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چكيده:

تأثیر راهبرد کالس معکوس بر یادگیری 
بخش گرامر درس زبان انگلیسی 

پایة دهم تحصیلی
رضا خیرآبادی*

الگوی تدریس کالس معکوس رویکردی است نوآورانه و فراگیرمحور که در سالیان اخیر با استقبال معلمان 
و متخصصان آموزشی مواجه شده است. در این رویکرد، بخش ارائة تدریس در قالب فایل تصویری ضبط شده، در 
اختیار فراگیران قرار می گیرد؛ یعنی این مرحلة آموزشی به بیرون از کالس درس محول می شود. بنابراین، زمان 
محدود کالس درس به فعالیت های سطح باالتر هرم یادگیری که بیشتر شامل فعالیت های مبتنی بر آفرینش و 
ارزیابی و تجزیه وتحلیل اســت اختصاص پیدا می کند و یادگیری گروهی و فعاالنه مجال بروز بیشتری می یابد. 
پژوهش حاضر به تأثیر کاربست این الگوی آموزشی بر یادگیری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی پرداخته 
است. روش پژوهش این گونه است که، در ماه های آبان و آدر 95، یک دبیر زبان انگلیسی باسابقه، در دو کالس 
هم ســطح از دانش آموزان دختر پایة دهم تحصیلی منطقة چهار شهر تهران، یک واحد درسی یکسان )بخش 
دســتور زبان درس یک کتاب زبان پایة دهم تحصیلی( از کتاب زبان انگلیسی پایة دهم را به دو شیوة مرسوم و 
معکوس تدریس نمود، آنگاه داده ها در سه سطح الف. نتایج آزمون چندگزینه ای طراحی شده توسط پژوهشگر 
بر اساس محتوای تدریس شده، ب. بازخورد فراگیران از طریق پرسش نامة محقق ساخته و ج. نظر تخصصی معلم 
تدریس کننده از طریق مصاحبة نیمه ساختمند، جمع آوری گردید. بر طبق یافته های پژوهش در بخش نتایج آزمون 
که با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری SPSS تحلیل گردید، در عملکرد دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری 
مشــاهده نگردید. اما در دو سطح دیگر، شاهد رضایتمندی، افزایش انگیزة دانش آموزان و بهینه سازی فرایند 
تدریس از نظر مدیریت زمان و پرهیز از روندهای تکراری و فرساینده بودیم. البته توجیه و هم افزایی گروه های 
تأثیرگذار در روند تدریس، به ویژه مدیران مدارس و والدین، در تحقق این راهبرد آموزشــی حائز اهمیت است. 
یافته های این پژوهش عالوه بر دبیران درس زبان انگلیسی و سایر دروس،  در سطح سیاست گذاری آموزشی نیز 

می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

كالسمعكوس،یادگيریوارونه،زبانانگليسی،آموزشفراگيرمحوركليدواژهها:
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 مقدمه
آموزش زبان انگليسی، به عنوان يکی از دروس عمومی مشترک در نظام تعليم وتربيت ايران، همواره 
با چالش ها و فرازونشــيب های فراوانی روبه رو بوده است که از آن جمله می توان به محوريت آموزش 
دستور زبان و توجه صرف به دو مهارت خواندن و ترجمه در کنار غفلت از مهارت های ارتباطی؛ به ويژه 
مهارت گوش دادن و صحبت کردن، متناسب نبودن محتوای آموزشی با نيازهای آتی دانش آموزان، عدم 
جذابيت و خسته کننده بودن کتاب های درسی، معلم محور و حافظه محور بودن در محتوا و روش تدريس 

اشاره نمود )خيرآبادی و علوی مقدم، 2014؛ دهمرده و هانت، 2012(.
از ســال 1390، پس از تحقــق تحول بنيادين در نظام آموزش وپرورش کشــور، »رويکرد ارتباطی 
خودباورانــة فعال« به عنوان رويکــرد توليد محتوا و روش تدريــس در درس زبان های خارجی مورد 
تصريح قرار گرفت و بستری نظری برای تغيير الگوی آموزشی فراهم آمد. به تبع اين تغيير الگو، تأليف 
کتاب های جديد درس زبان انگليسی نيز در دستور کار وزارت آموزش وپرورش قرار گرفت. از مهرماه 
 ،Prospect ســال 1391 و با آغاز تدريس کتاب های تازه تأليف زبان انگليسی با نام مجموعه کتاب های
تحول در آموزش زبان های خارجی وارد مرحلة اجرايی شد و تاکنون اين روند با معرفی کتاب های زبان 

انگليسی پايه های هفتم تا دهم تحصيلی استمرار يافته است.
تغيير الگوی آموزش زبان های خارجی در مدارس کشور از شيوة سنتی دستور- ترجمه1 به رويکرد 
ارتباطی، مســتلزم تغيير و تحوالت بنيادين و زيرساختی، از جمله تغيير در محتوای آموزشی،  تغيير در 
روش تدريس، ايجاد تحول نگرشــی و انگيزشــی در دبيران و همين طور نــوآوری در مديريت کالس 
درســی است. تجربة سال های اخير نشان دهندة مجموعه ای از نقاط ضعف و قوت در فرايند اين تغيير 
و تحوالت بوده اســت. پژوهش های انجام شــده از جمله صفری و صحراگرد )2015( دربارة بررســی 
و آسيب شناســی رويکرد جديد به آموزش زبان های خارجی در کشــور نشان می دهد که مشکل کمبود 
زمان تدريس يکی از مهم ترين چالش های نظام آموزشی کشور در اين بخش است که جوهره و اساس 
آموزش زبان خارجی با رويکرد ارتباطی را به چالش می کشد؛ به طوری که در دورة متوسطة اول تنها به 
يک جلسة دوساعته در هفته محدود می شود. اگرچه نگاه کلی دبيران زبان انگليسی نسبت به برنامة درسی 
جديد، مثبت است )رحيمی و علوی، 2017( اما پژوهش های انجام شده در وزارت آموزش وپرورش و 
نيز از سوی پژوهشگران مستقل از جمله صفری و صحراگرد )2015( مؤيد اين واقعيت است که يکی 
از جدی ترين تنگناها و معضالت آموزش زبان انگليسی در مدارس ايران، پس از برقراری نظام جديد 

موسوم به 6-3-3 کمبود زمان تدريس هفتگی درس زبان انگليسی است.
از ســوی ديگــر و با معرفی عناوين درســی جديد بــه برنامة هفتگی مــدارس و تعطيلی روزهای 
پنجشــنبه، امکانی برای افزودن به زمان تدريس هفتگی دروس بــرای وزارت آموزش وپرورش وجود 
ندارد. اينجاست که استفادة بهينه از زمان محدود آموزش رسمی و بهره گيری از راهکارهايی برای بيشينه 
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کردن راندمان آموزش، اهميتی مضاعف می يابد. يکی از راهبردهای يادگيری-ياددهی که در ساليان اخير 
مورد توجه متخصصان بين المللی حوزة آموزش وپرورش بوده و می تواند به عنوان راه حلی برای معضل 
مورد اشاره پيشنهاد شود، راهبرد يادگيری معکوس2 است که طی آن فرايندهای مرسوم و جاری کالس 
درس، به ويژه بخش ارائة درس3، به صورت فيلم آموزشی ضبط شده در اختيار دانش آموزان قرار می گيرد 
و دانش آموزان پس از تماشــای آن و حل کاربرگ ها و تمرين های مورد نظر، با آمادگی نسبی در کالس 
درس حاضر می شــوند. به اين شــکل، زمان قابل توجهی که بايد برای بخش ارائة تدريس4 اختصاص 
يابد، در اختيار معلم قرار می گيرد تا به فعاليت های تعاملی، رفع اشکال درسی دانش آموزان، و به طورکلی 
فعاليت های ســطح باالتر هرم يادگيری که مبتنی بر خلق و آفرينش و ارزيابی و تحليل اســت، پرداخته 
شود. درواقع در اين راهبرد آموزشی نقش معلم،  دانش آموز و محتوای آموزشی به نسبت الگوی تدريس 
مرســوم وارونه شــده و زمان کالس به جای آنکه به ارائة محتوا محدود شود، به فعاليت های گروهی و 

تعامل بين فردی اختصاص می يابد.
به نظر می رســد الگوی يادگيری معکوس بتواند پاســخی به معضل جدی و هميشگی کمبود زمان 
تدريس، به ويژه در درس زبان های خارجی محسوب شود. در اين راستا پرسش اساسی پژوهش حاضر 

اين است که:
کاربست الگوی کالس معکوس5 در درس زبان انگليسی، چه تأثيری بر يادگيری دانش آموزان دارد؟

 پيشينةپژوهش
کالس معکوس در منابع علمی و معتبر با تعاريف تقريبًا مشــابهی شــناخته می شود. در وهلة اول، 
صاحب نظران آموزشــی اين پديده را يک راهبرد )استراتژی( آموزشــی6 يا يک الگو7 برای تدريس و 

يادگيری می دانند که مبتنی بر اين گزارة کلی است:
»در يادگيری معکوس، ســاختارهای سنتی و متداول فرايند يادگيری وارونه می شود؛ يعنی، در يک 
کالم، آنچه پيش تر به صورت متداول در کالس درس انجام می شــد، به خانه محول شــده و فرايندهايی 
که قباًل دانش آموزان در منزل انجام می دادند به کالس درس منتقل می شود« )برگمن و سمس8، 2014(.

در کالس معکوس، دانش آموزان محتوای آموزشــی را پيــش از آمدن به کالس از طريق فيلم های 
آموزشــی )معمواًل برخط/ آنالين( ضبط شده توسط معلم، مشاهده می کنند و با آمادگی و آشنايی نسبی 
از موضوع به کالس درس می آيند؛ در نتيجه زمان کالس درس صرف فعاليت هايی می شــود که قباًل با 
نام »تکليف منزل9« شــناخته می شــد. در اينجا معلم اين امکان را دارد تا زمان محدود کالس درس را 
به جای ارائة سخنرانی و تدريس محتوا، به تعامل با دانش آموزان، حل فعاليت های مشارکتی و تعاملی، 
به ويژه در ســطوح باالی هرم يادگيری اختصاص دهد. به عبارت ديگر، در الگوی کالس معکوس عالوه 
بر شيوة ارائة محتوا، نقش های سنتی معلم، دانش آموز و محتوای آموزشی هم دستخوش تحول فراوان 
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و بنيادين می شــود. با اين شــيوه، معلم به جای يک دانای کل که ايســتاده در کالس به ارائة سخنرانی و 
خطابه مشــغول است، به يک هميار، راهنما و تســهيل کنندة فرايند آموزش در کنار دانش آموزان مبدل 
می شود و امکان می يابد در کالس به تحرک و تکاپو بپردازد و امکان بهتری برای تعامل فردی و گروهی 

با دانش آموزان پيدا کند.
در اين الگو، دانش آموز به جای اينکه شنونده و پذيرندة منفعل و ِصرف محتوای آموزشی باشد خود 
مسئول اصلی و برنامه ريز و تنظيم کنندة فرايند يادگيری است. درواقع اوست که تصميم می گيرد ويدئوی 
آموزشی هر درس را چه زمان و چند مرتبه تماشا کند. وی بهتر از هر کس ديگر می تواند تشخيص بدهد 
که چه زمان برای آموختن کدام درس مناسب تر است. درواقع در اين الگو مسئوليت اصلی يادگيری از 
طريــق ارائة مطلــب از معلم به دانش آموز منتقل می گردد و دانش آموز با محتوايی که از پيش در اختيار 
دارد، مسئوليت برنامه ريزی و مطالعة دقيق محتوا را بر عهده می گيرد. البته اين آزادی نسبی دانش آموز در 
انتخاب زمان، شيوه و تعداد و دفعات مراجعه به محتوا، با مسئوليت مهم مشارکت و فعاليت های کالسی 

همراه می شود و او بايد بتواند از عهدة تکاليف و فعاليت های مورد انتظار برآيد.
محتوای آموزشــی هم که قباًل بيشــتر در کالس درس و توســط معلم ارائه می شد، اکنون در اختيار 
دانش آموز قرار دارد تا در بهترين شــرايط و زمان مورد اســتفاده قرار گيرد. در اين شــرايط، محتوای 
آموزشــی بايد از کيفيت و بســندگی کافی برای مطالعه توســط دانش آموز برخوردار باشد و زمينه ساز 

رسيدن دانش آموز به سطوح فعاليت های تعاملی و مشارکتی در کالس درس شود.
در اين الگو، نقش محيط بيرون از مدرسه يعنی »خانه« هم تغيير می کند و خانه به جای قرار گرفتن 
در مقابل مدرســه به مکمل آن تبديل می شــود. البته بايد توجه داشت که نقش محيط خارج از مدرسه، 
صرفًا به تماشــای ويدئوی آموزشــی محدود نمی گردد؛ بلکه دانش آموز در محيط پيش از آغاز کالس 
درس، عالوه بر تماشای محتوای آموزشی، می تواند با ساير همکالسان خود در بحث های برخط، تعامل 
داشته و يا به انجام پروژه های پژوهشی مختلف در محيط بيرون از کالس اقدام کند و در کالس درس 

به ارائة يافته های خود بپردازد.

برگمن10 و همکارانش )2011( ويژگی های کالس معکوس را اين گونه توصيف می کنند:
  وسيله ای برای افزايش زمان تعامل و تماس فردی بين دانش آموز و معلم؛
  محيطی که در آن دانش آموز مسئوليت يادگيری خود را عهده دار می شود؛

  تلفيقی از تدريس مستقيم11 با يادگيری برساختی12؛
  کالسی که در آن برخی از دانش آموزان به دليل بيماری يا شرکت در فعاليت های فوق برنامه مانند 

حضور در سفرهای ورزشی يا اردوها از درس عقب نمی مانند؛
  کالسی که در آن محتوا به طور مستمر به منظور بازبينی و اصالح، آرشيو و نگهداری می شود؛
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  کالسی که در آن تمام دانش آموزان در فرايند يادگيری دخالت و مشارکت می کنند؛
  محلــی که تمام دانش آموزان می توانند آموزش فردی شــده13 ]يعنــی آموزش مبتنی بر نيازها و 

ويژگی های فردی خود[ را دريافت کنند.

راهبرد يادگيری معکوس و کالس معکوس، به عنوان يک گزينة آموزشــی، توانســته است در سطح 
بين المللی در ابعاد مختلف و از جمله ذخيرة زمان آموزش، مؤثر واقع شــود و با تغيير الگوی ســنتی 

تدريس،  زمان بيشتری برای تعامالت بين فردی در اختيار کالس بگذارد.
ايران يکی از نخستين کشورهای منطقة غرب آسياست که آموزش زبان انگليسی را به عنوان يکی از 
مواد درسی الزامی، در برنامه آموزش رسمی خود پذيرفته است. پيشينة اين کار به سال تحصيلی 1318-
1317 برمی گردد که در طی آن با حمايت وزارت فرهنگ يک مجموعة شش جلدی کتاب زبان انگليسی 
برای تدريس در دورة شش سالة دبيرستان، توسط گروهی از مؤلفان ايرانی و غير ايرانی تأليف و منتشر 
گرديد و از آن پس تاکنون، آموزش زبان انگليسی در مدارس کشور به عنوان يکی از دروس اصلی نظام 

آموزشی کشور بدون وقفه محسوس و طوالنی مدت، در جريان بوده است.
پس از انقالب اسالمی، آموزش زبان انگليسی تحت تأثير تحول در نظام آموزشی کشور، تغييرات 
شــکلی و محتوايی فراوانی يافت. به طوری که تدريس زبان انگليســی از ســال نخست دورة راهنمايی 
تحصيلی آغاز شــد. البته در ســال های ابتدايی دهة شصت آموزش زبان از سال اول راهنمايی حذف و 
آموزش آن به ســال دوم وا نهاده شــد؛ اما در بازنگری مجدد، در دهه هفتاد آموزش اين درس دوباره از 

سال اول راهنمايی تحصيلی از سر گرفته شد.

آموزش زبان انگليســی در ســال های پس از پيروزی انقالب اســالمی چهار نقطه عطف را تجربه 
کرده اســت که عبارت اند از: ســه دورة 1361 تا 1369، 1370 تا 1382 و 1383 تا 1391 که در اين سه 
دوره، مجموعــه کتاب هــای Right Path to English محور تدريس بوده اند و تنها با اضافه شــدن پاية 
پيش دانشگاهی و تأليف کتاب های مختلف برای اين پايه، شاهد تغييراتی در نظام آموزش زبان انگليسی 
بوديم؛ اما همان طور که پيش تر اشاره شد، از سال تحصيلی 1392-1391 و با ورود مجموعة کتاب های 
Prospect، آموزش زبان انگليسی در کشورمان با تحولی جدی و مبنايی روبه رو شد )برای مطالعة بيشتر 

دربارة پيشــينه و تحوالت آموزش زبان های خارجی در ايران، برجيان14 )2013(، فروزنده15 )2011( و 
برای آشنايی با ويژگی های مجموعه کتاب های پراسپکت، خيرآبادی و علوی مقدم، )2014( را ببينيد(.

پيشــينة يادگيری معکوس و تغيير نقش ســنتی خانه و مدرســه را می تــوان در برخی رويکردها و 
راهبردهای آموزشــی از جمله رويکرد »آموزش از طريق گروه همساالن16« که توسط مازور17 )1997( 
پيشــنهاد شد، مشاهده کرد؛  اما مفهوم رايج از کالس معکوس در ادبيات پژوهشی جهان به تجارب دو 
معلم علوم به نام های برگمن و سمس بازمی گردد که از سال 2006 در ايالت کلورادوی آمريکا اقدام به 
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معکوس کردن کالس های درس و ثبت يافته های خود در قالب کتاب و مقاله نمودند )برگمن و سمس، 
2012 و 2014(. يافته های پژوهشــی دربارة عملکرد کالس معکوس بر ســطح يادگيری دانش آموزان، 
به ويژه در مدارس دارای عملکرد پايين تر از متوسط آموزشی نشان دهندة نتايج مثبت قابل توجهی بوده 

است )الحربی و الشميمری، 2016(.
فلومرفلت و گرين18 )2013(، تأثير کاربســت الگوی کالس معکوس برای درس زبان انگليســی را 
در مدرسه ای سطح پايين از نظر دستاوردهای آموزشی بررسی کردند. طبق يافته های ايشان، کاربرد اين 
الگو در آن مدرسه، درصد مردودی در اين درس را از 52 درصد به 19 درصد کاهش داده است. از نظر 
اين دو پژوهشــگر و ديگر پژوهشــگرانی همچون برگمن و سمس )2014(، امکان مشاهدة چندين بارة 
فيلم تدريس در زمان مناسب و با سرعت مورد نظر و مورد نياز دانش آموز از يک سو و تقويت ارتباط 
و تعامل بين معلم و دانش آموز از ديگر سو، سبب ارتقای کارايی آموزشی در کالس درس، به خصوص 

در کالس های ضعيف تر می شود.
از ديگر ويژگی های مهم کالس معکوس، فراگيرمحور19 بودن و متناسب ســازی آموزش با نيازهای 
فردی فراگيران است )کانگ20، 2015(. البته در کنار پيشينة پژوهش هايی که به رصد و ثبت نقاط قوت 
اين راهبرد آموزشــی پرداخته اند، انتقادها و محدوديت هايی نيز در زمينة اجرای اين الگو گزارش شده 
است. از جمله هيولسکمپ21 )2015( و بورمن22 )2014( به برخی از اين چالش ها از جمله مشکالت 
دانش آموزان در استفاده از فيلم آموزشی به در محيط خارج از کالس درس و انطباق خود با اين رسانه 
آموزشــی، اشاره کرده اند. گروهی از پژوهشگران هم تمايل نداشتن معلمان به تغيير نقش خود و تبديل 
کالس معلم محور به کالس فراگير محور اشاره کرده اند و مقامت در برابر تغيير را از مشکالت اجرای 

اين الگو دانسته اند )برگمن و سمس، 2014(.
بااين حال، نتايج يافته های پژوهشی نشانگر آن است که در صورت توجيه دقيق نقش آفرينان اصلی 
در فرايند معکوس کردن کالس از جمله دانش آموزان، معلمان،  والدين و مديران مدارس، در کنار تمهيد 
مقدمات و ابزار مورد نياز، اين راهبرد، گزينه ای منطقی و دارای مزيت های متعدد در ســطح اجرا برای 

دانش آموز، معلم، و نظام آموزشی است )ايشی کاوا و همکاران23، 2015؛ استراير24، 2012(.
در زمينة کاربست الگوی کالس معکوس برای درس زبان انگليسی هم پژوهش های چندی در سطح 
جهانی انجام شــده اســت که عمدتًا نتيجه کاربرد اين رويکرد را در درس زبان انگليسی مثبت ارزيابی 
کرده اند؛ از جملة اين پژوهش ها، الحربی و الشميمری )2016( تأثير مثبت الگوی يادگيری معکوس بر 
آموزش دستور زبان در مدارس عربستان سعودی را مورد مطالعه قرار داده و در پژوهشی کمی و کيفی 
بر روی يک نمونه 34 نفری از فراگيران زبان انگليســی در شــهر رياض اين گونه نتيجه گيری نموده اند 
که استفاده از الگوی کالس معکوس تأثير معناداری بر بهبود يادگيری زبان آموزان و نگرش مثبت آن ها 
نســبت به فرايند آموزش داشــته است. هوانگ25 )2015( نيز بيان داشــته که فراگيران تايوانی در دورة 
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دانشگاه در کالس معکوس تا 80 درصد بيشتر از همتايان خود در کالس های مرسوم برای مطالعه درس 
زبان انگليسی وقت اختصاص می دهند و اجرای اين الگو باعث مواجهه بيشتر فراگيران با داده های زبان 

انگليسی شده و در نتيجه به تقويت انگيزه و ميزان عالقة آن ها منجر می شود.
يافته های برخی پژوهش ها از جمله ايشيکاوا و همکاران )2015( نيز نشان داد که استفاده از الگوی 
کالس معکــوس باعث بهبود عملکرد فراگيران زبان انگليســی در آزمون های معتبر و اســتاندارد زبان 

انگليسی، از جمله آزمون آزمون زبان انگليسی برای برقراری ارتباط بين المللیTOEIC( 26( می شود.
احمــد )2016( هــم نقش مثبت کاربســت الگوی يادگيــری معکوس در بهبود مهارت شــنيداری 
زبان آموزان مصری را بررســی کرده و با مطالعه يک نمونة آماری 34 نفری تأثير معنادار استفاده از اين 

راهبرد را بر تقويت مهارت شنيداری فراگيران گزارش نموده است.
علی رغــم پژوهش های فراوان بين المللی با موضوع کالس معکوس و يادگيری وارونه، در کشــور 
ما اين موضوع هنوز چندان مورد توجه واقع نشــده و به جز کتاب برگمن و سمس )1395( و مجموعه 
مقاالت پراکنده در مجالت رشــد مدرســه فردا و رشــد معلم با موضوع کالس معکوس )به خصوص 

ويژه نامة رشد معلم، فروردين 1394( ادبيات پژوهشی چندانی در اين زمينه به چشم نمی خورد.

 مبانینظریالگوییادگيریمعكوس
ريشــه های نظری و مبانی روش شــناختی راهبرد کالس معکوس را می توان در چند نظريه و منش 
فکری و فلســفی جست وجو کرد. يکی از مهم ترين اين آبشخورهای فکری، رويکرد يادگيری تلفيقی/
پيوندی27 اســت که طی آن تدريس و ســخنرانی به کمک تدريس برخط )آنالين( و امکانات فّناوری 
اطالعات و ارتباطات به بيرون از کالس درس محول می شــود و زمان کالس به رفع اشــکال و تعامل 
چهره به چهره مبتنی بر خواسته و نياز فراگيران اختصاص می يابد. هيل28 )2012( فصل مشترک راهبرد 
کالس معکوس و رويکرد تلفيقی را در همين محول کردن بخش ارائه به بيرون از کالس درس با کمک 

فناوری های نوين می داند.
از ديگر مبانی نظری مســتتر در ژرفنای کالس معکوس می توان به راهبرد »آموزش از طريق گروه 
همساالن« پيشنهادی مازور اشاره کرد. مازور در راهبرد تدريس خاص خود به اين نتيجه رسيد که اگر 
فرايند انتقال اطالعات را به جای کالس درس به بيرون از آن محول کنيم و فرايند شبيه سازی اطالعات 
را به کالس درس بياوريم، باعث می شــود تا معلم به جای ســخنرانی کردن، فرصت پيدا کند به رهبری 
و هدايت فراگيران بپردازد. کتاب معروف مازور و هيلبورن29 به نام »آموزش از طريق گروه همســاالن: 
دستورالعمل کاربران30« را، که در سال 1997 منتشر شد، می توان يکی از آثار معروف و کالسيک دانست 
که به تقويت رويکرد و الگوی يادگيری معکوس منجر شــد. مازور از ســال 1991 بر روی اين راهبرد 
آموزشــی به فعاليت مشــغول بود و نتايج پژوهش های وی بر روی آموزش از طريق گروه همســاالن، 
مزيت های اين رويکرد را بر روش ســخنرانی اثبات نمود. يکی از ويژگی های راهبرد آموزش از طريق 
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گروه همســاالن، توجه به چينش کالسی اســت. يافته های مازور نشان داد که اگر فراگيران ضعيف تر را 
روی صندلی های بخش جلوی کالس بنشانند، عملکرد آموزشی آن ها رشد محسوسی می کند؛ درحالی که 

عملکرد دانش آموزان دارای عملکرد باال با نشستن در انتهای کالس تغييری نمی کند.
نکتة جالب تر آنکه اگر دانش آموزان قوی و دارای عملکرد باال در چهار گوشة بيرونی کالس بنشينند، 
عملکرد کلی کالس افزايش پيدا می کند. آموزش از طريق گروه همساالن، رويکردی مبتنی بر جمع آوری 
و تحليل شــواهد واقعی از کالس درس و نحوة تأثيرگذاری همکالسی ها و گروه همساالن بر يادگيری 
دانش آموز اســت. اين راهبرد آموزشی شباهت های ديگری هم با الگوی کالس معکوس دارد که از آن 

جمله می توان به دانش آموز- محور بودن آن اشاره کرد.
همچنين در بيشــتر منابع اصلــی مرتبط با کالس معکوس، از جمله آثار برگمن و ســمس، الگوی 
يادگيری معکوس، به وارونه کردن طبقه بندی بلوم31 و هرم معکوس بلوم مرتبط می شود. طبقه بندی بلوم 
يکی از شناخته شــده ترين چارچوب های نظری دربارة توصيف نحوة يادگيری افراد در سراســر جهان 
اســت. برگمن و ســمس )2014(، سه عنصر اساسی آموزش را شــامل محتوا32، کنجکاوی33 و رابطه34 

معرفی و وضعيت فعلی آموزش در بيشتر مناطق جهان را اين گونه توصيف می کنند:

رابطه

محتوا

کنجکاوی

 نمودار شمارة 1.   ارتباط موجود بین سه عنصر محتوا، کنجکاوی و رابطه                                                                                   

همان طور که نمودار 1 نشــان می دهد، آموزش وپرورش کنونی جهان، بر عنصر محتوا اســتوار شده 
اســت و دو عنصر بنياديــن رابطه و کنجکاوی کمتر مورد توجه هســتند. بنابراين، برنامه های درســی 
اســتاندارد، محملی برای پرورش اين دو عنصر ايجاد نمی کند، حال آنکه از نظر برگمن و ســمس اين 
توازن و تناسب می بايست به نفع عنصر کنجکاوی و رابطه تغيير کند و دور نمای آموزش می بايست به 

اين شکل تحول يابد:
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کنجکاوی

توجه

رابطه

 
 نمودار شمارة 2.   میزان سه عنصر محتوا، کنجکاوی و رابطه از نظر برگمن و سمس                                                                     

توجه به ســه عنصر مهم محتوا، کنجکاوی و ارتباط انســانی از مبانی نظری مهمی است که باعث 
می شود هرم يادگيری اصالح شدة بلوم، امکان تجديدنظر پيدا کند. در هرم يادگيری بلوم، فرايند يادگيری 
فراگيران از ســطح حفظ کردن و به خاطر ســپردن آغاز می شــود و در نهايت به سطح آفرينش و توليد 
می رســد. امــا الگوی کالس معکوس درصدد اســت که هــرم يادگيری بلوم را معکوس کند؛ ســطوح 
مغفول مانــدة فوق هرم را به ســطح کالس بياورد و قاعدة پرحجــم هرم را که معطوف به ارائة محتوا و 
فهميدن است، به بيرون از کالس منتقل نمايد. به عبارت ديگر، در الگوی کالس معکوس با چنين هرمی 

از يادگيری روبه رو هستيم:

)creating( آفرينش

)evaluating( ارزيابی

)analyzing( تحليل

)applying( کاربست

)understanding( فهميدن

)remembering( به خاطر آوردن

 نمودار شمارة 3.   طبقه بندی معکوس شده بلوم                                                                                                                        
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برگمن و سمس )2014( معتقدند که الگوی کالس معکوس بايد با توجه به سه عنصر اساسی محتوا، 
کنجکاوی و ارتباط بکوشد تا هرم سنتی بلوم در مدارس را به شکل باال معکوس کند.

 روشپژوهش
پژوهش حاضر به شــيوة شــبه تجربی35 با انجام پيش آزمون و پس آزمون، با مقايســة نتايج دو گروه 

آزمودنی در دسترس، در برابر متغير حضور در کالس معکوس يا کالس مرسوم انجام شده است.

1.آزمودنیهاوشركتكنندگاندرپژوهش
در اين پژوهش يک دبير زبان انگليسی خانم، بخش دستور زبان »درس يک« کتاب زبان انگليسی 
پاية دهم با موضوع زمان آينده و زمان آينده نزديک36 را در دو کالس در دسترس )گروه آزمايش با 25 
دانش آموز و گروه گواه با 23 دانش آموز( از دو مدرسه دولتی مختلف واقع در منطقة چهار شهر تهران، به 
دو شيوة معکوس و شيوة مرسوم تدريس نمود. شرط ورود به پژوهش حضور در کالس های مورد نظر، 
و شرط خروج از پژوهش، عدم تمايل دانش آموزان به همکاری در اين پژوهش تعريف شد. شايان ذکر 
است که همة افراد نمونه در اين پژوهش دانش آموزان دختر پاية دهم منطقة چهار از دو مدرسة دولتی 
و در يک منطقة جغرافيايی و سطح اجتماعی فرهنگی يکسان بودند. گروه آزمايش در پژوهش حاضر را 
يک کالس پاية دهم با 25 دانش آموز تشکيل می داد که مطلب درسی مورد نظر به شکل کالس معکوس 

به آن ها تدريس شد.

2.روشانجامپژوهش
در ابتــدا معلم،  توضيحات کافی را دربــارة عملکرد اين روش را به دانش آموزان ارائه کرد و هدف 
از انجام اين تحقيق برای آن ها توضيح داد. تدريس نکتة دســتوری مورد نظر در يک کالس خالی و با 
اســتفاده از تخته و ماژيک، کتاب دانش آموز، کتاب کار، لوح فشــرده صوتی )ســی دی( کتاب درسی و 
چند برگ فلش کارت معلم ســاخته و يک کاربرگ، شــامل تمرين هايی از موضوع دستوری زمان آينده و 
زمان آينده نزديک با در نظر گرفتن جدول زمانی پيشنهادی در کتاب معلم انجام شد. اين ارائه، به کمک 
دوربين هوشــمند تلفن همراه معلم ضبط گرديد و فايل های مربوطه، يک هفته قبل از تدريس، بر روی 
فلش مموری در اختيار دانش آموزان قرار داده شــد تا پيش از آمدن به کالس، با تماشــای فايل ها، نکته 

دستوری مورد نظر را مطالعه کنند.
در گروه گواه نيز همين روند تدريس با همان ابزار و توســط همان معلم به شــيوة مرســوم که در 
چارچوب رويکرد ارتباطی مورد اشــاره در کتاب راهنمای معلم تجويز شــده اســت، تدريس گرديد 
تا به اين پرســش پاســخ داده شود که اســتفاده از راهبرد کالس معکوس چه تأثيری بر ميزان يادگيری 
دانش آموزان در بخش دســتور خواهد داشــت. روند تدريس در هــر دو کالس تا حد امکان منطبق با 
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روش تدريس معرفی شده در کتاب راهنمای معلم بود و دبير تدريس کننده نيز معلمی بود با نوزده سال 
ســابقة تدريس و در استخدام رسمی وزارت آموزش وپرورش. شايان ذکر است که در رويکرد ارتباطی 
معرفی شده برای تدريس بخش دستور زبان در کتاب زبان پاية دهم تحصيلی به طور هم زمان به سه بعد 
ســاختار و فرم زبانی، کارکرد و عملکرد نکته دســتوری، و مورد استفاده آن در زندگی روزمره پرداخته 

شده است.
به منظور مقايســة نتايج يافته ها، پيش از آغاز تدريس با يک پيش آزمون اســتاندارد، هم سطح بودن 
گروه های آزمايش و گواه در بخش دستور درس زبان انگليسی سنجيده و با نرم افزار SPSS تحليل شد. 
پيش آزمون )ضميمه شــماره 1( شامل 25 پرسش چهارگزينه ای بود که از آزمون های استاندارد مؤسسة 
مک ميــالن37 برای كتابهاي اســتريت فوروارد38 )كر و جونز39، 2007( ســطوح مقدماتی40 و ابتدايی41 
انتخاب و بر اساس سطح زبانی دانش آموزان پاية دهم )سطح A2-A1( متناسب سازی شد. تست های 
انتخابی برای پيش آزمون، نکته های دستوری هستند که در کتاب های پاية هفتم تا نهم آموزش داده شده 
اســت. برای متناسب سازی تســت ها در برخی موارد محدود، واژگان و اسم های به کاررفته در صورت 

تست ها با کلمات آشنا برای دانش آموزان ايرانی بومی سازی شدند.

 یافتهها
تحليل نتايج پس آزمون گرفته شــده از دو گروه آزمايش و گواه در دو بخش توســط نرم افزار تحليل 
آماری SPSS انجام شد. در بخش اول با استفاده از آمار توصيفی نظير درصد، فراوانی و رسم نمودار، 
نمودارهای مربوطه داده های جمع آوری شــده توصيف شد و در بخش دوم با استفاده از آمار استنباطی 

فرضية پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.
تحليل داده های پژوهش به روش اســتنباطی هم با استفاده از آزمون t مستقل انجام گرفت. در اين 
پژوهش با توجه به اينکه مفروضة همسانی واريانس ها و توزيع نرمال برقرار بود لذا برای بررسی فرضية 
پژوهشــی از آزمون t گروه های مستقل استفاده شد تا »فرضيه تأثير آموزش بر بهبود نمرات کسب شده 
دانش آموزان« بررسی شود. اطالعات مندرج در جدول شمارة 1، آماره های توصيفی ميانگين، انحراف 
اســتاندارد و خطای اســتاندارد ميانگين را برای دو گروه آزمايشی و کنترل، بعد از اعمال روش کالس 

معکوس، نشان می دهد.

 جدول شمارة 1.  آماره های توصیفی گروه های کنترل و آزمایشی                                                                                                

خطای استاندارد میانگینانحراف استانداردمیانگینتعداد

239/392/290/477کنترل

2510/523/250/650آزمایش
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 جدول شمارة 2.   آزمون لون برای بررسی مفروضه همسانی واریانس ها                                                                                        

Fسطح معناداری

2/420/126

جدول شمارة 2 نتايج آزمون لون برای بررسی همسانی واريانس دو گروه کنترل و آزمايشی را نشان 
می دهد. همان طورکه مالحظه می شود با توجه به سطح معناداری به دست آمده می توان نتيجه گرفت بين 

واريانس دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد.

 جدول شمارة 3.   آزمون t مستقل مربوط به فرضیة پژوهش                                                                                                         

t خطای استاندارد میانگینتفاوت میانگین هاسطح معناداریدرجه آزادیمقدار

-1/37460/175-1/1280/819

نتايج مندرج در جدول شــماره 3، نشــان می دهد t محاسبه شده )t =-1/37( از t جدول در درجه 
آزادی t=2/46( 46( کوچک تــر بــوده و فرض صفر پذيرفته می شــود، بنابراين با 95 درصد اطمينان 
نتيجه می گيريم فرض خالف مبنی بر اينکه »آموزش به روش کالس معکوس بر نمرات کسب شــده 

دانش آموزان تأثير دارد« رد می شود.
 ،SPSS پس از برگزاری پيش آزمون تعيين ســطح و تحليل نتايج يافته ها به کمک نرم افزار تحليل گر
تفاوت معناداری در ســطح دســتور دانش آموزان دو گروه آزمايش و گواه مشاهده نشد. در حين انجام 
اين تحقيق در گروه آزمايش، معلم در ابتدای هر جلسه به مرور مطالب قبلی پرداخته و اطمينان حاصل 
می کرد که تمام دانش آموزان فايل تدريس را تماشا کرده اند. يافته ها نشان داد که هيچ کدام از دانش آموزان 
در تماشــای فايل ويدئويی تدريس مشکلی نداشــته و توانسته بودند به راحتی فايل مربوطه را مشاهده 
کنند. در کنار فايل تدريس، کاربرگی هم به دانش آموزان داده شده بود که چند تمرين مناسب با موضوع 
مورد آموزش را حل کنند و همچنين در انتهای هر فيلم تدريس، برخی از تمرين های کتاب کار هم به 
شيوة طرح شده در کتاب راهنمای معلم، به دانش آموزان معرفی می شد تا بعد از تماشای فيلم، آن ها را 
حل کنند. در ابتدای کالس، معلم نخست کاربرگ و تمرين های کتاب کار را چک کرده و از انجام آن ها 

توسط دانش آموزان مطمئن می شد و به رفع اشکاالت احتمالی می پرداخت.
در پايان مراحل تدريس،  يک پس آزمون با پانزده پرسش چهارگزينه ای از دانش آموزان گرفته شد. 
پرسش های اين پس آزمون توسط معلم و از بين مطالب تدريس شده در کالس انتخاب و نوع سؤاالت، 
مبتنی بر انواع فعاليت های موجود در کتاب کار در نظر گرفته شــد. نتايج اين پس آزمون نيز توســط 
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نرم افزار SPSS  تحليل شد. همچنين، به منظور تعيين ميزان اثرگذاری روش کالس معکوس بر فرايند 
تدريس، پس از انجام فرايند آموزش، معلم پرســش نامه ای محقق ســاخته را در اختيار دانش آموزان 
قرار داد تا درک و دريافت و نظرات ايشــان دربارة اســتفاده از ايــن روش و ميزان رضايت مندی يا 
نارضايتی احتمالی ايشــان را جويا شود. پرســش نامه شامل 5 پرسش بازپاسخ و 10 گويه در مقياس 
ليکرت 5 درجه ای از )کاماًل موافقم( تا )کاماًل مخالفم( بود. پرســش های بازپاســخ امکان اعالم نظر 
دانش آموزان به صورت آزادانه تر را فراهم آورد. اين پرسش نامه از پرسش نامة استانداردشده الحربی 
و الشميمری )2016( اقتباس گرديد که مراحل روايی و پايايی آن به تأييد پژوهشگران مذکور رسيده 
و در ايران نيز قبل از اجرا در کالس مورد نظر به رؤيت دو کارشــناس آموزش زبان رســيد و نظرات 
ايشــان هم در اصالح و بومی سازی پرسش نامه لحاظ شد. همچنين، قبل از اجرای نهايی پرسش نامه 

در کالس، در مقياس کوچک )5 پرسش نامه( به صورت آزمايشی اجرا و نواقص آن مرتفع گرديد.

در خاتمــة پژوهــش، نظرات معلــم تدريس کننده در ايــن پژوهش نيز در دو بخــش مزيت ها و 
کاستی های آموزش به روش کالس معکوس در قالب مصاحبه ای يک ساعته اخذ و توسط پژوهشگر 

پياده سازی و جمع بندی گرديد.
بااين وجود، بررســی نتايج حاصل از پرسش نامه های تکميل شده توسط دانش آموزان، نشان دهندة 
رضايت بيشــتر آزمودنی های گروه آزمايش نسبت به اجرای اين روش است. از 25 دانش آموز گروه 

آزمايش، 22 نفر پرسش نامه را تکميل نمودند که نتايج آن به شرح جدول زير است:

 جدول شمارة 4.   نتایج حاصل از تکمیل پرسش نامه ها                                                                                                                    

کاماًل گویه
نظری موافقمموافقم

کاماًل مخالفمندارم
مخالفم

مجموع 
پاسخ ها

در کالس معکوس 1
ارتباط بیشتری با بقیه 
همکالسی هایم برقرار 

می کنم

17
%77

3
%130

2
%9

22

در کالس معکوس با 2
معلمم ارتباط بیشتری 

برقرار می کنم

14
%63.5

2
%9

1
%4.5

5
%22.7

22

در کالس معکوس مجبورم 3
تالش زیادی بکنم تا برای 

کالس آماده شوم

12
%54.5

6
%27.2

2
%9

2
%9

22
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کاماًل گویه
نظری موافقمموافقم

کاماًل مخالفمندارم
مخالفم

مجموع 
پاسخ ها

در دسترس بودن فیلم 4
کالس درس گرامر باعث 

شد بقیه بخش های درس 
را بهتر بفهمم.

15
%68

5
%22.7

1
%4.5

1
%4.5

22

در کالس معکوس، در 5
انجام تمرین های بیرون 
کالس مشکلی نداشتم.

10
%45.4

5
%22.7

2
%9

5
%22.7

22

در کالس معکوس از 6
روش های شخصی خودم 

برای یادگرفتن گرامر 
استفاده کردم.

16
%72.7

3
%13.6

1
%4.5

1
%4.5

1
%4.5

22

برای تماشای ویدئوهای 7
ضبط شده به کمک فنی 

دیگران نیاز داشتم.

1
%4.5

3
%13.6

1
%4.5

5
%22.7

12
%54.5

22

در دسترس بودن محتوای 8
کالس، به یادگیری بهتر 
درس به من کمک کرد.

17
%77

3
%13.6

00
2

%9
22

روش نگاه کردن به 9
ویدئوهای آموزشی و حل 
کردن تمرین ها در خانه و 
سپس انجام فعالیت های 

ارتباطی در کالس را 
دوست دارم.

15
%68

5
%22.7

01
%4.5

1
%4.5

22

مایلم باز هم در کالس 10
معکوس شرکت کنم.

17
%77

3
%13.6

01
%4.5

1
%4.5

22

 جدول شمارة 4. )ادامه(  نتایج حاصل از تکمیل پرسش نامه ها                                                                                                                    
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پرسش های بازپاسخ هم عبارت بودند از:

1. در موقع آموزش به شيوة کالس معکوس بيشترين مشکلی که داشتيد چه بود؟
2. بهترين بخش کالس معکوس به نظر شما چيست؟

3. چه کار می شود کرد تا کالس معکوس بهتر اجرا شود؟
4. به نظر شما، آيا می شود از روش کالس معکوس در بقيه درس ها هم استفاده کرد؟

با در نظر گرفتن داده های جدول باال می توان اين گونه نتيجه گيری کرد که:
  بيســت نفر از بيست ودو نفر )90/90 درصد از دانش آموزان( با اين گويه که »کالس معکوس 
باعث شده است تا من ارتباط بيشتری با همکالسی های خود برقرار کنم« پاسخ کاماًل موافقم 
و موافقم دادند. اين پاســخ نشان دهندة موفقيت روش کالس معکوس در افزايش ارتباط بين 

فراگيران است که يکی از مهم ترين اهداف برنامة درسی زبان انگليسی جديد می باشد.
  شــانزده نفــر )72 درصد( از دانش آموزان هم معتقد بودنــد که در روش کالس معکوس ارتباط 
بيشــتری با معلم خود برقرار کرده اند. تفاوت درصد بين اين پاســخ و پاسخ قبلی را می توان از 
منظرهای مختلف تحليل کرد که يکی از آن ها کاسته شدن از محوريت معلم و افزايش نقش کار 

گروهی و تعامل بين دانش آموزان است.
  بيست نفر )90 درصد( از پاسخ دهندگان تمايل داشتند تا اين روش در کالس زبان انگليسی ادامه 

پيدا کند و در مجموع، نسبت به اجرای کالس معکوس نظر مثبتی داشته اند.
  يکی از مهم ترين مشکالتی که ممکن است در ابتدای اجرای کالس معکوس به عنوان مانع به 
نظر برسد، ايجاد مشکل سخت افزاری و فنی در تماشای فايل های تصويری است؛ درحالی که 
اين پژوهش نشــان داد 17 نفر )77 درصد( از پاسخ دهندگان با گويه شماره هفت يعنی »برای 
تماشای ويدئوهای ضبط شده به کمک فنی ديگران نياز داشتم.« پاسخ مخالفم و کاماًل مخالفم 
دادند. اين پاســخ نشان دهنده آن است که نگرانی از تنگناهای فنی، بيش از آنکه يک واقعيت 

جاری آموزشی باشد،  پيش فرضی در ذهن سياست گذاران و معلمان است.

تحليل پاسخ دانش آموزان به پرسش های بازپاسخ هم نشان داد که:
  مخالفت والدين با روند کالس معکوس، مشکل در حل تمرين هايی که بايد توسط دانش آموزان 
در خانه حل شود و جديد بودن اين روش )ناآشنا بودن دانش آموزان( مهم ترين مشکالت و نقاط 

ضعف روش کالس معکوس ارزيابی شده اند.

  استفاده از جذابيت رسانة تصويری مهم ترين امتياز اين روش اعالم شده است، به طوری که يازده 
نفر )پنجاه درصد( از دانش آموزان تماشای تدريس معلم خود از طريق فايل تصويری را جذاب 

و آن را بهترين بخش کالس معکوس دانسته اند.
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  در پاســخ به اين پرســش که چه می توان کرد تا کالس معکوس بهتر اجرا شــود، پاســخ بيشتر 
دانش آمــوزان بر اين محور اســتوار بوده که بايد کيفيت فايل تصويری ضبط شــده بهتر بشــود 
)بخصوص در بخش کيفيت صدای فايل تدريس به نظر می رسد دانش آموزان با مشکل روبه رو 
بوده اند(. همچنين، در اکثر پاسخ ها )13 پاسخ( به اين نکته اشاره شده است که تمرين های داده 
شــده برای حل کردن توســط دانش آموزان در خانه )که عمدتًا از کتاب کار منتشرشــده توسط 
وزارت آموزش وپرورش انتخاب شــده است( خسته کننده بوده و بهتر است با تمرين های ديگر 
جايگزين شــوند. به نظر می رســد اجرای الگوی کالس معکوس مستلزم توجه هم زمان به همه 
اجزا باشد و نمی توان بخش ارائه را با اين الگو انجام داد اما بخش تمرين و کار بيرون از کالس 

را به شيوة سنتی اداره نمود.

مصاحبة انجام شده با معلم تدريس کننده و مشارکت کننده در پژوهش، که به منظور ثبت بازخورد 
وی نسبت به فرايند اجرای کالس معکوس انجام گرديد، در دی ماه 1395 در محل گروه زبان های 
خارجی دفتر تأليف کتاب های درسی انجام گرديد. اين مصاحبة نيمه ساختمند که حدود يک ساعت 
به طول انجاميد و به دو محور اصلی مزايا و محدوديت های تجربة اجرای کالس معکوس اختصاص 
داشــت، ضبط شد و سپس موارد مطرح شده در آن، توسط پژوهشگر پياده سازی و جمع بندی شد. 

نتايج مصاحبه انجام شده با معلم تدريس کننده در اين پژوهش نشان داد که:

  مديران آموزشی نه تنها با اين الگوی تدريس آشنا نيستند، بلکه به طورکلی از اجرای روش های 
نوين در کالس درس اســتقبال چندانی نمی کنند. معلِم همکار پژوهش، برای قانع کردن مدرسة 
مــورد نظــر جهت همکاری در اجرای اين الگو با موانع زيادی روبه رو بوده اســت. همين نگاه 
غيرحمايتگر، در بين والدين هم مشاهده شده و اجرای چنين روشی را اتالف زمان تدريس و يا 
شانه خالی کردن معلم از وظيفه تدريس خود دانسته اند. به نظر می رسد يکی از مهم ترين الزامات 
اجرای موفق اين الگو، توجيه کامل مديران و ساير مشارکين فرايند آموزش، به ويژه والدين باشد.

- از نظر معلم، اســتفاده از الگوی کالس معکوس در نگاه اول دشــوار به نظر می رسد که مهم ترين 
داليل آن جديد بودن اين الگو، زمان بر بودن فرايند ضبط تدريس و فقدان منابع ســخت افزاری 
مناسب برای تسهيل اين روند است. از نظر مديريت زمان،  اجرای اين الگو باعث افزايش زمان 
مفيد کالس درس شــده و بنا بر اظهار معلم مورد نظر،  با اين شــيوه سی تا چهل درصد از زمان 
کالس که پيش تر به مرحلة ارائه اختصاص می يافت، ذخيره شده و به مهارت های ارتباطی و کار 

گروهی اختصاص می يابد.

  بنابر نظر معلم مذکور،  اجرای اين روش باعث کاســته شدن انجام روال های تکراری، جذاب تر 
شــدن کالس برای دانش آموزان و کاســته شدن از فشار چندگانه تدريس يک محتوای واحد در 



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن
فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

تأثیر راهبرد کالس معکوس بر یادگیری بخش گرامر درس زبان انگلیسی پایة دهم تحصیلی

157
 ë 64 شمارة
 ë سال شانزدهم
ë 1396 زمستان

چندين کالس مختلف می شــود. در مجموع، مزيت های اين روش بر کاستی های آن غلبه دارد. 
نگرانی از نظرات منفی مســئوالن مدرسه و والدين، مهم ترين دغدغه معلم مورد نظر در اجرای 
اين الگو در کالس های بعدی اعالم شد. وی در پاسخ به اين پرسش که آيا مايل به اجرای اين 

الگو در ادامه سال تحصيلی و ساير کالس ها هستيد يا نه، اين گونه پاسخ داد:

»هم خودم و هم دانش آموزان اين مدل را دوســت داشــتيم. تازه داشــتيم با زيبايی هايش آشــنا 
می شديم و لذت می برديم. همة کالس شاد بودند و وقتی می ديدند که می توانند قبل از آمدن به کالس، 
خودشان مطالب را ياد بگيرند، احساس هيجان داشتند. حتی می خواستند در بقيه کالس ها هم اين کار 
انجام بشود. اما مدرسه هيچ همکاری نکرد و از هفتة دوم بعضی از والدين هم اعتراض کردند. من اگر 

همکاری مدرسه نباشد، ديگر اين مدل را انجام نمی دهم چون باعث مشکل برای دبير می شود«.

 نتيجهگيری  
پژوهش حاضر به دنبال پاســخ به اين پرســش بود که کاربســت الگوی کالس 
معکوس، به عنوان يک راهبرد آموزشی نوين، در مدارس ايران و به ويژه در درس زبان 
انگليسی چه تأثيری بر يادگيری دانش آموزان دارد. به اين منظور، داده هايی در سه سطح 
نتايج عملکرد دانش آموزان در آزمون )از طريق برگزاری آزمون چندگزينه ای(، نظرات 
مخاطبان )از طريق تکميل پرسش نامه( و مصاحبه با متخصص )معلم تدريس کننده به 
اين شــيوه( جمع آوری و، متناسب با نوع داده، از طريق ابزارهای تحليلی، بررسی و 

تجزيه وتحليل گرديد.
بــر طبق يافته های پژوهش، اگرچه در ســطح نتايج عملکــرد در آزمون، تفاوت 
معناداری بين دانش آموزان گروه آزمايش و گواه مشاهده نشد؛ اما در دو بخش ديگر، 
مزيت های الگوی کالس معکوس محســوس و ملموس بــود. در مورد نتايج آزمون 
چندگزينه ای، احتمال دارد نوع پرســش های استفاده شــده در پس آزمون که از جنس 
تســت های برگرفتــه از کتاب کار و متن کتاب درســی بوده انــد، قابليت تمايز بااليی 
نداشته اند، يا اين که به طورکلی تســت های چندگزينه ای برای سنجيدن سطح توانش 

زبانی فراگيران در رويکرد ارتباطی کارايی بااليی نداشته باشد.
در بخــش بازخــورد دبيــر تدريس کننده در ايــن پژوهش هــم، علی رغم وجود 
مشــکالت و محدوديت هايــی از جمله زمان بر بودن فراينــد ضبط بخش تدريس و 
ناآشنا بودن مديران مدارس و والدين با اين الگوی جديد، دبير مورد نظر از تدريس 
به اين روش در مجموع رضايت داشــت و اجرای الگوی کالس معکوس را در باال 
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بردن سطح رضايتمندی دانش آموزان و شادی و نشاط آن ها در کالس زبان انگليسی 
مثبت ارزيابی می کرد، اما ادامة تدريس به اين شــيوه را منوط به همکاری مدرســه و 
توجيه والدين می دانست. از نظر وی، در صورت آشنانبودن مسئوالن مدرسه و والدين 
با شيوة اجرا و ملزومات تدريس به روش کالس معکوس، اجرای اين روش ممکن 

است منجر به مشکالتی از جمله نارضايتی والدين شود.
به هر شکل، نتايج پژوهش حاضر نشان داد که اجرای راهبرد کالس معکوس هرچند 
در بخش ارتقای نمرة دانش آموزان تفاوت معناداری ايجاد نکرد، اما انگيزة معلمان و 
دانش آموزان را افزايش داد و کالس درس را برای آن ها جذاب تر و ارتباطی تر نمود. 
در پايان، به نظر می رســد با توجيه مشارکين در فرايند آموزش وپرورش،  به خصوص 
مديــران مدارس و والديــن، می توان از الگوی کالس معکــوس در کالس های زبان 
انگليســی بهره بــرد و برخی از محدوديت هــا و تنگناهای نظام آموزشــی، از جمله 
کمبود زمان آموزش را مرتفع نمود. انجام پژوهش های تکميلی با موضوع الزامات و 
پيش نيازهای اجرای کالس معکوس چه در درس زبان انگليســی و يا ســاير دروس، 

به خصوص با در نظر گرفتن تفاوت های سنی، جنسيتی و جغرافيايی پيشنهاد می گردد.
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 ضميمه  

Student’s name:..................................... Class:......................................... Time: 30 minutes

1. ......... ’s your name?
My name is Ali.

a- How                        b-Who                          c-What                         d- Where

2. This is Maryam and her brother, Reza.
 ......... my friends.

a-We're                       b-I'm                            c-You're                        d-They're

3. ........? I'm from Italy.
a- Where are you from?                                  b- Where you are from?
c- Where from you are?                                  d- From where you are?

4. I'm from Tehran. ......... is in Italy.

a- They                        b-It                               c-He                             d-She

5. Excuse me, how .........your last name? A H M A D I.

a- spell                        b-you spell                   c- do you spell             d- spell you

6. Oh, .........are my keys.

a- This                         b-These                        c-That                           d- It

7. I'd like .........orange juice, please.

a-a                               b-                                          c-an                              d-two

8. Sorry, ……. Iman. My name’s Farid.

a-I isn’t                       b- I is not                      c- I aren’t                      d- I’m not

9. ……. is the school? It’s 50 years old.

a-How many year       b-How much years      c-What year                 d-How old

10. What is ……?

   a-Job Mary                  b-Mary Job               c-Mary’s job                d-Job’s Mary

11. Your bag is next ….. the table.

  a-on                           b-to                               c-in                               d-of
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12. I go to work …… train.

a-with                          b-by                           c-for                             d- in

13. She …… a bag.

a-not have                   b-don’t have               c-don’t has                   d-doesn’t have
14. Alex ….. in our company.

  a-work                    b-works                        c-is work                       d-working

15. …… she live in London?

  a-Are          b-Is               c-Do                              d-Does

16. …….. to the cinema.

  a-We not often go                                       b-We don’t go often 
  c-We don ’often go                                     d-Often we don’t go

17. When do you play tennis? …… Monday.

  a-On                        b- In                             c-At                               d-By

18. What time …… work?

  a-start she          b-do he starts               c-does she starts           d-does he start

19. …… tow airports in the city.

 a-It is           b-There is                    c-There are                   d-This is

20. ….. at school last week?
 a-Do you where     b-Was you                   c-Were you                   d-You where

21. We …… the film last week.

 a-see          b-saw                           c-sees                            d-were see

22.He …… tennis with me yesterday.

 a-doesn’t played    b-didn’t played            c-not played                  d-didn’t play

23.Where ….. last summer?

 a-you went             b-did you went            c-did you go                  d-do you went

24. Excuse me, …….. is the T-shirt? It’s 25 000 Tomans.

 a-what expensive   b-How much               c-How many                 d-How price

25.Sorry, I ….. you at the moment.

 a-can’t help            b-don’t can help          c-can’t helping              d-can’t helps


