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یادگیری
معکوس

 مقدمه
نگارندگان از سال 139۵ کالس های 
درس خود را به صورت کالس معکوس 
برگزار کرده و از مزایای آن بهره مند 
شده اند. همچنین، به منظور هم رسانی 
با دیگر  این تجربه ها، گفت وگوهایی 
معلمان در قالب کارگاه داشــته اند. 
مطرح  پرســش هایی  میان  این  در 
می شــدند که برخی از آن ها در این 

شماره بیان می شوند.

 پرســش های معلمــان دربــارۀ 
یادگیری معکوس

 در بحــث کالس معکوس این 
سؤال پیش می آید که آیا این شیوه 
در همة درس ها قابلیت اجرا دارد؟ 
با  دانش آموزان  تمام  آیا  همچنین، 
سطوح یادگیری متفاوت می توانند 

از آن بهره ببرند؟
پاســخ: بله، فقط کافی است به این 
شــیوه اعتقاد الزم را داشته باشیم. در 

این صــورت، حتی معلــم تربیت بدنی 
هم می تواند از روش معکوس اســتفاده 
کنــد! بدین ترتیب که اگر قرار باشــد 
معلم والیبال آموزش دهد، کافی اســت 
فیلم مربوط به این رشــته را در اختیار 
دانش آموزان قرار دهد و در زمان محدود 
و مغتنــم زنــگ ورزش، از فعالیت های 

عملی استفاده کند.
همچنین، از آنجا که در این شیوه قرار 
اســت از فیلم آموزشی اســتفاده شود، 
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پس هــر دانش آموز می تواند با توجه به 
سطح دریافت خود یک یا چند بار فیلم 

را ببیند تا مفهوم را دریابد.

 چه موانعی بر سر راه تشکیل 
وجود  معکــوس  به صورت  کالس 
دارند؟ و راه از میان برداشتن آن ها 

چیست؟
یکــی از موانــع، نحــوة دسترســی 
به محتوای ســاخته شده  دانش آموزان 
توســط معلم اســت. پیش فــرض این 
از  شــیوه، اشــتراک محتوای آموزشی 
طریق اینترنت اســت که بــرای برخی 
مانــع مطرح  به عنــوان  دانش آمــوزان 
می شود. در این حال، می توان از سی دی 
یا فلش برای ارائة محتوا اســتفاده کرد. 
در موارد بسیار نادر هم می توان از رایانة 
مدرسه، در ساعات حین یا بعد از مدرسه، 
برای نمایش فیلم آموزشی استفاده کرد.

فیلم ها  تماشــای  نحوة  دیگــر،  مانع 
توســط دانش آموزان است. باید در نظر 
داشــت، مشــاهدة این گونه محتواها با 
دیدن فیلم سینمایی و سریال متفاوت 
است و الزم است حتمًا دانش آموزان را 

در این خصوص آموزش داد.
مانع بعدی، مدت زمان زیاد فیلم های 
آموزشــی اســت. توصیه می شود زمان 
تقریبی هر آموزش ویدیویی حدود یک 
و نیم دقیقه به ازای هر پایه باشد. یعنی 
برای کالس دهم حدود 15 دقیقه باشد 
و اگر زمان بیشــتری برای ارائة محتوا 
نیاز باشــد، می توان فیلــم را در چند 

قسمت ارائه کرد.
فیلم ها،  نکردن  تماشــا  چالش دیگر، 
قبــل از ورود به کالس، توســط برخی 
از دانش آموزان اســت. برای این مسئله 
نیز راهــکار وجود دارد. بعــد از ایجاد 
باز هم اگر  ضمانت های اجرایــی الزم، 
دانش آمــوزی بــه هر دلیــل موفق به 
تماشای محتوا نشده باشد، می توان در 
ابتدای زمان کالس برای او این فیلم را 

در رایانة مدرسه نمایش داد.
مانع دیگر شاید آشنایی با سخت افزار 
و نرم افــزار ضبط فیلم باشــد. گفتنی 
یا اســتودیوی  اســت، هیچ دســتگاه 
پیچیده ای برای بهره گیری از این روش 

الزم نیست. فقط کافی است یک رایانه و 
یک دستگاه ضبط تصویر داشته باشید. 
البته ممکن است کاربست این شیوه با 
مشکالت دیگری نیز همراه شود که عزم 
جدی در اجرای آن، رافع مسئله و یافتن 
راه حل آن باشد. به ویدیوی صحبت های 
آقایان برگمن و سمز1 که به دو سؤال 

نخست پاسخ داده اند، توجه کنید.

در  معلــم،  اســت  الزم  آیا   
شــرایطی که فیلم تدریس را در 
می دهد،  قرار  دانش آموزان  اختیار 
دوباره مطالب را در کالس تدریس 

کند؟
پاسخ: مزیت اصلی استفاده از کالس 
معکوس، آزاد کردن زمان برای پرداختن 
به موضوع اصلی، یعنی بهبود یادگیری 
است. کالس معکوس درواقع پلی است 
برای رســیدن به یادگیری. یعنی ابتدا 
بایــد زمان کالس را کــه به طور عمده 
به تدریس می گــذرد آزاد کرد تا معلم 
بتواند برای یادگیری تعاملی اســتفاده 
کند. پــس کالس جای تدریس صفر تا 
صد نیست، بلکه مکان تعمیق و تثبیت 
یادگیری در ســایة فعالیت های تعاملی 
اســت که البته طراحی آن توسط معلم 

بسی ضروری است.
صحیح  معکوس ســازی  فراینــد  اگر 
انجام شــود و فراگیرنده قبل از حضور 
در کالس حتمًا در جریان آموزش قرار 
گیــرد، دیگر نیازی به از دســت دادن 
زمان محــدود، بی بدیل و مغتنم کالس 
برای تدریس نیست. البته تجربه نشان 
می دهد، بهتر است در ابتدای هر جلسه، 
معلم یک بار به سرعت موضوع تدریس 
را برای بازخوانی و وحدت رویة مطالب 

در ذهن دانش آموزان، تکرار کند.

 یکی از ویژگی های مطرح شده 
کالس  ادارة  معکــوس،  کالس  در 
به صورت چندسطحی است. منظور 

چیست؟
ناهمگون  کالس هــای  در  پاســخ: 
)تقریبًا همة کالس های موجود(، ترکیب 
دانش آموزان از لحاظ آموزشی به صورت 
ضعیف، متوســط و قوی است و یکی از 
مشــکالت ادارة این نوع کالس ها تنوع 
میزان و سرعت فهم شاگردان است. در 
این حال، با استفاده از روش مشارکتی 
و کارگروهــی در کالس، دانش آموزان 
قوی تر نقش ســرگروهی و ارائة مطلب 
دانش آمــوزان  و  داشــت  را خواهنــد 
متوســط و ضعیف تر نیز به کمک هم و 
به کمک سرگروه، به تمرین و ممارست 

می پردازند.
در حالتی ارتقایافته از کالس معکوس، 
جدای از فعالیت های گروهی، زمانی نیز 
برای بهره مندی دانش آموزان از شــبکة 
اطالعات محدود شده به عنوان تدریس 
و حل تمرین های ســاده تا پیشرفته در 
نظر گرفتــه می شــود. دانش آموزان با 
توجه به ســطح توانمندی خود به یک 
یا چنــد تمرین خواهنــد پرداخت که 

پیشرفت آن ها را در پی دارد.

 یکــی از مشــکالت معلمان 
در کالس، بی انگیزگــی یا مقاومت 
دانش آمــوزان در مواجهــه بــا 
این  با  طرح هــای جدید اســت. 

موضوع چگونه باید رفتار کرد؟
پاسخ: به طــور معمول، در استفاده از 
هــر روش جدید آموزشــی، ابتدا کمی 
با مقاومت دانش آمــوزان، والدین و گاه 
دیگر همکاران مواجه خواهیم شــد. به 
نظر می رســد این مشــکل زمانی حل 
خواهد شــد که آن ها از کارشــان لذت 
ببرند و نتیجة آن را ببینند. با این حال، 
شــکیبایی معلم و توجه به تفاوت های 
فردی دانش آمــوزان )از جمله توجه به 
هوش هــای چندگانــه( در این رهگذر 
می تواند گرایش ایشــان و بهره وری باال 

را به همراه داشته باشد.
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۱۰

 در برخی مناطق مثل روستاها 
اینترنت  بــا  همــة دانش آموزان 
از  بنابراین،  ندارنــد.  ســروکار 
عرصه های مجــازی محروم اند. در 
چنین مواردی چه کاری باید انجام 

داد؟
محروم  مناطــق  از  جــدا  پاســخ: 
روســتایی، در جاهای دیگر نیز ممکن 
اســت این مشــکل وجود داشته باشد. 
یک راه، انتقال ویدیو از طریق ســی دی 
یــا فلش اســت. راه دیگــر، در اختیاِر 
دانش آمــوزان قرار دادِن ســایت رایانة 
مدرسه است؛ البته بعد از ساعت رسمی 

مدرسه.

 با توجه بــه اینکه عده ای از 
برای  کمی  انگیــزة  دانش آموزان 
از  پس  چنانچه  دارنــد،  یادگیری 
در  ایشان  از  تعدادی  ویدیو،  ارائة 
منزل کار را دنبال نکرده باشــند، 
کالس  بــرای  را  راهــکاری  چه 
پیشنهاد می کنید؟ در این شرایط، 
به نوعی بی نظمــی ایجاد و ادارة 

کالس مشکل می شود.
پاسخ: با اتخاذ شیوه ای قانونمند، باید 
تــا حد امکان از وقوع چنین شــرایطی 
اجتنــاب کــرد، اما گاهی بــاز هم این 
اشکال به وجود می آید. به عنوان راهکار، 
می تــوان در کار گروهی ابتدا فیلم را به 
نمایش گذاشت و سپس ادامة فعالیت ها 

را پی گرفت انجام شود.

معکوس  روش  از  می توان  آیا   
به خصوص  و  درس هــا  تمامی  در 

درس ریاضی نیز استفاده کرد؟
پاســخ: بله. این شــیوه به درســی 
خاص محدود نیســت و بــرای تمامی 
درس ها می توان آن را به کار بســت. با 
دانستن چارچوب کلی چگونگی آموزش 
معکوس و با داشــتن تخصص تدریس 

درس ریاضی، این شیوه قابل اجراست.

 بیــن روش تدریس معمول با 
روش معکوس چــه تفاوتی وجود 

دارد؟
پاســخ: در مدل تدریس به شــیوة 
ســخنرانی، معلم نقش محــوری را در 

آمــوزش دارد و در حیــن تدریــس، 
دانش آمــوزان اشــکاالت را بــه معلم 
حواله می کنند، امــا در مدل معکوس، 
دانش آموز در حیــن یادگیری در خانه 

روی اشکاالتش کار می کند.
 در مدل ســنتی، دانش آموز بیشتر 
می پرســد، اما در مدل معکوس، بیشتر 
معلم می پرسد. به عبارت دیگر، در مدل 
سنتی، معلم باید بیشتر پاسخ بدهد، اما 
در مدل معکوس این دانش آموز اســت 

که باید بیشتر پاسخ بدهد.
مــدل  نوعــی  معکــوس  مــدل   
یادگیری محور اســت کــه در آن وقت 
کالس صــرف واکاوی عمیق موضوعات 

درسی می شود.
 در مدل ســنتی، محتویات درسی 
به طور مســتقیم از معلم به دانش آموز 
منتقل می شــود،  اما در مدل معکوس 
محتویات درس با ویدیو یا موارد دیگر، 
در خارج از کالس در اختیار دانش آموز 
قرار می گیرد. در این مدل دانش آموز در 
فراینــد یادگیری و جمع آوری اطالعات 

نقش فعال تری دارد.

 چه ضرورتی برای استفاده از 
شیوة کالس معکوس وجود دارد؟

پاســخ: با توجه به تغییر کتاب های 
آموزشــی و حجم زیــاد مطالب کتاب، 
باید به دنبال روشــی بود که هم بتوان 
تمام موضوعات کتاب درسی را تدریس 
و هم اشکاالت دانش آموزان را رفع کرد، 
و هم بــه موضوع تفاوت هــای فردی و 
ایجاد رابطه پرداخت. بسیاری از معلمان 
می گوینــد: »ای کاش می شــد زمــان 
بیشتری برای تدریس در اختیار داشت 
تــا آن طور که دوســت دارم به آموزش 
بپــردازم!«؛ چه راه حلــی مطلوب تر از 

کالس معکوس!

 برای تهیة ویدیو باید دسترسی 
میسر  تصویربرداری  تجهیزات  به 
باشــد. اگر چنین امکانی نداشته 

باشیم، تکلیف چیست؟
باشد،  اگر تجهیزات فراهم  پاســخ: 
کیفیت فیلم تهیه شده باال خواهد بود. 
اما در شــروع کار، با توجه به باال رفتن 
قدرت تصویربرداری تلفن های همراه، با 

این وسیله نیز می توان کار قابل ارائه ای 
مهیا کرد.

ایــن روش دانش آموز  با  آیا   
متوسطه مجبور نمی شود روزانه در 
منزل بــه ازای چهار درس و چهار 

زنگ، ساعت ها فیلم تماشا کند؟
پاسخ: حتمًا آگاه هستید که معلمان 
هر روز و هر زنگ تدریس نمی کنند. چه 
بســا معلمی یک جلسه تدریس کند و 
تا دو یا ســه جلسه با دانش آموزان خود 
تمرین حل کند. ضمن اینکه بر اســاس 
زمان  معکــوس، حداکثر  قواعد کالس 
هر فیلم 20 دقیقه است که در مجموع 
زمــان زیادی از وقت خانــة دانش آموز 

گرفته نمی شود.

 آیا این روش برای دانش آموزان 
با سن و سال کم )ابتدایی( قابلیت 

عملیاتی شدن دارد؟
پاسخ: دانش آموزان ابتدایی، با توجه 
به مراحل رشــد شــناختی پیــاژه، در 
مرحلة عملیاتی ـ صوری قرار دارند و هر 
چیزی را که ببینند بهتر درک می کنند. 
لذا اگر محتوایی که بــرای آن ها آماده 
می شــود ترکیبی از انیمیشــن، فیلم، 
شعر، قصه و مواردی از این دست باشد، 
در جذابیت یادگیری تأثیر بســیار دارد 
و توجه دانش آمــوزان ابتدایی را جلب 

خواهد کرد.

 مخاطرات اســتفاده از فضای 
مجازی در این شیوه چگونه توجیه 

می شود؟
پاســخ: هر چه دانش آموز بیشــتر 
درگیر تحقیق و مطالعه باشــد، بیشتر 
از گزند خطــرات فضــای مجازی در 
امــان خواهند ماند و بــه اهداف بهتر 
و مفیدتــری هدایــت خواهــد شــد. 
دانش آموزی که بــه تحقیق می پردازد 
یــا مطلب آموزشــی را دنبال می کند، 
ذهنش کمتر درگیر مسائل غیراخالقی 
کــه آفت بزرگ فضای مجازی اســت، 
خواهد شد. البته این موضوع والدین و 
دانش آموزان را از آگاهی و توجه خاص 
نســبت به رسانه و سواد رسانه مربوطه 

بی نیاز نخواهد کرد. 
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