
بهناز پورمحمد

گفت وگو با زهره سفیدی دبیر پایه هشتم شهر قم

زمان كالس را 
وسعت ببخشيم!

زهره سفیدی با ده ســال سابقة تدریس در مدارس ابتدایی و 
متوسطة اول و دوم و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی فیزیک 
و کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی از دانشگاه خوارزمی، در 

شهر قم مشغول به خدمت است.
مطلع شدیم که ایشــان با تهیه و تدوین فیلم های آموزشی و 
با روش یادگیری معکوس در حال تدریس علوم پایة هشــتم در 
مدرسة فرهنگ شهر قم هستند. برای آشنایي با تجربه هاي خانم 

سفیدی با ایشان به گفت وگو نشسته ایم.

 از چه سالی با پروژة یادگیری معکوس آشنا 
شدید؟

 در ســال 1394 در مطالعاتــی مرتبط با 
رشــتة تحصیلی ام، تکنولوژی آموزشــی، 

به صورت کامًا  تصادفی با دیدن کلیپ 
سلمان خان با روش یادگیری معکوس 
)FLIPPED LEARNING( آشنا 
شدم. پس از آن تا امروز، با عضویت 
در گروه هایی کــه در این زمینه 
فعالیت می کنند، پیگیر هر مقاله  
و مطلبی که در  این زمینه باشد، 

هستم و سرکاس از آن ها استفاده 
می کنم.

 لطفًا دربارة روش یادگیری معکوس 
توضیح  دهید.

 در یادگیری معکوس  بخشی از یادگیری )یادگیری 
ســطح ابتدایی و اولیه( در منزل اتفــاق می افتد و 
جاهایی از تدریس که به نظارت بیشتر معلم نیاز 

دارد، در کاس صورت می گیرد. در شیوة یادگیری معمول، این 
معلم در کاس درس تدریس می کند و دانش آموز با انجام دادن 
تکالیف پیچیده در منزل درگیر می شود ولی در روش یادگیری 
معکوس این روند برعکس صورت می گیرد؛ یادگیری در منزل 

انجام می شود و سطوح باالتر آن در کاس اتفاق می افتد. 
این روش نیازمند لوازمی است؛ ازجمله اینکه معلم باید از قبل 
ویدئوها و رسانه های آموزشی الزم را برای دانش آموزان تدارک 
ببیند. این رسانه ها شامل متن، فیلم، روش های برخط )آناین( 
و ... هســتند. همة این ها وابســته به این است که شما چقدر 
امکانات آموزشی دارید و البته همه با توجه به مخاطب 
قابل تغییرند. در امکانات خیلی عالی دانش آموزان 
به سبب  دسترســی به اینترنت می توانند به 
بهترین اهداف خود برسند ولی در سطوح 
پایین تر، فیلم را به صورت سی دی در 
اختیار دانش آمــوز قرار می دهیم و 
اولیــه در منزل )دیدن  یادگیری 

فیلم( انجام می گیرد.

 چه شد که برای تدریس 
روش یادگیــری معکوس را 

انتخاب کردید؟
 مشــکلی که اکثر معلمــان با آن 
روبــه رو هســتند، حجم زیــاد مطالب و 
زمان کم بــرای تدریس و گرفتــن بازخورد از 
دانش آموزان اســت. با توجه به حجم زیاد مطالب، سطوح 
مختلف یادگیری و رسیدن به اهداف آموزشی کتاب همیشه به 
دنبال راهی بوده ام که زمان کاس را به شیوه ای وسعت دهم و 

از چه سالی با پروژة یادگیری معکوس آشنا 

 در مطالعاتــی مرتبط با 

و ... هســتند. همة این ها وابســته به این است که شما چقدر 
امکانات آموزشی دارید و البته همه با توجه به مخاطب 
قابل تغییرند. در امکانات خیلی عالی دانش آموزان 
به سبب  دسترســی به اینترنت می توانند به 
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از این زمان بیشتر استفاده کنم. برای همین، از این روش برای 
تدریس بهره می برم و در زمان کاسم صرفه جویی می کنم.

 محتوای آموزشی خود را چگونه تهیه می کنید و 
در اختیار دانش آموزان قرار می دهید؟

 اولین بــار به کمک یکی از همکاران فیلم آموزشــی تهیه 
کردیم که بســیار ابتدایی بود؛ به این صــورت که یکی درس 

می داد و دیگری با تلفن  همراه فیلم برداری می کرد.
گاهی در منزل زمانی که خانواده همه خواب بودند، به تدریس 
و ضبط فیلــم می پرداختم. وقتــی کارم با اســتقبال والدین و 
دانش آموزان مواجه شد، تشویق شدم و انگیزه پیدا کردم که به کارم 
کیفیت بدهم. حاال از نرم افزارهایی مثل کمازیا استفاده می کنم تا 
فیلم ها را به صورت ســی دی یا ِفلش با کیفیت بهتری در اختیار 
دانش آموزان قرار دهم. البته به نکتة خیلی مهمی در تهیة فیلم ها 
باید اشاره کنم و آن این است که مدت  زمان فیلم ها نباید طوالنی 
باشد. به قولی فیلم ها باید به صورت لقمه های کوچک و کم حجم و 

مفید طراحی شوند تا دانش آموزان از آن ها  استقبال کنند.

 آیا از فیلم های آموزشــی مرتبط با درس مورد 
نظرتان استفاده می کنید؟

 ایــن روش را هــم امتحان کرده ام ولــی فیلمی که خودم 
ســاخته باشم، اثر بهتری دارد تا فیلمی که از اینترنت بارگیری 
می شود. روزهایی که نمی رســم فیلم ضبط کنم، از فیلم هایی 

استفاده می کنم که قبًا بارگیری و ویرایش کرده ام.
یکی از مشــکات بارگیری از اینترنت این اســت  که ممکن 
است تصاویر برای دانش آموزان مناسب نباشد یا نیاز به توضیح و 
ترجمه داشته باشد. بر این اساس، فیلم را حتمًا  از قبل باید دید 
و از هر لحاظ ویرایش کرد تا مناســب استفادة دانش آموز شود. 
از فیلم های ســه بعدی هم برای فهم بهتر دانش آموزان می توان 

استفاده کرد.
در کل، بــا توجه به تجربة شــخصی که از 
دوره های ابتدایی و متوسطه دارم،  معتقدم که 
اثر بخشی فیلمی که خود معلم با لحن و مدل 
آموزشــی مورد نظرش تهیه و تدوین می کند، 

بیشتر است.

 از مزایای روش یادگیری معکوس، 
بیشتر بگویید.

 برخی از مباحث به تکرار و تمرین نیاز دارند. 
با این روش، دانش آموزانی که نیاز بیشتری به 

تکــرار و تمرین دارند، می توانند هر چقدر که دوســت دارند در 
منزل فیلم را به  صورت تکراری ماحظه کنند تا مطلب برایشان 
جا بیفتد. ولی این در کاس به دو دلیل شاید دو یا سه بار بیشتر 
امکان نداشــته باشــد: یکی زمان کم و دیگر اینکه دانش  آموزان 
قوی تر حوصله شــان ســر می رود و در نتیجه نظم کاس به هم 
می خورد و ممکن اســت دانش آموز قوی ترمز کاس محسوب 
شــود. ولي با این روش دیگر در کاس مجبور نیستم دانش آموز 
قوی را نگه دارم تا دانش آموز ضعیف به او  برسد. برای دانش آموزان 
قوی پــس از دیدن فیلم ها تکالیفی را به صورت A,B,C از قبل 
طراحی کرده ام. براساس توانمندی، یکی از این تکالیف را به عهدة 
دانش آموز می گذارم تا ســطح یادگیری دانش آموزان را هم باال 

ببرم.
   دانش آمــوزان با توجه به اینکه از قبل از طریق دیدن فیلم 
با موضوع درس آشــنا می شوند، اضطرابشــان به میزان زیادی 

کاهش پیدا می کند.

اثر بخشی فیلمی 
که خود معلم 
با لحن و مدل 
آموزشی مورد 
نظرش تهیه و 

تدوین می کند، 
بیشتر است

تصاویر
 آرشیوي 

هستند
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 مزیت بعدی روش فیلم دیدن این اســت که بعضی از والدین  
کــه عاقه مندند به فرزندانشــان کمک کنند، بــا دیدن فیلم 
تدریــس همراه با آن ها در منزل، با روش تدریس معلم آشــنا 
می شوند.پس به  بی راهه نمی روند و می توانند کمک مؤثری در 

امر آموزش برای فرزندانشان باشند.

 پس از مشاهدة فیلم آموزشی در منزل، چه فعالیتی 
برای دانش آموزان در کالس درس تعریف کرده اید؟

 در کاس تمرین هایــی در ســطوح باالتر 
صــورت می گیرد. برای ایــن كار  از یادگیری 
معکــوس اســتفاده می کنــم کــه یکــی از 
شاخصه هایش مشــارکت کاسی  است. وقتی 
بچه هــا به ســرکاس می آیند، ممکن اســت 
برخی مشــکاتی داشته باشــند. من از قبل 
 بچه ها را گروه بندی کرده ام. گروه بندی می تواند 
مدل های  مختلفی داشــته باشد. ممکن است 
هِمگن یا ناهمگن باشــد؛یعنی همة بچه های  
گروه در یک حد و یا خوب و ضعیف و متوسط 
باشند. گروه بندی ناهمگن که در گروه هر سه 
سطح دیده شود، ضعیف، قوی و متوسط است. 
ایــن گروه بندی بنا به تشــخیص معلم کاس 

انجام می گیرد.
در گروه هــا بچه هــا مباحثی را که متوجه نشــده اند، مطرح 
می کنند. با توضیح هر کدام از اعضا ، گروه رفع اشکال می کند و 

بچه ها از یکدیگر خیلی بیشتر یاد می  گیرند.
معلم ناظر بر بحث و گفت وگو گروه هاســت و وقتش را صرف 
دانش آموزانی می کند که به کمک بیشــتری نیــاز دارند و در 
نهایت، توضیحات تکمیلی و جمع بندی با معلم است. یادگیری 
معکوس باعث می شــود که تدریس فعال باشد. در عین حال، 
مشارکت دانش آموزان را در یادگیری باال می برد و به یادگیری 
عمق می بخشــد. در این روش به خوبی مشــاهده می شود که 
دانش آموزان به خود تنظیمی می رسند.پس هر وقت به آموزش 

جدید نیاز داشته باشند، به خودشان این اجازه را می دهند که 
با توجه به نیازشان فیلم ببیند و جلو بروند.

 با دانش آموزانی که امکان دسترســی به رایانه را 
ندارند، چه برخوردی می کنید؟

 در هر کاســی همة دانش آموزان یکدســت نیستند. ما با 
خانواده هایی روبه رو هســتیم که بعضی از آن ها اجازة استفاده از 
رایانه را به بچه هایشــان نمی دهند. بر این اساس، محتوای فیلم 
آموزشی را در فلش قرار می دهیم و بچه ها می توانند فیلم آموزشی 

را با تلویزیونی که در منزل دارند ببینند.

 خانواده ها چگونه با روش جدید شما یعنی یادگیری 
معکوس آشنا شدند و از آن استفاده کردند؟

 قبًا با خانواده ها در جلسه ای دربارة روش تدریسم صحبت 
کــردم و مطرح کردم که به همکاری آن ها نیــاز دارم. از مزایا و 
محاســن این روش حرف زدم و در این بــاره گفت وگو کردیم. 
همیشه در ابتدای هر فعالیتی مقاومتی هست که برای مواجهه با 
آن باید صبور بود و پشتیبانی اولیای مدرسه را داشت تا خانواده ها 
بپذیرند. متأســفانه در برخی مواقع به دلیل توجیه نشدن اولیا 
کار به شــکایت آن ها رسیده، که اگر مدیریت مدرسه پشتیبانی 

نمی کرد، طرح متوقف می شد و اجازة ادامه یافتن پیدا نمی کرد.

 بــه نظر شــما ایــن روش برای تمــام دروس 
پاسخگوست؟

 ما همیشه به بچه ها می گوییم که پیش مطالعه داشته باشند. 
متأسفانه مشکلی که این روزها با آن مواجهیم، این است که بچه ها 
حوصلة خواندن ندارند و در یک کاس مثاً 20 نفری، ممکن است 
فقط ده نفر پیش مطالعه داشــته باشند. برای رفع این مشکل، از 
فیلم هایی با جذابیت بصری مناسب مثًا تصویر خوب و یا صدای 
خوب استفاده می کنیم. برای مثال، درس ادبیات فارسی این جذابیت 
خود را خیلی بیشتر نشان می دهد و راحت تر از ساختن فیلم آموزشی 
است. دانش آموز با چند بار شنیدن صوت و لحن درست خوانش شعر 

یا متن، به ادبیات عاقه مند و به مطالعه ترغیب می شود.

ما همیشه به 
بچه ها مي گوییم 
كه پیش مطالعه 
داشته باشند. 
متأسفانه مشكلي 
كه این روزها با 
آن مواجهیم، این 
است كه بچه ها 
حوصلة خواندن 
ندارند
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مزایای یادگیری معکوس

- بهبود یادگیری
ـ یادگیــری مســتقل و داشــتن 
یادگیــری مشــخص )توجــه بــه 

تفاوت های فردی(
رسیدن به سطوح باالی یادگیری

ـ ارائة یادگیری مشارکتی و تعامل 
گروهی

ـ افزایش احساس تعلق به مدرسه
ـ تقویــت خودتنظیمی تحصیلی، 

وجود راهبری یادگیری
ـ افزایش انگیزة تحصیلی
ـ بهبود نگرش تحصیلی

ـ تقویت تفکر تأملی 
ـ بهبود مهارت های  فراشناختی

معایب یادگیری معکوس

- ممکــن اســت در مناطق کمتر 
برخوردار امکان اجرا نداشته باشد.

ـ تهیه و تدوین و تولید این فیلم ها 
زمان بر اســت و بــه اختصاص زمان 

کافی نیاز دارد.
ـ به دلیل آشنا نبودن با این روش، 
مقاومت هایــی از ســوی دانش آموز 
و اولیــا و گاهی کارکنان مدرســه 

مشاهده می شود. 
اگر دانش آمــوز همکاری الزم را از 
خود نشان ندهد و زمان مناسبی برای 
مشاهدة فیلم ها و انجام دادن وظایف 
صرف نکند، رسیدن به اهداف درنظر 
گرفته شده مشکل می شود. لذا قبل 
از اجرا می بایســت دانش آموز کاماً  
همراه شــود و مزیت های این روش 

برایش آشکار گردد.

 مشــکالتی که در این روش ممکن است پیش بیاید 
چیست؟

 فیلم هایی را که از قبل آماده شده، به تعداد دانش آموزان تکثیر 
می کنــم اما ممکن اســت و حتمًا  این اتفاق می افتــد که تعدادی 
از ســی دی ها در منزل بچه ها باز نمی شــوند. در نتیجه فیلم دیده 
نمی شود و این یعنی آماده نبودن آن تعداد دانش آموزی که فیلم را 
ندیده اند و اختال در امر آموزش و تأخیر در یادگیری و از دســت 

دادن زمان.
مشــکل بعدی این اســت که به دلیل کمبود زمــان ضبط فیلم، 
فیلم بــرداری همة فصل ها مقدور نیســت. در اینجا مجبورم برخی 

فصل ها را که تصویری تر و دشوارترند، انتخاب و فیلم برداری  کنم.

 تغییر محسوسی که با اســتفاده از روش یادگیری 
معکوس در دانش آموزان دیده اید، چه بوده است؟

 در ضمن بحث هایی که بچه ها درگروه در ارتباط با درس با هم 
دارند، متوجه شده ام که اضطرابشان به دلیل تسلط از قبل به عنوان 

درس، به طور محسوسی کاهش پیدا کرده است.

 در درس ریاضی بچه ها االن راحت تر از قبل برای حل 
مسئله پای تخته می آیند.

 چون از قبــل، چندین بار تدریس معلمشــان را مرور کرده اند، 
مسئله شان حل شده و اضطرابشان برای آمدن پای تخته کمتر شده 

است.
انگیزه در بچه ها برای من خیلی مشــهود اســت و می بینم که با 
اعتمادبه نفس داوطلب یادآوری درس هستند؛ چون از قبل با درس 
جدید آشنا شده اند. با زمان اضافه ای که با این روش به دست می آید، 

نقشة مفهومی هر درس را با دانش آموزان قوی ترسیم کنیم.

 لطفًا دربارة نقشة مفهومی بیشتر توضیح  دهید.
 با نقشــه مفهومی که ممکن است خود دانش آموز ترسیم کند یا 
گروهی نقشه مفهومی ترســیم کنند یا با کمک من نقشه مفهومی 
پایان هر درس به صورت سازمان دهی یادگیری آن جلسه از آموزش را 
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