاسخ م هایبه چالش

که همسو با  شوندیم یمشارکت یریادگیحل مسئله و  یریادگی ارانه،یهم یریادگی ان،یهمتا قیاز طر یریادگی

 .باشندیکالس معکوس م یشواهد نظر
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 مقدمه

 أکیدتهای یادگیری فراگیرمحور های گذشته، استانداردهای آموزشی بر ارزش بالقوه محیططی دهه

های یادگیری شوند. محیطهای یادگیری سطح باال درگیر میفعاالنه در فعالیت طوربهاند که در آن فراگیران کرده

وچک، های کهای یادگیری فعال در کالس درس ازجمله حل مسئله در گروهروشفراگیرمحور نیازمند استفاده از 

ی یک هایاست که ایجاد چنین محیط در حالی، این استی و ارزیابی توسط همتایان و بحث گروهی ابیخودارز

کارگیری فنون آموزشی جدید یا حمایت از آید؛ مدرسان اغلب آمادگی الزم را برای بهچالش به شمار می

 محور را ندارند، این یک چالش در طراحی و حمایت ازهای مرتبط با یادگیری فراگیرترش نقش و مسئولیتگس

دهند که در (. مدرسان اغلب گزارش میKim, Kim, Khera & Getman, 2014آموزش فراگیر محور است)

و  دل مؤثر بین سخنرانیهای چهره به چهره در کالس درس برای رسیدن به یک تعازمینه مدیریت زمان و تعامل

هایی که معموالً پاسخ رو، یکی از پرسش(. ازاینStrayer, 2012)اند راهبردهای یادگیری فعال با مشکالتی مواجه

؟ دادقرار موردتوجهتوان همه نیازهای یادگیری فراگیران را آن برای مدرسان مهم است این است که چگونه می

های زمان کالس درس ا فراگیران و استانداردها متفاوت و محدودیتهای بزرگ باگرچه ممکن است، کالس

تواند به می 1مانع حمایت مدرس از همه فراگیران شود، اما امروزه فواید فناوری از طریق رویکرد کالس معکوس

 (.Schultz, Duffield, Rasmusse & Wageman, 2014این سؤال پاسخ دهد)

های والگاست و  پیداکردههای پرطرفدار است که در دهه اخیر ظهور یکی از فناوری کالس معکوس

کند با اختصاص زمان (.این الگو تالش میJensen, Kummer, & Godoy, 2015)کندمی قویتیادگیری را ت

ه برای حمایت از های پیشرفتهای یادگیری فعال و دسترسی بیشتر به فناوریبیشتر به کالس درس برای روش

دیگر، بیان(.بهKim, Kim, Khera & Getman, 2014)ها پاسخ دهدیادگیری ترکیبی به این چالش یک رویکرد

های موضوعبرای چهره به  چهرهامالت عت کمبودهایی ازجمله مدیریت زمان کالس درس و الگو به چالش نیا

امه زمانی اساس سرعت و برن را بر تواند فراگیرانپردازد. این رویکرد میکامالً متفاوت و ترکیب مخاطبان می

خود توضیح بیشتری را در زمان کالس درس برای  نوبهبهمدرسان نیز کند. خودشان برای سخنرانی آماده 

شود (. بنابراین، این پرسش مطرح میKakosimos, 2015)فراهم کنند فراگیرانگروهی و فردی  فوریبازخورد 

وری و یادگیری فعال، چگونه به چالش مدیریت زمان در که رویکرد کالس معکوس با طرح ادعای فراگیرمح

مند منظور از دو روش مرور نظام نیا یبرادهد؟ کالس درس و تسهیل یادگیری فراگیرمحور و فعال پاسخ می

پردازی بهره گرفته شد. در گام نخست، جهت تسلط محتوایی مفهوم از نوعو تحلیل مفهومی  2)سیستماتیک(

                                                 
1. Flipped Classroom & Reverse Instruction & Reverse Teaching & Backwards Classroom 

2. Systematic Review 
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راگیر موضوع کالس معکوس و یادگیری ف مرتبط باات تحقیق، کلیه منابع پژوهشی بر وضعیت موجود ادبی

 های پژوهشهای اطالعاتی داخل و خارج شناسایی شدند. معیار ورود منابع، ارتباط با هدفمحور در پایگاه

ساس ا استفاده شد. سپس بر هاآنمنبع علمی شناسایی و جهت تحلیل نهایی از  51حاضر بود که براین اساس 

روش تحلیل مفهومی به تبیین ارتباط بین مفاهیم پرداخته شد. هدف روش تحلیل مفهومی، تبیین صحیح و روشن 

 Coombs) ستا فهم تحلیل مفاهیم درنتیجهبا سایر مفاهیم و  ارتباط آنتوضیح دقیق  واسطهبهاز معنای مفاهیم 

& Daniels, 2009شود، سپس ضمن کالس معکوس معرفی میرو، نخست چارچوب نظری مفهوم (. ازاین

واهد های یادگیری فراگیر محور شناسایی و میزان ارتباط آن با شتشریح مفهوم یادگیری فراگیر محور، فعالیت

 شود.نظری کالس معکوس مشخص می

 

 چارچوب نظری مفهوم کالس معکوس

رار ق داستفادهمورکالس معکوس، یک راهبرد پداگوژیکی است که در ابتدا در آموزش عالی 

)متوسطه اول، معموالً از پایه پنجم تا هشتم(رشد چشمگیری 1گرفت و سپس در دبیرستان و مدارس میانی

و  صورت گرفت 1998در سال  2(. تکامل این شیوه آموزشی توسط نوآک و پیترسونtucker, 2012یافت )

رای کمک به مدرسان جهت هایی بشامل ترکیب کالس درس مشارکتی با مواد آموزشی برخط و فعالیت

 ,Estesو طرح درس برای پاسخ به نیازهای آنان بود) موقعبههای فراگیر، ارائه بازخورد درک نیاز

های گوناگونی توسعه یافت، اما الگوی موردپسند و واحد آن توسط دو تن (.کالس معکوس به شکل2014

(. این افراد که در سال Chua, & Lateef, 2014ارائه شد) 3های جان برگمن و ارون سمزاز متخصصان به نام

معلمان شیمی بودند، پی بردند که برای تدریس مجدد به  5در شهر کلرادو 4در دبیرستان وودلند پارک 2008

های درس خود با استفاده رو شروع به ضبط کالسهایی مواجهه هستند، ازایندانش آموزان غایب با دشواری

آنان را مشاهده  شدهضبطهای که حتی دانش آموزان غایب نیز فیلم بردند یپبعدها  هانآکردند.  افزارهانرماز 

 های کالسی خود را تقویت و بررسی کنندکرد تا درسکمک می هاآنکردند، چراکه این امر به می

(Findlay-Thompson, & Mombourquette, 2014.) 

یشنهاد محور پ -که برای سخنرانی مدرس تفراگیرمحور اسکالس معکوس در درجه اول یک فعالیت 

بتنی بر سنتی م دریسیک جایگزین امیدوارکننده برای ت عنوانبهآموزشی کالس معکوس  یالگو.شودمی

                                                 
1. Middle School 

2. Novak & Patterson 

3. Jonathan Bergmann & Aron Sams 
4. Woodland Park 

5. Colorado 
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عال را پیشنهاد مشارکتی و ف یادگیری های یادگیری برخط بافناوری کیبتر ای ازشبکهو  یافتسخنرانی ظهور 

کالس درس به حین در  شود وارائه می  درس کالس قبل ازمحتوا و مواد آموزشی   . در این شیوه،کندمی

ان را برای شود. این الگو این امکپرداخته میمفاهیم پیشرفته و یادگیری مشارکتی مسائل و فعالیت بر روی  

 شوند ور یمستقل با مواد آموزشی بر اساس زمان و سرعت خودشان درگ صورتبهکند تا فراگیران فراهم می

الس معکوس ک تعریفالبته  .یادگیری فعال و حل مسئله استارتقای و به فراگیر انتقال از مدرس  اینتمرکز 

د یادگیری فرآین بارهدر گی تفکرچگون ناظر برانتقال محتوا به خارج از کالس درس است و  زی بیش ازچی

 (.Little, 2015 & Fautch, 2015 &Galway, Corbett, Takaro, Tairyan, & Frank, 2014شود)می

ین است که این رویکرد باعث افزایش درگیری فراگیران با محتوا امنطق رویکرد کالس معکوس 

ردن . در این رویکرد فراهم کشوددهد و باعث تقویت یادگیری میرا بهبود می،تعامل مدرس و فراگیر شودمی

ه های کالسی را از طریق آموزش اینکتوانند فعالیتشود و مدرسان میمحتوا در کالس درس کنار گذاشته می

 Rotellarند)، فراهم کنرندیکارگبهچگونه فراگیران به علت مسائل دست یابند و اطالعات را در زندگی واقعی 

& Cain, 2016 & Chen Hsieh, Wu & Marek, 2016.) هدف این رویکرد تمرکز بر کاربرد و بحث در زمان

ت قبل از کالس درس صورفراگیران  وسیلهبهاصول و مفاهیم اساسی  کسبکه درحالی ،کالس درس است

هدف آموزش (؛ همچنین هی و همکاران نیز McLean, Attardi, Faden & Goldszmidt, 2016)گیردمی

آموزش معکوس باید از سه  فیکه تعردانند و براین باورند میسخنرانی در کالس درس  را حذفمعکوس 

( از طریق 2، قبل از کالس درس از طریق مواد آموزشی جدید اجبارییادگیری ( 1: رخوردار باشدویژگی ب

که در آن  یی( درجا3، یادگیری فعالاستفاده از فنون  دانش در کالس درس با کاربردتمرین و  ،عمیقتوضیح 

 (He, Holton, Farkas & Warschauer, 2016ست)در کالس درس الزامی ا ضورح

طراحی آموزش معکوس برای ( 1 شامل را مراحل اجرای کالس معکوس زینو همکاران هاچیبیز 

، (فیلم کوتاه یا مواد آموزشی )مانندهایی برای پیش مطالعهایجاد فرصت( 2، های یادگیریریزی فعالیتبرنامه

استفاده از راهبردهای یادگیری فعال و ( 4، و تعیین نیازهای یادگیری جهتارزشیابی تشخیصی و تکمیلی  (3

 .(Haurtubise, Hall, Sheridan & Han ,2016)هایستگیشاو توسعه  یادگیری نیازهایبه  پاسخفناوری برای 

 بر اساس .های آموزشی کاربرد داردها و انواع زمینهکالس معکوس برای انواع رشتهعالوه براین، 

 و فناوری ،مهندسی،علوم ،ها ازجمله ریاضیاتاند با انواع رشتهتوکالس معکوس می ،نتایج یک فراتحلیل

همچنین کالس معکوس برای اجرا در مدرسه و مؤسسات آموزش  .شناسی هماهنگ و سازگار شودجامعه

فردی (. سرانجام اینکه، الگوی منحصربهRahman, Aris, Mohamed & Zaid, 2014)عالی نیز مناسب است
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دهد که این رویکرد وجود ندارد. مرور ادبیات حوزه کالس معکوس نشان میبرای اجرای کالس معکوس 

 هایفهمکج یبرخحال ( بااینLove, Hodge, Grandgenett, & Swift, 2014ای از نوآوری است )مرحله

در  نیست که فراگیران برخطی کالس معکوس یک دوره نکهیازجمله اوجود دارد،  کالس معکوس بارهدر

کوس کالس معدر  شدهطراحیی هالمیف نیهمچن. های درسی بدون ساختار فعالیت کنندآن بر روی موضوع

ول زمان را در ط درسی نباید مفاهیم ،فراگیراندر کالس معکوسشوند، محسوب نمی معلمبرای جایگزینی 

رود که با افزایش تعامالت با سایر فراگیران و میانتظار  هاآناز مطالعه کنند در عوض  رایانه خودکالس در 

بر این در این راستا بوشامپ و ورلگر (.Şengel, 2016)بگیرند بر عهدهیادگیری خود را  مسئولیت نمدرسا

بدون  ،ستا شدهگرفتهکم دست ،های یادگیری فراگیر محور در کالس معکوساهمیت نظریهاند که عقیده

ناوری بر اساس بود یا نبود فتعریف کالس معکوس  .رسدسیار ساده به نظر میکالس معکوس باین عوامل 

 ،های داخل کالسآموزشی از طراحی فعالیتاین روش  ها اشتباه است؛ ازآنجاکهسخنرانی فیلمرایانه یا 

 .(Bishop & verlger, 2013) بردیمرا نهایت استفاده 

داخل  های یادگیری دربخش اساسی، فعالیت بنابراین در یک نگاه کلی، کالس معکوس شامل دو

، در شکل شدهمطرحبه مباحث  با توجهشود که کالس درس و آموزش فردی در خارج از کالس درس می

شود مؤلفه آموزش داخل کالس درس می چنانکه مالحظه.اندمشاهدهقابلترسیمی این اجزا  صورتبه( 1)

های تعاملی و مؤلفه آموزش خارج از کالس درس شامل لیتهای یادگیری فراگیر محور و فعاشامل نظریه

 شود.های یادگیری مدرس محور و آموزش مستقیم مینظریه
 

 
 های اساسی کالس معکوس: مؤلفه1شکل

 

هایی برای آموزش فردی است. چنانچه مواد درسی های کالس معکوس، ایجاد فرصتیکی از مزیت

توانند در هر زمان و مکانی به آن اطالعات دسترسی پیدا می هاآندر محیط برخط به فراگیران ارائه شود، 

وانند ت، فراگیران بر اساس توقف و تکرار مشاهده میشدهضبطهای کنند. در این شیوه با استفاده از سخنرانی
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 ییهافرصت فراگیراندر کالس معکوس (؛Moffett & Mill, 2014لعه خود عمل کنند)بر اساس سرعت مطا

سرعت توانند ، میدارند رسیدست درسی موردنیازبه مواد با توجه به اینکه  هاآن .خود دارند ترل یادگیریبرای کن

دسترسی  .توانند زمان و مکان مطالعه خود را انتخاب کنندمی این، فراگیرانعالوه بر مطالعه خود را تنظیم کنند، 

کند که در صورت از دست دادن کالس درس فراهم می هاآنبرای  درسی برخط این امکان رابه مواد  مداوم

 & Albert, & Beatty, 2014 & Evseeva)حفظ کنند یدر برنامه درسرا سرعت مطالعه خود  لیلی،به هر د

Solozhenko, 2015و این امکان  ندیابآرشیو دائمی مطالب دسترسی  به آسانیبهتوانند مینیز غایب  (. فراگیران

 (. Sengel, 2016)ای سازنده در یادگیری خود درگیر شوندفراهم است به شیوه هاآنبرای 

خنرانی سبه شیوه آموزش  یاساسی در الگو یتغییرات مثابهبه کالس معکوس یالگوبنابراین،

ه خود را به توجقبل از کالس درس فراگیر  معنا کهشود؛ بدین تلقی میمحور  -یادگیری یالگو صورتبه

 از زمان کالس درس مدرسکند و جلب میو کامل کردن تکالیف درسی  شدهآمادهمواد آموزشی از قبل 

 ال استفادهاشکتر مفاهیم درسی و رفع های یادگیری جهت درک عمیقو فعالیت فراگیران کبرای بهبود در

دهد، اما در این راستا کالس معکوس به چالش مدیریت زمان در کالس درس پاسخ می گونهاین و کندیم

ای یادگیری هبه فراگیر محور بودن این رویکرد، باید دید که کالس معکوس تا چه میزان با نظریه با توجه

های یادگیری فراگیر محور، نظریه ضمن مروری دارد، لذا در ادامه خوانهمهای آن فراگیرمحور و فعالیت

 گیرد.ها موردبررسی قرار میی الگوی کالس معکوس با آن نظریهسازگارمیزان 

 

 مروری بر ادبیات یادگیری فراگیر محور 

یادگیری معکوس، یک رویکرد -های یاددهیبه چهارچوب نظری پژوهش، فعالیت با توجه

 ,Gilboy, Heinerichs & Pazzagliaفراگیرمحور تمرکز دارد )پداگوژیکی نوین است که بر یادگیری 

هاست که در پشت مفهوم کالس معکوس قرار روشها و نظریهای از مجموعه حوریادگیری فراگیرم(.2015

-فعاالنه یاد می صورتبه .فراگیراندارد تأکیدپذیری یادگیری از معلم به فراگیر بر انتقال مسئولیت و دارد

بیشتر ز نینقش مدرسان  و تأکیددارندرشد یادگیری مستقل خود  رهمچنین ب هاآن ،دهندانجام میگیرند و 

آن این  اصل مسلم واست  1یادگیری سازنده گرایی بر نظریه محور مبتنییادگیری فراگیر . است کنندهتسهیل

 هاآن ،شودیساخته مدانش توسط فراگیر  ،در دیدگاه سازندگی .یادگیری یک فرآیند سازنده است است که

ی وسیلههباطالعات جدید که گیرد کسب دانش زمانی صورت می وکنند تجربیات را درک کرده تالش می

                                                 
1. Constructivism 
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. نش استسازی فعال از ساخت دایادگیری یک فرآیند مفهوم ،به عبارت دیگر ،متصل شوند باهمدانش قبلی 

هم بودن یادگیرنده در ساخت دانش و ف البر فعیادگیری است که  رویکرد بنابراین، سازنده گرایی یک

 ..(Slavin & Davis, 2006) کندمی تأکید

و  4، ویگوتسکی3، برونر2، پیاژه1از دیویی توانمی گرایی سازنده نظریه پیروان و گذارانهیپا از

 آن حداقل یا سازندمی خودشان را خود دنیای یادگیرندگان که معتقدند گرایانسازنده  .برد نام را 5آزوبل

 تجربیات از تابعی فرد، یک دانش بنابراین، .کنندمی تفسیر هاتجربه از شاندریافت و درک مبنای بر را

-می تفسیر را وقایع و اشیاء آن، از استفاده با وی که است او انتقادات و فکری ساختارهای قبلی،

حل مسئله و یادگیری فعال محسوب  نظریهبرای  یمنبع مهم عنوانبهگرایی  سازنده(. Jonassen, 1991)کند

 .(.Goodsell, 1992) شودمی

 ورلگر مطرح شد با این توضیح که و بخشی از ادبیات یادگیری فراگیر محور توسط بوشامپ

یادگیری شود. میان گرایی و یادگیری به کمک همتایفراگیرمحور شامل از یادگیری فعال، سازندهیادگیری 

مساالن یا هکسب مهارت و دانش از طریق حمایت فعال در یک وضعیت یکسان  نیبه معبه کمک همتایان 

هر شامل  زنی یادگیری فعال .استدانشگاه هاروارد  نظریه درین گذاران ایکسان است که اریک مازور از پایه

نیازمند یری فعال یادگ ،دیگربیانبه ،در جریان فرایند یادگیری درگیر کندفراگیر را شود که آموزشی مینوع 

فکر  هاآنمعناداری انجام داده و در مورد  صورتبههای یادگیری را است که فراگیران فعالیت آن

د های فوت و هوز وجو(.بخشی دیگری از یادگیری فراگیر محور نیز در نظریهSohrabi, & Iraj, 2016)کنند

خاص  ورطبه هاآن.انداز طریق همتایان فراهم کرده را برای ترسیم ارتباطات در یادگیری ایزمینهدارند که 

منطقه ز نظریه ا همیارانهنظریه ناهمگنی شناختی پیاژه و یادگیری  دربه سازنده گرایی و یادگیری مشارکتی 

 (.Foot & Howse, 1998)کننداشاره میتقریبی رشد ویگوتسکی 

. سرانجام، گیردای از این دو نظریه را در برمیدهبخش عم ،چتری مثابهبهیادگیری از طریق همتایان بنابراین 

ی است که های یادگیرشود، سبکمی تأکیدفرد آن آنچه در ادبیات یادگیری فراگیر محور بر نقش منحصربه

، نشأت 7های پیاژه، دیویی و لویننظریه اشاره کرد که از 6کولب یادگیری تجربی توان به نظریهمی طور نمونهبه

 (.Verleger, 2009)شودمحسوب می کولب های یادگیریاساس سبک ،هانظریهدرواقع این  گیرد.می

                                                 
1. Dewey 

2 .Piaget 
3  . Bruner 

4. Vygotsky 

5  . Ausubel   
6  . Kolb 

7. Piaget, Dewey & Lewin 
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 یادگیری فراگیرمحورهای فعالیت
ا هاز ادبیات یادگیری فراگیر محور، در این بخش به سازگاری این نظریه شدهمطرحبه مباحث  با توجه

د ناشی از رشها هنظریارتباط بین این کرد که شود. باید خاطرنشان با مبانی نظری کالس معکوس پرداخته می

 است. شدهدادهنشان (در قالب نقشه مفهومی 2) در شکل است که در گذر زمان هاآن

 
 (.Bishop& Verleger, 2013): نقشه مفهومی سازگاری یادگیری فراگیر محور2شکل 

 

حور مادبیات یادگیری فراگیرهای یادگیری مستخرج از شود، فعالیت( مالحظه می3چنانکه در شکل )

 ستاهای یادگیری از طریق همتایان،یادگیری همیارانه، یادگیری حل مسئله و یادگیری مشارکتی شامل فعالیت

یرند.باید گها زیر چتر یادگیری فعال قرار میتعاملی و در ارتباط باهم عمل کرده و همه این فعالیت صورتبهکه 

ک ی اما لزوماً ،اندهای یادگیری متفاوتفعالیت کنندههییادگیری توجی هاکه سبکخاطرنشان ساخت 

 (.Bishop& Verleger, 2013ند)کنمینفراهم  هاتیدهی این فعالبرای نحوه سازمان یارچوبهچ

 
 های یادگیری فراگیر محور: فعالیت3شکل
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 1یادگیری فعال
 رگیرددر فرایند یادگیری  فراگیران راداند که روش آموزشی میهر یادگیری فعال را شامل پرینس 

-سخنرانی را شامل می ازجملههای کالس درس سنتی بسیاری از فعالیت، دامنه این تعریف کند.

بنابراین یادگیری فعال در نقش  (.پرسیدن سؤال ،بردارییادداشت، بازخورد مانند هایی)فعالیتشود

 یلگواچنانکه اشاره شد،.کندسئله محور عمل مییادگیری از طریق همتایان و یادگیری م کنندهحمایت

یری فعال های یادگفراگیران در فرآیند یادگیری و اتخاذ شیوه کردن ریدرگمعکوس نیز به دنبال  کالس

 اند که محیط کالس معکوس باید یک محیطو همکاران  براین عقیده چن هسیه. (Prince, 2004)است

که در آن مدرس، فراگیران را برای کاربرد مفاهیم و درگیری خالق در یادگیری فعال و تعاملی فراهم نماید 

الیف و تک هاهای درسی راهنمایی کند. بنا بر نظر بوشامپ و ورلگر  در کالس معکوس سخنرانیموضوع

فعال  یادگیری هایفعالیتالس درس که در کتوانند در خارج از کالس درس انجام شوند، درحالیمی

 ((Chen Hsieh, Wu & Marek, 2016گیردصورت می

ی سازی مواد درسکه مدرسان در کالس معکوس باید مسئولیت آماده اعتقاددارندمافت و میل نیز 

های یادگیری فعال در کالس درس را بر عهده و فعالیت شدهضبطقبل از کالس، تکالیف، سخنرانی 

تقال زمان کالس درس برای انکه از  کندمییک رویکرد آموزشی توصیه  عنوانبهمعکوس بگیرند.کالس 

 ,Moffett)دشوتمرینات یادگیری فعال استفاده  و گروه کوچکها مانند تشکیل هدفاطالعات ساده و سایر 

2015 & Liebert, Lin, Mazer, Bereknyei & Lau, 2016 های فعالیت مک نالی و همکاران (. همچنین

اال های شناختی سطح بدانند که بر فعالیتکالس درس میهایی در داخل کالس معکوس را شامل فعالیت

 McNally, Chipperfield,  Dorsett, Del یابدخوانی و حل مسئله تمرکز میمانند یادگیری فعال، پیش

Fabbro,  Frommolt, Goetz  & Roiko, 2016).) 

د نشو لطسرس مدانش بنیادی قبل از کالس دی است که به آموزش کالس معکوس نیازمند فراگیران

 عالف های یادگیریفعالیت .باال را رشد دهندسطح و در زمان کالس درس بتواند تمرینات یادگیری 

 هایپرورش مهارتو  پیچیده های  دروسحثدر ب فراگیراندر کالس درس برای ارتقای  محورفراگیر

ان سن امکان را برای مدرایشوند و طراحی می همتایان و مدرسان طریق یادگیری مشارکتی و تعاملی از 

 ,White, McCollum, Bradley, Roy, Yoon)که باعث پیشرفت در یادگیری فراگیران شوند کنندفراهم می

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

                                                 
1. Active Learning 
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-سخنرانی ،مسئله، حل نقشه مفهومی دوینت ، تحلیل موردی،العات موردیهای جاری، مطدر مورد موضوع

 این توانایی را برای روش،این  .کنندگروهی کوچک در زمان کالس درس استفاده می و بحثهای کوتاه 

ترکیب تحلیل و  ،کاربرد مانندبندی شناختی بلوم را در سطوح باالی طبقهکه فراگیران کند میفراهم  مدرسان

 (.Lento, 2016 & Gilboy, Heinerichs& Pazzaglia, 2015)درگیر کنند

 در طول زمان کالس درس تعامالت را از طریقکند یادگیری فعال کالس معکوس تالش می یالگو

زمان کالس درس .در طول و محتوای آموزشی را به خارج از کالس درست منتقل کند هرساندحداکثر به 

رکت های حل مسئله و تسهیل مشاوسعه مهارترشد و ت ،تصورات اشتباهوفصل حلنیز مدرس بر شناسایی و 

 ,Koo, Demps, Farris, Bowman, Panahi& Boyle, 2016 & Kim, Kim)کند تمرکز میمیان فراگیران 

Khera& Getman, 2014 & Baepler, Walker & Driessen, 2014.) 

رآیند فراگیران در فبنابراین، الگوی کالس معکوس از هر روشی برای درگیر کردن و فعال کردن 

سایر  چتری، مثابهبهکند و این همان هدف غایی یادگیری فعال است که آموزش و یادگیری استفاده می

 دهد.های یادگیری را تحت پوشش قرار میروش

 

 1یادگیری از طریق همتایان

کسب دانش و مهارت از طریق کمک فعال و  برابر بایادگیری از طریق همتایان را  تاپینگ و احلی 

به گروهی از  «همتا»مفهوم  ،در تاریخ قدیم انگلستانکند. تعریف می حمایت یکسان و همسان بین فراگیران

به معنی کسی است که همانند  «2همتا»شد. در زبان انگلیسی، واژهنام گفته میافراد شناخته شده و صاحب

های مختلف  مانند سن، طبقه اجتماعی، میزان تحصیالت، مانندی از جنبهدیگر افراد گروه باشد و این ه

 .( (Topping  & Ehly, 1998است جنسیت و شغل

بنابراین،نوعی از یادگیری است که در آن فراگیران همگی در یک گروه سنی و در یک سطح یادگیری  

ابزاری در جهت  مثابهبهز طریق همتایان (.یادگیری اHiggs & Gates, 2013هستند) ایتجربهکمو اغلب افراد 

های جدید در فراگیران بوده و با شناسایی و تقویت راهبردهای یادگیری به شناسایی استعدادها و کسب مهارت

وند. خود در جریان یادگیری ش بهبود عملکردهای خود باعث کند تا با تکیه بر تواناییفراگیران کمک می

 (.Topping, 1996) شودهمچنین، امکان تبدیل مؤثر دانش به مسائل کاربردی نیز برای آنان فراهم می

ر این د .معکوس در گام اول تالشی برای اجتناب از تدریس مجدد به غایبان است کالس رویکرد

                                                 
1. Peer-Assisted Learning 

2. Peer 
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شیوه  .استم بلوی شده بندی تجدیدنظربقهطپارادایم مختلف برای رسیدن به یک رویکرد آموزش همتایان 

 بندیهایی معطوف باشد که منجر به رسیدن به سطوح باالی طبقهرشد مهارت بهمعکوس یادگیری باید 

در کالس درس و دانش اعمال از طریق ارتقای مشارکت و کاربرد  بلوم شود. این تجدیدنظر شده

 (.Prashar, 2015)گیردیسازی ادراک در خارج از کالس درس انجام ممفهوم

در کالس درس برای  محورفراگیر فعال یادگیری یهاتیکه فعال اعتقاددارندوایت و همکاران  

 های یادگیری مشارکتی و تعاملی ازپرورش مهارتپیچیده و های محتوای دروس حثدر ب فراگیرانارتقای 

ر که باعث پیشرفت د کندسان فراهم میمدراین امکان را برای شود و طراحی می همتایان و مدرسان طریق 

 ((White, McCollum, Bradley,  Roy, Yoon, Martindale & Worden, 2015 یادگیری فراگیران شوند

 مانکالس معکوس انتقال دانش معلم به خارج از زمان رسمی کالس درس و استفاده از ز قلب

 هایکالسباهمش از طریق تعامالت گسترده ساخت دان جهت یهای مشارکترسمی کالس درس برای فعالیت

 ،های مشارکتی ازجمله بارش مغزیزمان رسمی کالس درس به وظایف یادگیری در روش .استو مدرس 

 ,Kongیابد)می ها اختصاصسایر روش خورد وتوسعه باز تایان،آموزش هم ،محورتکالیف عملی گروه

 شود کهمی اجراهای کوچک کلی در گروه ورتصبه ی حل مسئلههافعالیت در کالس معکوس،(.2014

 (.Abeysekera & Dawson, 2015است) ایجاد جوامع کوچک از یادگیری همتایان ،مطلوب آن جهینت

کند  تا بنابراین، کالس معکوس در  شناسایی و تقویت راهبردهای یادگیری به فراگیران کمک می

 خود در جریان یادگیری شوند. بهبود عملکردهای خود باعث با تکیه بر توانایی

 

 1یادگیری همیارانه

دفی خاص انجام ه منظوربهها که به تعامل افراد با یکدیگر ای از فرایندیادگیری همیارانه به مجموعه

 .(Foot & Howe,1998)انجامد، اشاره داردیا توسعه یک محصول نهایی می

یگران مساوی با د طوربهدر انجام یک کار  در یادگیری همیارانه فراگیران در کار گروهی شرکت  و

هایی که برای هریک از اعضای گروه در نظر کنند و مدرس بر حسن انجام وظایف و مسئولیتنقش ایفا می

 .((Ataran & Farahmand khanghah, 2014کنداست،  نظارت می شدهگرفته

های متعالی؛ هدفجهت کسب  فراگیرانکار تیمی  (1:است شامل سه بخش کلیدیهمیارانه یادگیری 

های ( همکاری3گیرد؛ و  بر عهدهکه هر کسی مسئولیت تحقق هدفی را طوریبهکار بین فراگیران تقسیم (2

                                                 
1. Cooperative Learning 
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مختلف  یاهها و نظریهترکیب دیدگاهکند که می هدف. دولتل  خاطرنشانفردی جهت کسب اطمینان از تحقق 

 :داندمی مهمرا  پنج عاملاما در این راستا  ،اجماع نظر وجود ندارد رانههمیایادگیری  بارهدهد که درنشان می

، های فردیمهارت وگروه کوچک  (4گویی فردی، ( پاسخ3مالت چهره به چهره، تعا (2، وابستگی متقابل (1

خشی ب بنابراین چیزی که در یادگیری همیارانه مهم است تعهد به یادگیری با دیگران و.خودارزیابی گروه (5و 

 (.(Doolittle, 1995 از اجتماع یادگیری است که سعی بر معنا بخشیدن به موضوع دارند

ر های خود دهمچنین، فراگیران باید در فرآیند یادگیری درگیر شده و مسئولیت تحقق هدف

رو، شواهد نظری کالس معکوس، اصول ازاین ؛((Bergmann & Sams, 2014بگیرند بر عهدهیادگیری را 

 د.اندهای کالسی مهم و ضروری میپذیری در یادگیری را برای موفقیت در فعالیتدرگیری و مسئولیت

رویکرد کالس معکوس این است که این رویکرد باعث افزایش درگیری فراگیران زیربنایی  منطق

 & Rotellar)شودتقویت یادگیری می سبببخشد و را بهبود می،تعامل مدرس و فراگیر شودبا محتوا می

Cain, 2016 .)اگیر از فربه پذیری یادگیری از مدرس مالکیت و مسئولیت،انتقال در کالس درس معکوس

 .شودمی انجام های تعاملیطریق مشارکت در فعالیت

تعامل  :اند ازعبارتممکن است باعث بهبود مشارکت فراگیران شود  ی کهبعضی از عوامل روازاین

در کالس  های تعاملیدر طول کالس و فعالیت وینیارزیابی تک ،از کالس درس فراگیر با مواد آموزشی قبل

شوند، شامل هایی از کالس معکوس که متوجه یادگیرنده می(. لذا، جنبهPierce & Fox, 2012)درس 

ک های کوچها، کاربرد دانش، یادگیری خودراهبر و یادگیری در گروهکالسیباهمآموزش موردی، تعامل 

 (. Tan, Brainard & Larkin, 2015شود)می

مواد آموزشی به خارج از کالس درس و زمان انتقال محتوای  خط جهتهای آموزشی براز فناوری

 ,Galway) شودیاستفاده مها و مدرس کالس درس برای کاربرد مشارکتی مفاهیم با حمایت همکالسی

Corbett, Takaro, Tairyan & Frank, 2014 .) 

های کالسی را در رویکرد به شواهد نظری، آنچه اصل مسلم و ضروری فعالیت توجهبا بنابراین 

یری بر پذیرش مسئولیت یادگیری و درگیری فراگیران در فرآیند یادگ تأکیددهد، کالس معکوس تشکیل می

است که این عامل در تعامالت فردی و گروهی با نظارت مدرس باعث تسهیل انتقال یادگیری و اشتراک 

 شود.ها میختهآمو
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 1یادگیری مسئله محور

آن و در طی تالش برای یک مشکل و یا حل آن فرآیند  درنتیجهروشی است که  مسئلهیادگیری حل 

های و فراگیران در گروه است یادگیری فرایند کانون گیرد. در این نوع یادگیری، فراگیریادگیری صورت می

 کرده، به بازیابی را خود قبلی دانش هاآنکنند. می همکاری یکدیگر با مسئله یا موردی حل برای کوچک

 شدهمطرحمباحث  اساس بر و کنندمی بحث یکدیگر با ،پردازندمی مسائل حل برای جدید دانش جستجوی

 (.Torp & Sage, 1998پردازند )مسائل می حل برای احتمالی هایحلراه ترکیب و پژوهش ،سازیفرضیه به

 در کمک به رشد فراگیران چنین برمی شمرند:هدف یادگیری مسئله محور را پنج  اچ ملو و سیلور

های مهارتو  دهیهای یادگیری خود جهتمهارت،های مؤثر حل مسئلهمهارت،پذیردانش انعطاف

 .((Hmelo & Silver, 2004انگیزه درونیو  مشارکتی مؤثر

که  گیریحور،یادیادگیری فراگیر م: کندمیتوصیف گونه اینحل مسئله را  هاینیز ویژگی  2بارزو

مبتنی بر انگیزه و  سائلمست، کننده و راهنمامدرس تسهیلدهد،رخ میهای کوچک در گروه

از طریق ه کاطالعات جدید و  های حل مسئله بالینی هستندای برای رشد مهارتمسائلی که وسیله،یادگیری

 .((Barrows, 1996شودمی کسب دارجهتیادگیری 

 کیدتأهای یادگیری مسئله محور در کالس معکوس در این راستا مطالعات مختلف بر فعالیت

رح هایی مانند طدارند که کالس معکوس از طریق مشخصهبیان میدلوزیر و رودز ، طور نمونهبهکنند. می

ناخته ش ( و تعیین تکالیف قبل از ورود به کالس درسشدهضبطدرس، محتوای آموزشی)سخنرانی از قبل 

شود. زمان کالس درس به کار بر روی حل مسئله، مفاهیم پیشرفته و یادگیری مشارکتی اختصاص می

معکوس را شامل تمرکز  های الگویبرخی از ویژگی آرنولد گارزا .( (DeLozier & Rhodes, 2016یابدمی

له محور و ی با یادگیری مسئهای فراگیران، درگیربر استفاده مؤثر از زمان کالس درس، سازگاری با تفاوت

دگیری دهد که مسئولیت یاداند. همچنین، این رویکرد به فراگیران اجازه میافزایش آموزش فراگیر محور می

 .((Arnold-Garza, 2014ها را به متون درسی منتقل کنندبتوانند این مهارت هاآنخود را بر عهده بگیرند تا 

تی سطح های شناخی یادگیری کالس درس معکوس را معطوف به فعالیتهافعالیت نیز و همکاران  مک نالی

 ,McNally, Chipperfield,  Dorsett, Del Fabbro,  Frommolt دانندخوانی و حل مسئله میباال مانند پیش

Goetz  & Roiko, 2016).ادگیری ی معکوس را برابر با های کالسفعالیت چنانکه، ابسی کارون و دوسن (؛

 .((Abeysekera & Dawson, 2015کندتایان و حل مسئله فرض میهم وسیلهبهیادگیری  ،فعال

                                                 
1. Problem-Based Learning 

2. Barrows 
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یز، فراگیران برانگهای چالشها و فعالیتشود با خلق موقعیتبنابراین،در الگوی کالس معکوس تالش می

های یتفعالبا مسائل مواجه شوند، سپس تفکر و کوشش آنان به سمت حل آن مسئله جلب شود. لذا طراحی 

 هد.دهای یادگیری فراگیر محور و فعال را تشکیل مییادگیری مسئله محور در این الگو، اساس فعالیت

 

 1یادگیری مشارکتی

یادگیری  .استهمچون پیاژه و ویگوتسکی  افرادی نظرات اساس بر روش مشارکتی اساس و پایه

 به هم کمک به کوچک هایگروه در یادگیرندگان آن در که است یادگیری روش نوعی مشارکتی،

 داشتن نامتجانس، کوچک هایگروه تشکیل روش این هایویژگی از .پردازندمی مطالب یادگیری

 به اعضا بودن وابسته گروهی، موفقیت به پاداش ارائه اعضا، همه برای دسترسیقابل و روشن هایهدف

 کار مدت تغییر و فرد از ارزشیابی ،انفراگیر فردی مسؤولیت ،کنندههدایت عنوانبه معلم یکدیگر،

ای همختلفی بر مشارکتی بودن فعالیت نظرانصاحب(؛ در این راستا تحقیقات و Dillenbourg, 1999)است

 اند.کرده تأکیدیادگیری در کالس معکوس 

حیط مهدف آن ایجاد شود و ی آموزش وارونه توصیف مییک الگو عنوانبهتر بیشکالس معکوس 

-یم مشارکتروی مسائل  ها در آن با کمک مدرس و همکالسییادگیری مشارکتی است که فراگیران 

کالس معکوس یک (.Shimamoto, 2012 & Findlay-Thompson , & Mombourquette, 2014)دنکن

ات مطالع ،های مختلف ازجمله علوم انسانیو زمینه هابرای بهبود درگیری فراگیر در موضوع یآموزش یالگو

در خارج از کالس درس مسئولیت درک مفاهیم بنیادی  فراگیراناین روش .در علوم و فناوری است ،شغلی

های فعال مؤثر سطح باال ازجمله یادگیری به فعالیت رسزمان کالس د و گیرندمی بر عهدهرا  روسد

 اختصاصس درس به خارج از کال شدهمنتقلمدرس در مواد آموزشی  هدایتمشارکتی و مسئله محور با 

توانند به محتوای یادگیری مربوط به می فراگیرانکالس معکوس (.دریک Rossi, 2014یابد )می

 های سخنرانی خارج ازفیلم مانندتوانند از طریق مواد آموزشی آنان می یابند،های جدید دسترسی موضوع

جذب را در داخل کالس درس توانند مواد آموزشی جدید می آنانکالس درس یاد بگیرند و در عوض 

جام را انهای گروهی پروژه کاری و بحث ،های یادگیری مشارکتی مناسب در کالسکرده و از طریق روش

موزشی مواد آ های یادگیری مشارکتی و تعاملی،ی آموزشی از طریق فعالیتاین الگو(.Yilmaz, 2017دهند )

از یادگیری برای  بندی شناختی بلومسطوح باالی طبقهند مانباال  سطحو باعث برانگیختن تفکر  هرا ترویج داد

                                                 
1. Collaborative Learning 
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 .(Park & Howell, 2015)شودارتقای حافظه بلندمدت و یادآوری 

است یبی یادگیری ترک یکالس معکوس یک الگوتوان گفت، بندی کلی میدر یک جمعبنابراین،

ن امکان کند و ایفراهم میقبل از کالس درس برخط  صورتبهرا  درسیدسترسی فراگیران به محتوای  که

 یتعاملهای آموزشی های گروهی و فعالیتکند که فراگیران را از طریق بحثرا برای مدرس فراهم می

کند در داخل کالس درس با خلق این رویکرد تالش می.هدفمند و مشارکتی در طول کالس درگیر کند

را برای  هانآله مواجه نموده، سپس تفکر و تالش برانگیز، فراگیران را با مسئهای چالشها و فعالیتموقعیت

ر بر پذیرش مسئولیت یادگیری و درگیری فراگیران د دییآن تأاصل مسلم و ضروری حل مسئله جلب نماید.

کند تا با تکیه بر فرآیند یادگیری است که با شناسایی و تقویت راهبردهای یادگیری به فراگیران کمک می

ی بنابراین این شیوه آموزشی از هر روشخود در جریان یادگیری شوند. بهبود عملکردهای خود، باعث توانایی

 گیرد.برای درگیر کردن و فعال کردن فراگیران در فرآیند آموزش و یادگیری بهره می

 
 جهینت

مفهوم کالس معکوس و پاسخ به این سؤال بود چارچوب نظری هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین 

کوس که ادعای فراگیر محوری و یادگیری فعال دارد، چگونه به چالش مدیریت زمان که رویکرد کالس مع

 شدهطرحمبه مباحث  با توجه رودهد؟ ازایندر کالس درس و تسهیل یادگیری فراگیر محور و فعال پاسخ می

که در مؤلفه آموزش داخل کالس  استهای اساسی کالس معکوس شامل عناصری هر یک از مؤلفه

 های تعاملی و در مؤلفه آموزش خارج از کالس درس،های یادگیری فراگیر محور و فعالیتهدرس،نظری

بتنی مکالس معکوس  یالگوگیرد. قرار می تأکیدهای یادگیری مدرس محور و آموزش مستقیم مورد نظریه

جایی که ،یادگیری محور است یالگوو تبدیل آن به محور  آموزش سخنرانی یتغییرات اساسی در الگوبر 

شود یمعطوف متکالیف درسی  انجامو  شدهآمادهمواد آموزشی از قبل به قبل از کالس درس فراگیر توجه 

 ترهای یادگیری جهت درک عمیقو فعالیت فراگیران کبرای بهبود در از زمان کالس درس مدرسو 

 نوع نیاان داده شد که مطالعات صورت گرفته نش بر اساسکند. می اشکال استفادهمفاهیم درسی و رفع 

با یادگیری فراگیر محور و  حالنیدرعدهد و کالس به چالش مدیریت زمان در کالس درس پاسخ می

رد شامل های اصلی این رویکخوانی دارد.به استناد ادبیات یادگیری فراگیر محور، فعالیتهای آن همفعالیت

 صورتبهد که شومشارکتی و یادگیری حل مسئله مییادگیری از طریق همتایان،یادگیری همیارانه، یادگیری 

 ر اساسبگیرند. ها زیر چتر یادگیری فعال قرار میتعاملی و در ارتباط باهم  عمل کرده و همه این فعالیت
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یر محور های فراگشواهد موجود، کالس معکوس یک رویکرد آموزشی فراگیر محور بود که با انواع فعالیت

 . استهمسو 

تد که افزمانی اتفاق میکالس معکوس  محور درفراگیر  یادگیریهای این پژوهش، بر اساس یافته 

 ر یک محیط یادگیریدبنابراین . در فرآیند یادگیری درگیر شوندو  ت داشتهفراگیران فرصت بیشتری برای تعامال

بنابراین، مدرسان  د.نکران دیکته تا اینکه یادگیری را به فراگی استیادگیری  کنندهلیتسه فراگیر محور،مدرس

یری هایی مانند یادگیری از طریق همتایان، یادگتوانند از روشجهت تحقق یادگیری فراگیر محور در فراگیران می

امل و درگیر شدن بر تع تأکیدها مشارکتی، همیارانه و یادگیری حل مسئله بهره بگیرند. ویژگی مشترک این روش

اید خود ها فرض بر این است که فراگیر برای یادگیری بری است، بیان دیگر در این روشفرآیند یادگی با ریفراگ

ات باشد.در صرف اطالع کنندهافتیدراینکه  یجابهوجوی دانش بپردازد به مشارکت و تعامل پرداخته و به جست

گیران باید فرا کالس معکوس یک الگوی فراگیر محور است و است کهاین راستا ذکر این نکته حائز اهمیت 

-را قبل از ورود به کالس بر عهده بگیرند و خود را جهت انجام فعالیت شدهضبطهای مسئولیت مشاهده سخنرانی

یران سازی فراگکالس معکوس شامل آمادههای یادگیری متناسب با آن در زمان ورود به کالس درس آماده کنند.

درس  از کالس فراگیران قبلکارایی کالس معکوس به این عامل بستگی دارد که . لذا، جلوتر از زمان است

 (.Patanwala, Erstad & Murphy, 2017)کافی آماده شوند اندازهبه

مانند سایر تحوالت آموزشی به دنبال بهبود دهی کالس معکوس مهم است که برای سازمان بنابراین،

ن اگر فراگیرا .ها نیستبرای همه آموزش جادویی حلراهک فراگیران است اما این یعملکرد و درگیری 

دهند می های کالسی را از دستفعالیت ،زمان خود برای مطالعه فیلم سخنرانی نداشته باشند صرفبهتمایلی 

 ییهابال روشمداوم به دن طوربه دیبامدرسان بنابراین . دنشونسبت به این شیوه دلسرد و ناامید می سرعتبهو 

چیزی که هائو زعمبه(. Rossi, 2014آموزشی باشند) این شیوه بر اساسکار کردن ی تشویق فراگیران به برا

دارند برای  دقص اگر فراگیرانکه درجه اول باید تعیین کنیم  است این است که دربسیار مهم  این الگودر 

ه، مدرس اینک ترمهمو  بگیرند باید مسئولیت یادگیری خود را در بر عهده ،یادگیری معکوس آماده شوند

 .((Hao, 2016 یرهستند یا خ خودآگاهاز نیازهای یادگیری فراگیران  هاآنباید مشخص کند که آیا 

 ریزمان و سرعت فراگمبتنی بر یادگیری  این نوع آموزش ازجمله هایمزیتسرانجام، باوجود برخی 

دن شمدرس و فراگیر و فراهم تعامل بیشتر ، لهحل مسئ ،سازی بهتر برای کالسآماده در جریان یادگیری،

 ازجمله تعهد الزم به زمان و تالشهایی نیز مواجهه است، بیشتر، این الگو با چالش یادگیری یهافرصت

یش مطالعه عدم رعایت پ، تسهیل ارتباطات فعال داخل کالس درس، نیاز به پرورش مشارکت کالسی فراگیر،
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 ,He, Holton)شودمی فراگیرانمنفی بر رفتارهای مطالعه  ریرس و تأثکه باعث کاهش سرعت کلی کالس د

Farkas & Warschauer, 2016 & Loo, Eifler, Smith, Pendse, He, Sholinbeck & Dupuis, 2016 .)

ای هلذا انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه و شناسایی مزایا، موانع، اثربخشی و کارایی این رویکرد در فعالیت

 رسد.یادگیری در عمل ضروری به نظر می-یاددهی
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