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دبير رياضي و معاون آموزشي ـ منطقة ۴ تهران

 جورچين يادگيري
گاهــي ما معّلمان در شــرايطي به تدريــس مي پردازيم كه 
عوارضــي پيدا و پنهان، بر كالس درســمان احاطــه دارد. بر 
اين اســاس، ســؤاالتي به ذهن متبادر مي شــود؛ از جمله: آيا 
دانش آموزمان از شرايط جســمي يا روحي مناسبي برخوردار 
اســت و تمركز الزم را در حين تدريس دارد؟ آيا دانش آموزي 
هست كه مطالب تدريس شــده را يادنگرفته باشد و خجالت، 
مانع از پرسشــگري وي و تقاضاي تكرار آن شود؟ آيا بچه ها با 
توضيح معلم و حل مســائل نمونه به خوبي ياد مي گيرند؟ آيا 
عواملي كه موجب اتالف وقت و مسائل حاشيه اي ناخواسته در 
كالس درس مي شوند، فرصت الزم براي يادگيري دانش آموزان 

را از بين نمي برند؟ آيا ...
صاحب نظراني چون گاردنر۱ (مبدع نظريه هوش هاي چندگانه) 
معتقدند كه تنها ۲۵ درصد از دانش آموزان از دو هوش كالمي 
ـ زباني۲ و منطقي ـ رياضي۳ ، بهره اي سرشــار دارند، بنابراين 
روش هاي سّنتِي مبتني بر سخنراني و حّل مسئلة معّلم، موجب 
يادگيري شايســتة ســه چهارم دانش آموزان نخواهد شــد! در 
چنين شرايطي، فراگيرندگان، كمتر فرصت تجربه پيدا خواهند 
كــرد؛ در حالي  كه به نظر تايلر، آنــان فقط چيزي را به خوبي 
فرامي گيرند كه خود تجربه مي كنند. از ســوي ديگر، برخي از 
صاحب نظران مانند ويگوتســكي۴ يادگيري بچه ها را اساسًا در 
گرو تعامل، به ويژه با هم ســاالن خود مي دانند و بر اين اساس، 
يادگيري  هميارانــه۵ و فعاليت هاي گروهي بچه ها نقش درخور 

توجهي ايفا مي كند. 
در چنين شرايطي، بهره گيري معلم از رويكرد كالس معكوس 
امتيازات زيادي (همراه با برخي مالحظات) مي تواند داشته باشد 
كه در ادامه بدان اشاره مي شود. فرض بر اين است كه دانش آموز 
فيلمي آموزشي از معّلم خود در اختيار داشته باشد و بتواند در 
ســاعتي كه از شرايط جسمي و رواني مناسبي برخوردار است، 
آن را بــه دفعات مالحظه كند. چنانچه بــه هر دليلي او دچار 
حواس پرتي شد، بازبيني فيلم برايش ممكن است؛ چيزي كه در 

كالس درس به سادگي ميّسر نيست. 
او نســبت به فيلمي كه معّلمش ساخته  است، احساس تعّلق 
بيشتري مي كند و با آن ارتباط بهتري برقرار مي سازد؛ به خصوص 
اگر پيش تر بذر رابطه اي دوســويه و اثربخــش در كالس درس 
كاشته شده باشد و معّلم نيز به منظور برقراري ارتباط چشمي۶، 

به تناوب تصوير خود را در گوشة فيلم به نمايش بگذارد. 
دانش آموز، وقت گذاري مسئوالنه و دلسوزانه معلم را مي ستايد 
و گاه در حضــور ديگر همتايان يا نزديكان، احســاس مباهات 
مي كند. براي دانش آموزان، شنيدن ســر و صداي فرزندان در 

ميان فيلم، جالب توجه بوده و تلويحًا تالش هاي خودانگيخته، 
غيرموظف و بي پاداش معّلم را در جهت بهبود يادگيري شــان 

تحسين كرده اند. 
معّلم در ســاخت فيلم مي تواند با استفاده از فايل پي دي اف 
(PDF) كتاب درسي، تدريس مباحث مورد نظرش را انجام دهد 
و دانش آموز نيز از همان كتاب، مطالب را دنبال كند. اين امر به 
ويژه اگر با كاربرد قلم و تختة هوشمند همراه شود، فهم بيشتر 
دانش آموز را در پي خواهد داشت. استفاده از رنگ و تصوير براي 
دانش آموزاني كه داراي هوش ديداري۷ هســتند، لذت بخش تر 
و اثربخش تر اســت. عــالوه بر آن، كتب درســي فّعاليت محور 
كنوني، امكان تجربة هم زمان را براي دانش آموز مهّيا مي كنند 
و به نوعي مي توانند دغدغة همكاران براي ديدن فيلم از سوي 
دانش آموزان را برطرف كنند؛ مشــروط بر اينكه معّلم، فرصت 
مناسب براي انجام فّعاليت فراگيرندگان را در فيلم ايجاد كند. 
همچنين از آن روي كه اگر براي هر هدف آموزشي رّد پايي در 
نظام ارزشــيابي پيش بيني نشود، تضميني بر تحّققش نخواهد 
بود معلم در آغاز كالس مي تواند آزموني تشخيصي برگزار كند.

از ديگــر مزاياي كالس معكوس، تلفيــق برخي نرم افزارهاي 
آموزشي يا استفاده از برخي سايت ها و ديگر فيلم هاي مربوطه 
در جريان تدريس معّلم اســت؛ كاري كه اغلب به دليل برخي 
محدوديت ها يا نبود بعضي امكانات به سهولت انجام نمي شود. 
به اين ترتيب، بازنمايي هاي۸ بيشتري در تبيين مفاهيم صورت 
مي پذيرد و اين امر فهم عميق تري را در پي خواهد داشت. اين 

موضوع به ويژه در درس رياضي مورد تأييد پژوهشگران است.
مــن در اين باره تجربه اي موّفق در دروس آمار و مدل ســازي 
پايه دوم و حسابان پاية سوم دبيرستان دارم. استفاده از نرم افزار 
اكســل۹ براي توصيف و تحليل داده هاي آماري و اســتفاده از 
نرم افزار ديناميك جئوجبــرا۱۰ در آموزش مفهوم حد، انتقال و 
تغييرات نمودار توابع و حّل معادله با استفاده از نمودار، شرايطي 
را در فيلم هــاي مربوطه مهّيا كرد كه به اذعــان دانش آموزان، 
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فرصت يادگيري ممتازي بود. به خصوص كه در عمل نيز آموزش 
اســتفاده از نرم افزارهــاي مزبور صــورت مي پذيرفت و فرصت 

تجربه هاي مشابه در منزل براي دانش آموزان ايجاد مي شد.
ايــن تجربه به ويژه براي كالس هايي كه زمان كمي در برنامة 
هفتگي دارد، بسيار مفيد است. براي مثال، من تنها يك كالس 
۴۵دقيقه اي در هفته، براي درس آمار و مدل ســازي در اختيار 
داشــتم. از اين روي در برخي فصول، بعد از آنكه دانش آموزان 
تمرين هاي پاياني فصل را انجام دادند، فيلمي از بررسي و حّل 
سواالت مربوطه تهيه مي كردم و در اختيار ايشان قرار مي دادم. 

اين امر نقشي متفاوت و فراتر از يك حلّ المسائل داشت. 

با فيلم هاي ارائه شــده به دانش آمــوزان، جرقه اي ديگر زده 
شــد و با اين مبنا كه تدريس يك مفهــوم، فهم عميق تري را 
براي ارائه دهنده به ارمغان مي آورد، به عنوان فّعاليت  اضافي و 
امتيازي، از دانش آموزان خواســتم كه فيلمي از تدريس برخي 
فصــول كتاب تهيه كننــد. پس از آن، فيلم ها در وب نوشــت 
«يادداشــت هاي آقامعلــم» كه در آن تجــارب معلمي ام درج 
مي شود، بارگذاري شد۱۱. در اين ميان، چه خودباوري هايي كه 
ظهور يافت و چه اســتعدادهايي كه نمايان شــد و چه شور و 

شوقي كه به پاگشت. 
تدريس را در ســياق كالس معكوس محصور نكردم و بر اساس 
مقتضيات بافت و به منظور ايجاد تنوع آموزشي، با در نظر 
داشتن هدف يادگيري، رويكردهاي گوناگون را برمي گزيدم؛ چرا كه 
هر روش بديعي، در آغاز با جّذابيت خاّصي همراه است و تكراري 
شدنش آثار كاهنده اي برجاي مي گذارد. بنابراين، الزم است طرح 
درس ها، از جمله ساخت فيلم، به مرور توسط معّلم شكل گيرند و 

شيوه هاي گوناگون تدريس به اقتضا به كار بسته شوند.

به نظر مي رســد كه بافت دانش آمــوزي و فرهنگ حاكم بر 
مدارس، در اتخاذ رويكردهاي تدريس و شــيوه هاي اجراي آن، 
نقشــي اساسي دارد. من در آغاز ســال تحصيلي در مدرسه اي 
كه كمتر دانش آموز توانا، ســاعي و باانگيزه اي حضور داشــت، 
شبيه شــيوه ام در مدرسه اي ممتاز عمل كردم و نه تنها نتيجة 
مطلوب نگرفتم بلكه اظهاراتي متعارض در مورد توفيق معلمي ام 
دريافــت كردم. براي مثال، از آنجا كه من انشــاي كامل جزوة 
درسي را فرايندي پربازده نمي دانم و آن را تضييع وقت كالس و 
دانش آموزان مي پندارم، سعي داشتم براي ايجاد فرصت بيش تر، 
مطالب را پيش تر در قالب اســاليدهاي حاوي نكات آموزشي 
و حل مســائل خاص با اســتفاده از نرم افزار پاورپوينت۱۲ ارائه 
كنم. و با فرض اينكه تمرين هاي داده شــده اي كه حل نشوند، 
يا تمرين هاي مختصري كه قرار باشــد توســط معّلم يا برخي 
دانش آموزان در پاي تخته حل شــوند، به تسّلط مورد انتظارم 
نخواهد انجاميد، به استفاده از پاورپوينت روي آوردم. گاهي نيز 
هنگام تدريس با استفاده از ديتاپروژكتور و قلم و تختة هوشمند 
در كالس، و نيز از اسكرين كپچرر۱۳ نرم افزار كمتازيا۱۴، تدريس 

را ضبط مي كردم تا عالقه مندان و غائبان از آن بهره گيرند.

با اين وصف، بســياري از دانش آموزان، اذعان داشتند كه اگر 
به سان معّلم سال گذشته شــان، در كالس درس انشاِي جزوه 
توسط معلم صورت گيرد و تمرين ها در پاي تخته حل شودـ  به 
طوري كه پاسخ سواالت، مانند اساليدهاي تنظيم شده يك باره 
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نمايان نشده، بلكه به مرور نگاشته شودـ  آن ها بيشتر مي توانند 
همراه شــوند. بنابراين، به ناچار جزوه اي نيمه كامل تنظيم شد 
كه برخي از محتوايش توسط بچه ها تكميل مي شد تا مرادشان 
حاصل گــردد. به هر روي، شــاكلة يادگيــري دانش آموزان، 
سبك هاي آموزشي مرسوم، محيط يادگيري، محتواي آموزشي 
و قوانين آموزشــي و انضباطي مدرسه در اتخاذ شيوة تدريس 

معّلم موثر است. 

در اينجا الزم اســت به نكته اي مهم و اساســي كه به فلسفة 
كالس معكوس مربوط مي شود، اشاره كنم و آن اينكه تهية فيلم 
آموزشــي و تحويل آن به دانش آموز جهت اســتفاده در منزل، 
به منظور ايجاد فرصت بيشتر براي انجام فّعاليت هاي يادگيري 
در كالس درس به ويژه به شــكل مشاركتي است. به عبارتي، 
بهرة بيشتر يادگيري دانش آموزان از طريق تشريك مساعي به 
عنوان امري مهم تر، مالزم انتقال تدريس به خانه از طريق فيلم 
آموزشــي است تا نقش معّلم را از خردمندي بر روي صحنه به 
راهنمايي در كنار۱۵ بدل سازد. بر اين اساس، وقت دانش آموزان 
قوي تر با پرسش هاي ســايرين از معلم در حين تدريس، هدر 
نمــي رود و كلية دانش آمــوزان از وقت خود اســتفادة بهينه 
مي كنند. به عالوه، امكان نظــارت فردي معلم و راهنمايي هاي 
انفرادي وي بيشتر مي شود، فرصت ارزندة تعامل و گفت وگوي 
جهت دار و هدفمند دانش آمــوزان با يكديگر افزايش مي يابد و 
عدالت آموزشــي، توجه به تفاوت هاي فردي و شخصي ســازي 
آموزش، فزون تر مي شــود؛ ضمن آنكه فضاي كالس، به دليل 

فّعاليت بچه ها، از حالت يكنواختي و كسالت خارج مي گردد.
به رغم خرق روية مرسوم در اين سياق و به تبع آن، مقاومت و 
مخالفت دانش آموزان در اين ميان، به مرور با همراهي مسئوالن 
مدرسه، تمامي دانش آموزان در يك بازي برد ـ برد به يادگيري 
هميارانه نائل مي شــوند؛ حتي در مدارسي كه دانش آموزانش 
انگيزه و عملكرد شايســته  و سرشــاري ندارنــد. البته در اين 
ميــان، تعداد اعضا و تركيب گروه ها، چيدمان ميزها و محتواي 
فعاليت ها، ارزشــيابي  گروهي و ديگر عوامــل، در بازده اين امر 
دخالت دارند. من در سال تحصيلي گذشته، با استفاده از همين 

شــيوه براي نخستين بار بعد از دو دهه تدريس رياضي، به رغم 
كمترين ميزان استفاده از گچ و تخته سياه، بيشترين ميزان حل 
مســئلة گروهي در كالس را فراهم نمودم و در نهايت، با اعجاز 
تجارب تعامل مدار دانش آموزان، رتبة نخســت ميانگين نمرات 
درس رياضي در آزمون هاي بين مدرسه اي جامعه اي نسبتًا بزرگ 
احراز شــد. در اينجا هنر معلم اين است كه با كمترين فعاليت 
خود، بيشترين حل مســئله در كالس درس فراهم مي آورد و 

يادگيري گسترده و عميقي شكل مي گيرد.
در پايان، با تأكيد دوباره بر هدف يادگيري از تدريس خاطرنشان 
مي گردد كه كالس معكوس مي تواند بسترساز تعامل و تجربه 
دانش آموزان باشد و زمينة يادگيري ايشان را فراهم آورد. هرچند 
جورچين يادگيري فراگيرندگان صرفًا محاط در آن شيوه نيست 
و بنابــر بافت محيط يادگيري، مي تواند ســهمي در روش هاي 
متنّوع و تلفيقي معّلم داشــته باشــد؛ آنچنان كه حدود و ثغور 

كاربست آن، مقتضي شرايط، به طور سّيال تعريف شود.
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