
 درسینظریه و عمل در برنامۀ  ۀدو فصلنام
 203-271، 1397بهار و تابستان  ،11 ۀ، شمارششمسال 

Journal of Theory & Practice in Curriculum 

        Vol.11 (6); 2018, 203-271 

 

203 

   

 الگوی برنامهریزی درسی درکالس معکوس: سنتزپژوهی روشها 1
Curriculum Design in the Flipped Classroom:  

The Research Synthesis Methods 

                                                 
-عنوان طراحی بسته آموزشی مبتنی بر فعالیت های یاددهی. این مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری با - 1

اسات. ااارید دفاا :     یادگیری معکوس و اثربخشی آن بر بازده های یاادگیری دروس نراری دانشاگاهی   
 26/09/1396اارید پذیرش:         18/02/1396اارید  دریافت مقاله: - 4/2/97
 h.kaviani@ edu.ui.ac.ir: رایانامه دانشگاه اصفهان،، اربیتی و روانشناسیدانشکده علوم  . دانشجوی دکتری2
 javad@edu.ui.ac.ir: رایانامه ،دانشگاه اصفهاناربیتی و روانشناسی، استاد دانشکده علوم  . 3
 bzamani@edu.ui.ac.ir :رایانامه ،شگاه اصفهانداناربیتی و روانشناسی، دانشکده علوم  استاد . 4
 y.abedini@edu.ui.ac.ir :رایانامه ،دانشگاه اصفهاناربیتی و روانشناسی،  دانشکده علوم دانشیار.  5

  ،3محمد جواد لیاقت دار دکتر ،2حسن کاویانی
یاسمین دکتر  ،4بی بی عشرت زمانیدکتر 

 5عابدینی
 یراهکاار بارا   کیا معکوس  کالس: هدیچک
 نیمثبت در آموزش است، از ا راتییاغ دجایا

شاد بار اسااس     یرو در پژوهش حاضر ساع 
جاام    ییاجرا یالگو کی ،یروش سنتزپژوه

ارائاه گاردد.    یآموزشا  ۀویشا  نیا ا یاز اجرا
معتبار   یمقاالت علم یۀشامل کل یآمار ۀجامع
کاالس معکاوس باوده کاه      یاجرا ۀنیدر زم

 هاای گاهیمنرم در پا یو جو ستبااوجه به ج
ورود اعاداد   یارهاا یبر اسااس مع  ،یالعاااط

بار   تیا و در نها ییشناساا  یعلم ۀمقال 1084
مقالاه   100خارو  اعاداد    یارهاا یاساس مع
فاراهم   یانتخاب شد. بارا  یینها لیجهت احل

شده  یآوردن اطالعات، از فرم کاربرگ طراح
گزارش و ثبات اطالعاات    یاوسط محقق برا

 و جهات  دیا اساتفاده گرد  هیا اول هایپژوهش
 ایشاش مرحلاه   یاز الگاو  هاا افتاه ی لیا احل

 یهاا روبراس با اساتفاده از روش  یسنتزپژوه
اساتفاده شاد. طباق     یباز و محور یکدگذار

 یزریا برناماه  یالگاو  ۀبدست آماد  هایافتهی
در  رییاغ کیدر کالس معکوس شامل  یدرس

 و هاا کاه نقاش   باشدیساختار کالس درس م
و مادرس   یرا بارا  یمتفااوا  هاایی تیلمسئو
 .کندیم جادیا ریفراگ

 هاای تی: کالس معکوس، فعالیدیکل واژگان
 یسنتزپژوه ،یریادگی-یاددهی

H. Kaviani, M. Liaghatdar (Ph. D), 

B.Eshrat Zaman (Ph.D),  Y.Abediny 

(Ph.D) 
Abstract:  Flipped classroom is a way 
to create positive changes in education; 
therefore, in the present study we tried 
to offer a comprehensive operating 
model of implementation of this method 
based on research synthesis. The corpus 
of this study consisted of all scientific 
articles published about the 
implementation of flipped classroom. 
From this corpus 1084 papers were 
identified through constant searching of 
the scientific data bases and a total of 
100 articles were selected for the final 
analysis. A researcher-made worksheet 
form was used for the purpose of 
reporting and submitting information. 
The obtained data were analyzed 
through six-step model for meta-
synthesis Roberts using Open and axial 
coding techniques. According to the 
findings Curriculum Design in the 
flipped classroom includes a change in 
the structure of classroom which has 
defined different and new roles and 
responsibilities for teachers and 
learners. 
Keywords: flipped classroom| 
teaching-learning activities| the research 
synthesis 
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 مقدمه

های جدید و در دسترس، اغلب باعث نوآوری در آموزش شده در عصر حاضر فناوری

(؛ 2015و همکاران،  1کنند که باعث تقویت آموزش سنتی شوند )جنسنو تالش می

های جدید تدریس تحوالت اخیر در فناوری اطالعات، باعث فراهم کردن الگوها و مدل

تی بیشتر مدرسان از سخنرانی چهره به در آموزش شده است، چرا که به صورت سن

توان از کنند؛ از این رو جهت فراهم کردن یک محیط یادگیری بهتر، میچهره استفاده می

(؛ از سویی 2016و همکاران،  2فواید فناوری در آموزش حضوری استفاده کرد )ژانگ

ث شده های فراگیران، تحوالت اقتصادی و فناوری اینترنت باعدیگر تغییرات ویژگی

هایی پیدا کند. در نتیجه بسیاری از است که محیط آموزشی نسبت به دهۀ قبل تفاوت

های جدید آموزشی برای موفقیت فارغ التحصیالن در مدرسان به دنبال بررسی مدل

 (.2016، 3جامعه امروز هستند )روتلر و کین

داد دهند که در زمینۀ مدیریت زمان کالس درس و تعمدرسان اغلب گزارش می

های چهره به چهره در کالس درس برای رسیدن به یک تعادل موثر بین سخنرانی تعامل

(؛ در این 2014و همکاران،  4و راهبردهای یادگیری فعال دارای مشکالتی هستند )کیم

کنند تا به وسیلۀه اختصاص دادن زمان بیشتر تالش می 5های کالس معکوسراستا مدل

های پیشرفته ادگیری فعال و دسترسی بیشتر به فناوریهای یبه کالس درس برای روش

، 6)استایر برای حمایت از یک رویکرد یادگیری ترکیبی، به این چالش پاسخ دهند

« 7فقط در زمان تدریس»تکامل این شیوۀ آموزشی شامل راهبردهایی از جمله  (.2012

کیب کالس توصیف شد که شامل تر 1998در سال  8شد که توسط نواک و پترسونمی

                                                 
1 - Jensen 

2 - Zhang 

3 - Rotellar  & Cain 

4 - Kim 

5 - flipped classroom & reverse instruction & reverse teaching & backwards 

classroom 

6 - Strayer 

7 - just in time teaching 

8 - novak & patterson 
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ها برای کمک به مدرسان جهت درک درس مشارکتی با مواد آموزشی آن الین و فعالیت

های فراگیر، ارائۀ بازخورد به موقع و طرح درس برای پاسخ به نیازهای آنان بود نیاز

 (.2015)زین الدین و عطاران، 

احد های مختلفی توسعه پیدا کرد، اما مدل مورد پسند و وکالس معکوس در شکل

ارائه شد  2و آرون سمز 1های جاناتان برگمنآن توسط دو تن از متخصصان به نام

در  3در دبیرستان وودلند پارک 2008(؛ این افراد که در سال 2015)جنسن و همکاران، 

معلمان شیمی بودند، پی بردند که برای تدریس مجدد به دانش آموزان  4شهر کلرادو

، از این رو با استفاده از نرم افزارها شروع به ضبط اندهایی مواجهغایب با دشواری

های درس خود کردند. آنها بعدها پی بردند که حتی دانش آموزان غایب نیز کالس

کرد که کردند، چرا که این امر به آنها کمک میهای ضبط شده آنان را مشاهده میفیلم

شد که این متخصصان های کالسی خود را تقویت و بررسی کنند. این عامل باعث درس

توانند از زمان کالس و مفاهیم دیگر در یک کالس ها میکنجکاو شوند که چگونه آن

(؛ از این رو اولین کتاب را با عنوان 2016و همکاران،  5وارونه استفاده کنند؟ )مک لین

را « 6 کالست را معکوس کن: به هر دانش آموز، در هر کالس و هر زمان، رسیدگی کن»

های (؛ آرمان این روش اصالح مدل1395منتشر کردند )برگمن و سمز،  2012در سال 

قدیمی تدریس بود که اغلب باعث ناکارمدی و شکست انگیزه و تالش فراگیران در 

 (.2015شد )جنسن و همکاران، کالس درس می

های بنابراین کالس معکوس یک تحول تازه در آموزش مدرن است که فعالیت

(. از این رو کالس معکوس به 2016کند )ژانگ و همکاران، تشویق میفراگیر محور را 

معنای ترکیب موثر آموزش سنتی و مجازی با استفاده از زمان داخل و خارج از کالس 

ترین تعریف از کالس ( ساده2000و همکاران ) 1(. لیج2015، 7درس است )ماتیس

                                                 
1 - jonathan bergmann 

2 - aron sams 

3 - woodland park 

4 - colorado 

5 - McLean 

6 - flip your classroom: reach every student in every class every day 

7 - Mattis 
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د که به صورت سنتی جایگاه آن دانندهند و آن را شامل وقایعی میمعکوس را ارائه می

شود و همچنین در داخل کالس درس بوده، حال به بیرون از کالس درس منتقل می

وقایعی که جایگاه آن در خارج از کالس درس بوده و حال به داخل کالس درس منتقل 

-سخنرانی ،فیلم )که در قالب در مدل کالس معکوس محتوای دروسشوند. بنابراین می

به زمانی خارج از کالس درس انتقال داده  اند(اشکال تهیه شدهیا سایر  های برخط و

)نکراتو و  شودهای مرتبط در داخل کالس درس انجام میشده و در مقابل فعالیت

(؛ بر اساس تعریف در کالس معکوس فراگیران فعالیت بیشتری را 2015، 2کاراکوک

طریق راهنمایی ابزارهای فناوری ها از دهند، آننسبت به کالس درس سنتی انجام می

 (.2015گیرند )زین الدین و عطاران، به صورت مستقل یاد می

شود که زمان کالس بر روی کاربرد دانش تمرکز پیدا در کالس معکوس پیشنهاد می

های بهتری را برای شناسایی دهد که فرصتکند و این عامل این امکان را به مدرس می

عالوه بر این کالس معکوس باعث پرورش قبول مسئولیت  خطاهای تفکر فراهم کند.

فالهرتی و شود )یادگیری در فراگیران از طریق تعامل در طول زمان کالس درس می

های که کالس معکوس نسبت به شیوهدهد مینشان ها نتایج پژوهش؛ (3،2015فلیپس

 (.2016و همکاران،  4رتر است )نیشیگاواسنتی بسیار موث

در  فراگیران شفاهی و کالمیهای مهارتکلی دهد که در حالت ان میها نشیافته

نسبت به طراحی آموزش  یکند و فراگیران نگرش مثبتمیبهبود پیدا معکوس آموزش 

 (؛ همچنین مدرسان2017، 5؛ لی و هوانگ2016)هسیه و همکاران،  اندمعکوس داشته

و عملکرد بهتری از نتیجه این فراگیران در کالس درس فعالیت بیشتری داشته  دبردنپی 

( نشان دادند 2016و همکاران ) 7انجی کار (2016، 6)هائو آیدحاصل می روش جدید

و رضایت فراگیران تأثیر  روسعملکرد د ،اجرای کالس معکوس بر نمرات امتحاناتکه 

                                                                                                           
1 - Lage 

2 - Naccarato & Karakok 

3 - O'Flaherty & Phillips 

4 - Nishigaw 

5 - Li & Huang 

9- Hao 

7 - Njie-Carr 
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دهد که فراگیران، دروس معکوس را به صورت ها نشان میه است. تحلیلمثبتی داشت

های مختلفی در این راستا با اهمیت یکسان به ریافت کردند هرچند مولفهکارآمد د

کند اما مهمتر این است که فراگیران تعامل با استاد را با کمک می نیادگیری فراگیرا

کالس معکوس توانایی فراهم کردن بازخورد  (؛ همچنین2015، 1)مذافی دانندارزش می

تسهیل  و در مورد تمرینات ، بحثیچیدهتوضیح بیشتر تکالیف پ ،به تکالیف درسی

 (.2014، 2)سی و کانری های فردی و گروهی را داردبحث

از طریق تماشای  فراگیرانسازی آمادهدهند ( نشان می2017و همکاران ) 3پاتن واال

. در این راستا شودباعث بهبود عملکرد آزمون آنها می کالس درسسخنرانی قبل از 

اولیه )تکالیف  عملکرد و تکالیف کالسی و میزان تماشای فیلم دادنشان ( 2016) 4سنگل

به صورت معناداری برای پیشرفت فراگیران در کالس معکوس  (قبل از کالس درس

همچنین اگرچه فراگیران در ابتدا از سازگاری با سیستم جدید نارضایتی  ،موثر است

ی یادگیری خود داشتند و اما آنها کسانی بودند که احساس مسئولیت پذیری برا ؛داشتند

کرده و نمره باالتری  عهای گروهی و فردی رفتوانستند نیازهای خود را از طریق فعالیت

کالس معکوس که  ندنشان داد ( نیز2017و همکاران ) 5. همچنین تایرا به دست آورند

ها نشان یافته ،کارآمدی و انگیزش درونی فراگیران دارد-مثبتی بر باورهای خود اثر

تواند یک روش امیدوارکننده برای رشد عملکرد یادگیری معکوس می کالسدهد یم

 .باشد فراگیران

بنابراین بسیاری از مدرسان و فراگیران توافق دارند که کالس معکوس یک راه قابل 

ای برای بهبود درگیری و ارتقای پذیرش مسئولیت یادگیری فراگیران در آموزش توجه

ای که بسیار مهم است این که، مدل منحصر به (؛ اما نکته6،2014است )مافت و میل

فردی برای اجرای کالس معکوس وجود ندارد. مرور ادبیات حوزۀ کالس معکوس 

                                                 
1 - Mzoughi 

2 - See & Conry 

3 - Patanwala 

4 - Şengel 

5 - Thai 

6 - Moffett & Mill 
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ها همچنین نشان ای از نوآوری است. پژوهشدهد که این رویکرد، یک مرحلهنشان می

ت به کسب دانش و دهد که فراگیران در هزارۀ جدید اعتقاد دارند که عمل کردن نسبمی

(؛ از 2014و همکاران،  1فرآیند آزمون و خطا از اهمیت بیشتری برخوردار است )الو

این رو کالس معکوس فقط شامل صرف کردن زمان کالس درس برای یادگیری فردی 

نیست، بلکه شامل استفاده از انواع آموزش و یادگیری، تشویق فراگیران به پذیرش 

تسلط در  ویت آنان در جهت رسیدن به یادگیری در حدمسئولیت یادگیری خود، تق

 ؛های مختلفی برای معکوس کردن یک کالس وجود داردراهشود. از این رو محتوا می

، 2دهد )هولگسنپاسخ  هاتواند به این موقعیتمینبنابراین یک رویکرد منحصر به فرد 

2015). 

شده، در این پژوهش سعی  لذا باتوجه به گستردگی تحقیقات و تنوع الگوهای انجام

شود بر اساس روش سنتزپژوهی و ترکیب تحقیقات مرتبط، یک الگوی اجرایی می

توافقی و جامع از اجرای کالس معکوس ارائه گردد؛ البته ذکر این نکته ضروی است که 

توان الگویی منحصر به فرد برای اجرای این شیوه ارائه داد، چرا که هیچ وقت نمی

ات و شرایط اجرا در هر محیطی متفاوت خواهد بود، بنابراین آنچه که خالقیت، امکان

بیشتر در این پژوهش مدنظر است رسیدن به یک الگوی توافقی در بین انواع الگوهای 

 انجام شده است.

 روش احقیق

ها ویژگی است که شامل ترکیب 3حاضر مبتنی بر استفاده از روش سنتزپژوهی پژوهش

 است. این روش که در برخی موارد از آن به عنوان حقیقادبیات ت خاص و عوامل

 تحلیل دهد،می پوشش که را سعی دارد تحقیقاتی شود،یاد می نیز به کیفی فراتحلیل

 کرده و ضمن یکپارچه کردن نتایج، حل آن را ادبیات در موجود تناقضات و کرده

(. در 2009، 4گزنماید )کوپر و ه مشخص آینده تحقیقات را نیز برای اصلی موضوعات

 خاص نیازهای با توانندمی که پراکنده شاید و مختلف مطالعات هایدانسته این روش

                                                 
1- Love 

2 - Helgeson 

3 - The research synthesis 

4 - Cooper   & Hedges 
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 کل و یافته پیوند باهم هادانسته این سپس؛ شوندمی گردآوری باشند، مرتبط عمل میدان

 سازماندهی ارزیابی، مورد کنونی، نیازهای با متناسب قالبی در حاصله دانش مجموعۀ

 دانشهای دادن قرار کنارهمصرف  . از این رو در این روشگیرندمی قرار سیرتف و مجدد

 روابطی که ی مشخصچارچوب در گوناگونهای یافته رکیبت بر بلکه نیست؛ مدنظر قبلی

(؛ از این رو حوزۀ پژوهش شامل 1387، 1)شورت است تأکید مورد دارد، درپی را جدید

 آوردن فراهم باشد. برایکالس معکوس می کلیۀ مقاالت علمی معتبر در زمینۀ اجرای

و ثبت  گزارشبرای  محقق توسطه شد طراحی کاربرگ فرماز  نیاز، مورد اطالعات

 از نیاز مورد اطالعات به توجه با ابزار این استفاده گردید. اولیه هایپژوهش اطالعات

ها افتهی برای الزم اطالعات و شناختی کتاب اطالعات بخش دو از اولیه هایپژوهش

 و محل نویسنده، اثر، نوع کار، عنوان چون اطالعاتی شناختی کتاب بعد در .شد تهیه

ها به ثبت موارد مرتبط با اهداف و در بخش یافته شد دیده تدارک مقطعو  چاپ تاریخ

ها از الگوی حاضر، جهت تحلیل یافته پژوهش تحقیق پرداخته شد. از سویی دیگر در

این  1(؛ که در جدول 1387 ،2مارشاستفاده شد ) روبرتس ای سنتزپژوهیشش مرحله

 مراحل به همراه شرح اقدامات انجام شده قابل مشاهده است:
 روبراس ، مراحل سنتزپژوهی1جدول

 مراحل سنتزپژوهی

 روبراس

 اوضیحات

 شناسایی مرحلۀ اول:

 جست اجرای نیاز،

 شفاف مقدماتی، وجوی

 نیاز سازی

برای معکوس  تعددیهای مراهقات مختلف از آنجایی که بر اساس تحقی

برای بنابراین یک رویکرد منحصر به فرد  ؛کردن یک کالس وجود دارد

اجرای این روش وجود ندارد؛ لذا باتوجه به گستردگی تحقیقات و تنوع 

شود بر اساس روش های انجام شده، در این پژوهش سعی میروش

توافقی و جامع از  سنتزپژوهی و ترکیب تحقیقات مرتبط، یک الگوی

 اجرای روش کالس معکوس ارائه گردد.

 اجرایمرحلۀ دوم: 

 منظور به پژوهش

 مطالعات بازیابی

 اختصاص پژوهش اصلی نیاز با مربوط منابع وجوی جست به مرحله این

د. از این رو ابتدا کلیۀ مقاالت علمی معتبر از طریق جست و جوی دار

، رویکرد معکوس، تدریس هایی از قبیل، کالس معکوسکلیدواژه

                                                 
1 - Short 

2 - Marsh 
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 مراحل سنتزپژوهی

 روبراس

 اوضیحات

های اطالعاتی معکوس، مدل معکوس و یادگیری معکوس از طریق پایگاه

، پرتال Magiram ،Normagas ،Sid ،Googleداخلی از جمله: 

 پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایرانجامع علوم انسانی، 

(IRANDOC)  های و جویشگر فارسی علم نت و همچنین پایگاه

 Emerald ،Scopus ،Scienceاطالعاتی در خارج از جمله: 

Direct ،Scientific Information Database ،Sage ،Taylor 

& Francis ،Worldscientific ،Springlink ،ProQuest ،

Wiley ،Eric ،Google Scholar  و بررسی ارجاعات هریک از منابع

شناسایی شد و سپس باتوجه به هدف تحقیق منابع مرتبط حفظ و منابع 

ت کار، جست و جوی غیرمرتبط حذف شد. به منظور باالبردن کیفی

های جست و جو و منابع مقاالت توسط دو نفر که آشنایی کامل به روش

اطالعاتی داشتند به صورت جداگانه انجام شد. از سوی دیگر دو نفر 

ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی بر کلیۀ روند خبره در زمینۀ برنامه

ایی منابع اجرای کار نظارت داشت. همچنین این پژوهش با تکیه بر شناس

داخلی و خارجی بوده که در زمینۀ داخلی فقط یک منبع در باب شیوۀ 

 اجرای این روش تعریف عملیاتی ارائه داده بود.

 گزینش،مرحلۀ سوم: 

 ندهیاسازم و پاالیش

 ،مطالعات

 دانشی نیازهای با مرتبط مطالعات تعیین دربارۀ داوری به مرحله این

دسته و گزینش برای هاییمالک تدوین نیازمند که داوریاختصاص دارد. 

. معیار اصلی ورود در این پژوهش شامل موارد زیر است مطالعات بندی

 بوده است:

های چاپ شده در حوزۀ رویکرد معکوس در . مقاالت و پژوهش1

های کیفی . از آنجایی که روش سنتزپژوهی صرفاً با داده2آموزش؛ 

های کیفی مناسب از که با روش هاییسروکار دارد لذا مقاالت و پژوهش

های کیفی ای و سایر روشقبیل: مصاحبه، مشاهده، مرور نظامند، کتابخانه

و همچنین مقاالت کمی از جمله مقاالت پیمایشی، تجربی و همبستگی 

که دارای نتایج کیفی بودند و به تعریف عملیاتی از شیوۀ اجرای مدل 

. 3گیرند، رسی قرار میمعکوس در آموزش پرداخته بودند، مورد بر

ها و اطالعات کافی را در ارتباط با اهداف پژوهش، تحقیقات بایستی داده

گزارش کرده باشد، از این رو کفایت یک پژوهش جهت بررسی در این 
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 مراحل سنتزپژوهی

 روبراس

 اوضیحات

مقاله ارائۀ یک تعریف عملیاتی از شیوۀ اجرای مدل معکوس در آموزش 

  باشد.می

های العه در راستای مالکمط 1084باتوجه به جستجوهای انجام شده 

ورود این پژوهش یافت شد که تعدادی از این مطالعات برای ورود به 

های خروج از فرایند تحلیل تحلیل نهایی مناسب نبودند و بر اساس مالک

های خروج این مطالعه شامل موارد این پژوهش خارج شدند که مالک

 زیر است:

اهداف این تحقیق گزارش  هایی که اطالعات کافی در زمینۀ. پژوهش1

هایی که صرفاً به توصیف مدل نداده بودند، به عبارت دیگر پژوهش

-. پژوهش2معکوس پرداخته بودند و به نحوۀ اجرای آن نپرداخته بودند، 

هایی که فاقد کیفیت الزم علمی بودند از آنجا که در مجالت بی کیفیت 

 منتشر شده بودند.

ات به ترتیب به این شرح است )کل بر این اساس روند بررسی تحقیق

مورد، حذف تحقیقات نامرتبط پس  1084ها مطالعات مرتبط با کلیدواژه

مورد،  325مورد، چکیده تحقیقات مورد بررسی  759از بررسی عناوین 

مورد،  216حذف تحقیقات نامرتبط پس از بررسی چکیدۀ مطالعات 

ات نامرتبط پس از مورد، حذف تحقیق 109تحقیقات مرتبط با متن کامل 

مورد، بنابراین در این  100مورد، کل تحقیقات نهایی  9بررسی متن کامل 

پژوهش خارجی و تنها یک پژوهش داخلی  99مورد شامل 100پژوهش 

مورد بررسی قرار گرفت. از این رو برای تحلیل نهایی در این پژوهش از 

های این ژگیوی 3تحقیق علمی استفاده شده که در جدول  100های یافته

تحقیقات بر اساس کد مقاله، نام محققین، سال انتشار و تعریف عملیاتی 

 هر پژوهش قابل مالحظه است.

 مرحلۀ چهارم:

 و ادراکی چارچوب

 با آن ساختن متناسب

 از حاصل اطالعات

 تحلیل

 در آمده دست به اطالعات که است دهنده پیوند چارچوبیاین مرحله، 

. از این رو چارچوب ادراکی شکل گرفته در ودشمی ترکیب آن پیرامون

این پژوهش حول دو مفهوم اصلی است: تعریف عملیاتی از روش اجرای 

کالس و ارائۀ الگوی جامع که بر اساس الگوی عناصر برنامۀ درسی اکر 

 گیرد.انجام می

های حاصل از تحقیقات مرتبط با هدف پژوهش، ابتدا کلیۀ باتوجه به یافته پردازش،مرحلۀ پنجم: 
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 مراحل سنتزپژوهی

 روبراس

 اوضیحات

 در تفسیر و ترکیب

 هایه وردآفر قالب

 ملموس

ها از طریق فرآیند کدگذاری باز استخراج و سپس بر اساس فرآیند مولفه

-بندی میها بر اساس مفاهیم مشترک دستهگذاری گزینشی، کلیۀ مولفهکد

شوند؛ از این رو باتوجه به فرآیند کدگذاری حاصل از مرحلۀ اول، در این 

ریک از سواالت الگوی عناصر برنامۀ درسی اکر پاسخ داده بخش به ه

 شود.می

های سنتزپژوهی در یک نمای در این بخش، باتوجه به فرآیند و فرآوده نتایج ارائۀ مرحلۀ ششم:

گیرد، کلی الگوی برنامۀ درسی رویکرد معکوس مورد بررسی قرار می

ت گرفته، به ابتدا در قسمت فرآیند سنتزپژوهی استخراج تعاریف صور

این شکل که ابتدا توصیفات کلیۀ تعاریف از طریق فرآیند کدگذاری باز 

شناسایی و سپس مصادیق هریک از تعاریف توسط فرآیند کدگذاری 

ها های حاصل در بخش یافتهشود که کلیۀ دادهمحوری استخراج می

شود و سپس در قسمت فرآورده سنتزپژوهی، از آنجا که هدف گزارش می

های علمی در یک موضوع خاص و رسیدن پژوهی ترکیب کلیۀ یافتهسنتز

به یک انسجام واحد است، در بخش ارائۀ نتایج ترکیب با مرور مجدد 

های اولیه و کدگذاری مجدد، موارد همپوشی و قرابت معنایی باهم داده

شود که ترکیب شده و به صورت یک کل جدید و انسجام یافته ارائه می

های مرحلۀ قبل، نتایج کلی پژوهش به صورت الگویی در تهباتوجه به یاف

 شود.یک کل مسنجم و جامع ارائه می

 

همچنین بنابر توضیحات مرحلۀ سوم، برای ارائۀ یک الگوی جامع از الگوی عناصر 

برنامۀ درسی اکر استفاده شد. استفاده از این الگو به خاطر جامعیت آن نسبت به سایر 

چارچوبی تکمیلی در  ۀ( به ارائ1020) 1ن دن اکراومۀ درسی بود. الگوهای عناصر برنا

های مختلف یک برنامۀ زمینۀ برنامۀ درسی پرداخته است. این چارچوب که با مؤلفه

مطرح  فراگیرریزی یادگیری برنامه ۀپرسش ویژه را دربار درسی سر و کار دارد، ده

 قابل مالحظه است: 2که در جدول  نمایدمی

 

                                                 
1 -Van den Akker 
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 مرتبط با آن های برنامۀ درسی و پرسشمؤلفه. 2جدول

 پرسش مربوطه عنصر ردیف

 گیرند؟چرا فراگیران یاد می منطق یا پنداره )چرایی( 1

 گیرند؟برای کسب چه اهدافی فراگیران یاد می هاها و هدفغایت 2

 گیرند؟فراگیران چه چیزی یاد می محتوا 3

 گیرند؟یاد میفراگیران چگونه  های یادگیریفعالیت 4

 کند؟مربی چگونه یادگیری را تسهیل می نقش مربی 5

 آموزند؟می ابزارهایی چه با فراگیران مواد و منابع 6

 گیرند؟فراگیران با چه کسانی یاد می بندی فراگیرانگروه 7

 گیرند؟فراگیران کجا یاد می مکان 8

 آموزند؟می زمانی چه در فراگیران زمان 9

 شد؟ مطمئن یادگیری پیشرفت از توانمی طورچ سنجش 10

 

ها از دونفر ارزشیاب جهت کدگذاری و در نهایت برای اطمینان از نحوۀ کدگذاری

ها استفاده شد که به منظور تأیید پایایی، از فرمول ضریب کاپای کوهن، مجدد یافته

ت آمد که بدس 76/0استفاده شد که در این پژوهش میزان توافق بین ارزشیابان عدد 

ها بود. همچنین برای تحلیل درصد توافق بین ارزشیابان در کدگذاری 76نشان دهندۀ 

 استفاده شد. Nvivo-8های کدگذاری باز و محوری از نرم افزار ها نیز از روشداده

 

 هایافته

تحقیق علمی استفاده شده که در  100های برای تحلیل نهایی در این پژوهش از یافته

بر اساس کد مقاله، نام محققین، سال انتشار و  های این تحقیقاتژگیوی 3جدول 

 تعریف عملیاتی هر پژوهش از اجرای الگوی کالس معکوس قابل مالحظه است.
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های اولیه احقیقات مورد بررسی و ارائۀ نتایج اصلی احقیقات بر : ویژگی3جدول

 اساس کدگذاری باز

 ه اجرااعریف عملیاای از شیو محققین کد مقاله

اوسیوا و  1

 1سولوژنکو

(2015) 

 

و فرآیند یادگیری  اصلی تدریسبر اساس مراحل ایدۀ این فناوری 

-است که باهم جابه جا می های کالسی و تکالیفاز جمله فعالیت

 ۀبه وسیل سوی فراگیربه صورت فردی از  تئوری مواد درسی شوند.

ود از طریق از سوی معلم یا دانل های ضبط شدهتماشای سخنرانی

گیرد و فعالیتهای مورد مطالعه قرار میاینترنتی های وب سایت

کنند پیدا می بحث اختصاصانجام تکالیف عملی و  بهکالس درس 

 فراگیراندر کالس معکوس  .آن با معلم است دۀکه مسائل عم

توانند بر میخودشان دارند آنها  ترل یادگیریبرای کن ییهافرصت

درسی مورد از آنجایی که به مواد ، عه کننداساس سرعت خود مطال

توانند زمان و مکان می فراگیرانعالوه بر آن  .دارند رسیدست نیاز

درسی به مواد  دسترسی مداوم همچنین ؛خود را انتخاب کنند ۀمطالع

کند که در صورت از دست برای آنها فراهم می برخط این امکان را

در برنامۀ را لعه خود سرعت مطا لیلی،کالس درس به هر د دادن

های پروژه سیلۀفناوری کالس معکوس به و .درسی حفظ کنند

 د.کنرا تشویق می فراگیرانمشارکت در میان ، و کار گروهیتعاملی 

کالس معکوس باعث افزایش مسئولیت پذیری فراگیران نسبت به 

 ۀگیرند که زمان مطالعیاد می. فراگیران شودیادگیری خودشان می

های یادگیری خود را و مهارت خوانیدیریت کرده و خودخود را م

به عبارت دیگر نقش فراگیران در فرایند یادگیری  ؛بهبود بخشند

شود. آموزش میکند و این باعث مشارکت آنان در فرایند میتغییر 

نقش  ،نقش معلم نیز تأثیر دارددر  چنینمعکوس همکالس فناوری 

آنان  یادگیری ۀکنند تسهیلگیران به فرا بهدانش  ۀمعلم از انتقال دهند

های کسب مهارت فراگیران را درمعلمان همچنین کند.تغییر می

شان راهنمایی مدیریت زمان برای کارایی بیشتر در فرایند یادگیری

 .کنندمی

در گام اول قبل از کالس درس به  فراگیرانمعکوس در کالس نیشیگاوا و  2

                                                 
1 - Evseeva & Solozhenko 
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همکاران 

(2016) 

شوند و در عوض به جای رانی آماده میسخن یلموسیلۀ تماشای ف

های آموزشی را در آموزش فردی و کارگاه ،لفعیک سخنرانی من

 .کنندکالس درس دریافت می

مک الفلین  3

 1و رونی

(2015) 

کالس معکوس یک نوع از رویکرد یادگیری ترکیبی است که در آن 

شود و این کالس درس به فراگیران ارائه میقبل از مفاهیم بنیادی 

ران را در طول کالس درس از دهد که فراگیدرس میاجازه را به م

 .های یادگیری درگیر کندطریق فعالیت

و  2هی 4

همکاران 

(2016) 

 

 است.سخنرانی در کالس درس  حذفهدف آموزش معکوس 

. 1آموزش معکوس باید از سه ویژگی برخوردار باشد تعریف 

س از طریق مواد آموزشی جدید قبل از کالس در اجبارییادگیری 

تمرین و استفاده از دانش در کالس  ،عمیق. توضیح 2به وسیلۀ 

 ضورکه در آن ح ییجا. 3یادگیری فعال های از طریق تکنیک درس

آموزش معکوس باعث افزایش زمان ست. در کالس درس الزامی ا

 حجمشود بلکه شامل یک تغییر درنمی فراگیرانکلی مطالعه برای 

معکوس باید  ی از آموزشتاثیر هر طورضمنیبه  ؛ف آنان استتکالی

تالش مقایسه با افزایش در نسبت داده شود به عوامل دیگری 

نیازی  معکوس عالوه بر این برای دسترسی به آموزش عه؛مطال

 س از طریقبه زمان مطالعه اضافی برای قبل از کالس درکه نیست 

 شود. دهیکاهش تعداد جلسات کالسی تنظیم و سازمان

 3بتی هاوز 5

 و همکاران

(2016) 

 

فراگیران ست، سنتی ا تحول در تدریسکالس معکوس شامل یک 

شوند که خارج از کالس درس مواجه میدر ابتدا با مواد آموزشی 

شود و از زمان معموالً شامل خواندن یا سخنرانی ضبط شده می

ردهای کالس درس برای انجام تکالیف درسی مشابه از طریق راهب

 .شودحل مسئله و مناظره استفاده می

و  1هسیه 6

همکاران 

(2016) 

یادگیری معکوس یک رویکرد منحصر به فردی است که محبوبیت 

 .های مختلف به دست آورده استرا در زمینه رو به رشدیو 

سی را جا های کالیادگیری معکوس نقش تکالیف درسی و فعالیت

                                                 
1 - McLaughlin & Rhoney 
2 - He 
3 - Betihavas 
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از کالس برای قبل با انجام تکالیف  انفراگیرکند که در آن به جا می 

انجام دادن اقدامات  یا از جمله تماشای فیلم آموزشیکسب دانش 

حضور در دانش و مهارت مورد نیاز برای  تاشوند مربوطه درگیر می

و  در حالی که نقش معلم نظارت. کنند کسبکالس درس را 

ا در یادگیری معکوس ر که عناصر کلیدیاصالح فراگیر است. اما 

از کالس قبل دانش جدید  ی که بافراگیران. 1 :گیرد شاملبر می

. 2 (مواد آموزشی ضبط شده از سوی مدرس) دنشودرس مواجه می

کالس درس حضور در برای  فراگیرانای برای آماده شدن انگیزه

 درکبرای فراگیر دسترسی  . مکانیسمی برای3برخط( پیش آزمون )

 های ناشناس در کالس)آزموندرس کردن مواد آموزشی از کالس 

-در فعالیتزمان کافی برای فراگیران برای درگیر شدن . 4و  درس(

 سطحهای شناختی جهت کسب توانایی ،داخل کالس درسهای 

  .مسئلهحل دگیری مشارکتی یا ، یاتفکر انتقادیازجمله: 

کاکاسیمو 7

 2س

(2015) 

 

ت و برنامۀ زمانی را بر اساس سرع تواند فراگیراناین رویکرد می

خود توضیح  ۀمدرسان نیز به نوبکند. خودشان برای سخنرانی آماده 

گروهی و  فوریبیشتری را در زمان کالس درس برای بازخورد 

کالس اگرچه یکی از انتقادات وارده به  ؛فراهم کنند فراگیرانفردی 

مدرسان باید فعالیت هایی را به کار گیرند که  معکوس این است که

 ند.اطمینان حاصل کن درس برای کالس فراگیرانماده شدن آاز 

و  3روس 8

همکاران 

(2016) 

 

سخنرانی که رویکرد آموزشی یک دارد به اشاره معکوس کالس 

کند. کلیدی تکالیف درسی یک درس را معکوس میسنتی و عناصر

 ،مثل یک متن) کنندمواد آموزشی را از قبل دریافت میفراگیران 

( از سویی دیگراین امکان شده ضبطیا سخنرانی  طسخنرانی برخ

انجام تمرینات  شود که از زمان کالس درس جهتفراهم می

حضوری، تعامل شکل برخط با یادگیری فعال استفاده شود ترکیب 

این نوآوری آموزشی  است. مدل آموزشی موثر برای تدریس یک

آزمون و  ۀبهبود نمر ،با مواد آموزشی فراگیرانباعث درگیری بیشتر 

                                                                                                           
1 - Hsieh 
2 - Kakosimos 
3 - Rose 
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 .شودبهبود رضایت آنان می

 1هائو 9

(2016) 

 

که ای بنا شده است یادگیری معکوس بر اساس یک شبکه

-ساختار و یادگیری ترکیبی را معکوس می ،مشخصات کالس درس

داده  انجامقبل از ورود به کالس پیش مطالعه  فراگیرانبنابراین  .کند

از طریق  انفراگیرجهت هدایت درس از زمان کالس  درسو م

 عاملیهای تهای گروهی و فعالیت، بحثمسئله ، حلتکالیف درسی

های محتوا را به صورت اسالید درساناین م .کنندکالسی استفاده می

قرار    youtubeپاورپوینت و فیلم تهیه کرده و آنها را در سایت

-می را قبل از ورود به کالس مشاهدهها فیلمآن  فراگیراندادند و 

را در  درسان نیز، فراگیراندر طول کالس درس هم م کردند.

چیزی کردند. راهنمایی می ،تکالیفی که از قبل مشخص کرده بودند

اول  ۀدرج است این است که درکه در یادگیری معکوس بسیار مهم 

دارند برای یادگیری معکوس  قصد اگر فراگیرانکه باید تعیین کنیم 

و با  برعهده بگیرندخود را در آماده شوند باید مسئولیت یادگیری 

ها از نیازهای اینکه مدرسان باید مشخص کنند که آیا آن تراهمیت

 یادگیری فراگیران خود آگاه هستند؟

 2انجی کار 10

و همکاران 

(2016) 

 

آموزش فردی قبل از . 1ولفۀ عمده است:مدو کالس معکوس شامل 

تماشای  ،تکمیل متون درسی ،کالس درس برای یادگیری محتوا

سخنرانی از قبل ضبط شده و یا ارائه شده از طریق اسالیدهای 

ها و تکالیف تکمیل کردن آزمون تعاملی،های پاورپوینت و فیلم

گروهی  عاملیهای تفعالیت -2قبل از کالس درس پودمانیدرسی 

برای پاسخ دادن به محتوای  فراگیراندر کالس درس بر تقویت 

های مختلف ها از طریق راهایده ۀسعافزایش و توۀ درسی به وسیل

مشارکتی یادگیری  ترکیبیک مدل کالس معکوس . تمرکز دارد

فراگیران کردن  های مهمی برای تجهیزراهبرد و یادگیری تیمی ،فعال

 .های عملی استهای ضروری برای تمرینها و صالحیتمهارتبه 

د آموزشی است که به صورت تعاملی بین کالس معکوس یک راهبر 1ابراداویچ 11

                                                 
1 - Hao 
2 - Njie-Carr 
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و همکاران 

(2015) 

 

گیرد. در کالس کالس درس صورت میمدرس و فراگیر در 

های معکوس مواد سخنرانی خارج از کالس درس از طریق فیلم

شود؛ در حالی که تکالیف یا کاربرد تعاملی یا آموزشی مشاهده می

مدرس در  .ردگیمفاهیم اصلی در طول زمان کالس درس انجام می

فراگیر عمل کرده و هدف کالس  ۀکننده و یاری دهند تسهیلنقش 

و درگیری فراگیران با مفاهیم اصلی متون  فعالمعکوس یادگیری 

. ساختن دانش اساسی استدر مختلف برای رسیدن به کارایی 

عامل بسیار مهمی است که باید مورد  ییدیومحتوایی ویدسترسی به 

توان مطمئن شد که میهایی که یکی از راه ،بررسی قرار گیرد

ها را مشاهده کنند توانند به صورت موفقیت آمیزی فیلمفراگیران می

بیش از یک است که مختلف در دسترس در بازار  استفاده از وسایل

 .کندفرمت را پیشنهاد می

 2مذافی 12

(2015) 

 

کند تالش می است کهکالس معکوس یک شکل از یادگیری ترکیبی 

معموالً از  وبه یک محیط فعال تبدیل کند زمان کالس درس را 

های مختلف طریق ترکیب انتقال برخط محتوای دروس با شکل

محتوای  .شودهای فعال در طول زمان سخنرانی انجام میفعالیت

 ؛شودمنتقل شده به وسیلۀ فیلم آموزشی و از سوی مدرس آماده می

اخته های مختلف پردبه فعالیتاز سوی دیگر زمان کالس درس 

 شود.می

سی و  13

 3کانری

(2014) 

 

سخنرانی سنتی به خارج  یمفهوم کالس معکوس شامل انتقال محتوا

های یادگیری و زمان کالس درس برای فعالیتبوده از کالس درس 

کاربرد محتوا در قالب مطالعۀ موردی، بحث یا تجربیات  ،از جمله

شامل  شود. در حالی که مبدأ تعریف کالس معکوسمشابه می

کالس درس های مورد استفاده برای انتقال محتوا به خارج از تکنیک

های های یوتیوب، سخنرانی: فیلمهای از قبیلبا استفاده از فناوری

باشد. در مدل کالس معکوس های ضبط شده میکامپیوتری، فیلم

انتقال محتوا به خارج از کالس درس سازگار با سطوح پایین 

                                                                                                           
1 - Obradovich 
2 - Mzoughi 
3 - See & Conry 
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گیرد )درک و بلوم از اهداف آموزشی صورت میبندی شناختی طبقه

ر زمان کالس درس به سطوح باالی یادآوری(؛ در عوض د

 ، تحلیلارزشیابی ) ترکیب، شودبندی شناختی بلوم پرداخته میطبقه

 (.و کاربرد

سهرابی و  14

ایرج 

(2016) 

 

 کارهایی تبدیلِانتقال و تعریف مدل کالس معکوس عبارت است از 

شده به تکالیف سنتی در کالس درس انجام می که به صورت

از ) شدکه به صورت سنتی در خانه انجام می کارهاییخانگی و 

 طبق این .های کالسیفعالیت( به هاقبیل تکالیف درسی و پروژه

کنند و تکالیف های آموزشی را تماشا میتعریف فراگیران فیلم

ها به همکالسیمربوط به آن را در زمان کالس درس از طریق کمک 

  .دهندو زیر نظر نظارت مدرس انجام می

و  1هاچیبیز 15

همکاران 

(2015) 

 

آن یک اقدام برای اختصاص سطح ترین کالس معکوس در ابتدایی

قبل از کالس درس ان دادن مواد آموزشی برای یادگیری فراگیر

 ؛دهدموادی که به صورت سنتی یک سخنرانی را پوشش می ،است

گیری یاد برای )چهره به چهره( های حضوریزمان از در حالی که

. کالس معکوس نتیجۀ شودبیشتر و یادگیری فعال استفاده می

اختصاص دادن مواد آموزشی به فراگیران قبل از کالس درس است 

در حالی که از زمان کالس درس برای راهبردهای یادگیری فعال 

های گروهی یا پروژه شود، راهبردهایی از جمله بازخورد،استفاده می

اختصاص دادن را کالس معکوس ها. از این رو هسته اصلی بحث

روی نیازهای  وینی، کارارزیابی تک ،محتوا قبل از کالس درس

تشکیل  ها و نقش معلم به عنوان راهنماصالحیت ۀتوسع ،یادگیری

استفاده از یک . 1مراحل اجرای کالس معکوس شامل دهد. می

. 2های یادگیری ریزی فعالیتس برای برنامهطراحی آموزش معکو

مثل فیلم کوتاه یا مواد ) هایی برای پیش مطالعهایجاد فرصت

تدوین ارزشیابی تشخیصی و تکمیلی برای تعیین  .3( آموزشی

استفاده از راهبردهای یادگیری فعال و فناوری . 4نیازهای یادگیری 

  ها.تو توسعۀ صالحی یادگیری نیازهایبرای رسیدگی به 

                                                 
1 - Hurtubise 
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 1وانر و پامر 16

(2015) 

 

کالس معکوس اشاره دارد به فراهم کردن محتوا و مواد یادگیری 

برای فراگیران قبل از زمان کالس درس و استفاده از زمان کالس 

، حل مسئله، مفاهیم کلیدی مواد های فعالدرس برای بحث

پذیری است آموزشی. یادگیری معکوس نیازمند یک محیط انعطاف

در آن فراگیران بتوانند زمان و مکان را انتخاب کرده و اینکه که 

 .عه کنند و یاد بگیرندبدانند چگونه باید مطال

و  2لو 17

همکاران 

(2016) 

 

سنتی به صورت  معکوس محتوای سخنرانیآموزش  در مدل

شود که ممکن است به شکل خودآموز قبل از کالس درس ارائه می

و  عملی ، تمریناتهای برخطو فیلم مواد آموزشی ،مواد خواندنی

زمان کالس درس هم به درگیر مقابل  واست تکالیف درسی  سایر

و ارزیابی  ملیهای عملی تعافرصت ،های یادگیریشدن در فعالیت

این مدل اشاره به کسب دانش و د. کنیادگیری اختصاص پیدا می

کاربرد آن با استفاده از زمان کالس درس برای روشن ساختن 

در این مدل  .انتقال مواد آموزشی جدید استبه جای مسائل 

کنند و می کسب دانش ضروری را قبل از کالس درس فراگیران

های روشن و را برای فعالیت، فراگیران کالس درس در طیمدرسان 

 .کنندکاربرد دانش راهنمایی می

لی و  18

 3هوانگ

(2017) 

 

زشی بیشتری را پوشش توانند مواد آمورویکرد مدرسان می دراین

ها نشان دهند و فراگیران نیز عملکرد برابر یا بهتری را در آزمون

توانند مسائل را حل کرده و رضایت برابر یا بیشتری را دهند و می

رویکرد کالس معکوس یک  .نسبت به دروس خود نشان دهند

پشتیبانی از نیازهای  :سکوی عالی را برای یادگیری فعال از قبیل

 .کندیران با تنوعی از ترجیحات یادگیری فراهم میفراگ

کونگ  19

(2015) 

 

سازی فراگیر تکلیف یادگیری در کالس معکوس به شدت به آماده

در کالس  .خارج از زمان رسمی کالس درست بستگی دارد

به صورت تکالیف درسی در کالس  اًمعکوس وظایف یادگیری نوع

ری مشارکتی همچون انجام یادگی اً،درس با راهنمایی معلم خصوص

                                                 
1 - Wanner & Palmer 
2 - Loo 
3 - Li & Huang 
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های عملی و گروه محور و بررسی ارزیابی ،بارش مغزی تمام کالس

از سوی دیگر  باشد.می تبادل بازخورد و کمک چاره ساز ان،همکار

زمان کالس درس را به ارتباط معنادار با فراگیران برای  مدرسان نیز

ین در ا .دهندو کمک اختصاص می ، راهنمایی، اظهارنظرمشاهده

پیشرفت و مسئولیت  ،توانند بر اساس سرعتمی فراگیرانرویکرد 

پذیری آنها در فرایند یادگیری بر اساس نیازهای فردی بیشتر کنترل 

 .شوند

دس و  20

 1سکار

(2015) 

 

موضوعات را به صورت مستقل مطالعه  فراگیراندر کالس معکوس 

طالعات کاربرد مفاهیم برای م ،کرده و زمان کالس به حل مسئله

مدرسان  .شودهای عملی پرداخته میموردی یا انجام دادن فعالیت

کاربرد مفاهیم با فراگیران را در جاهایی که در  ،در نقش مربی

های مدرسان روشهمچنین  .کنندمیشوند کمک مشکل روبرو می

میزان ها و امتحانات تعاملی را برای بررسی ارزشیابی همچون پروژه

درک و کاربرد کیفیت از فیلم خانگی و تعیین مطالعه فراگیران 

 .گیرندمفاهیم در آنان به کار می

الی و  21

 2هوانگ

(2016) 

 

یک رویکرد یادگیری است که در آن  ۀکالس معکوس نشان دهند

س و خارج درکالس درزمان مورد استفاده برای انتقال دانش اساسی 

رسی تغییر از کالس درس برای کاربرد دانش یا انجام تکالیف د

های فراگیران را در فعالیت ،مدرسان این توانایی را دارند .کندمی

توانند می فراگیران نیز .یادگیری برای کاربرد دانش بیشتر درگیر کنند

انجام پروژه و حل مسئله در کالس درس یاد  ،از طریق تمرین کردن

که  وجود دارداین توانایی فراگیران در کالس معکوس برای  .بگیرند

فرآیند در کنترل کنند و همچنین  شانبر سرعت یادگیری خود

از سوی دیگر مدرسان در زمان  باشند، مسئولیت پذیریادگیری 

های معناداری را برای برانگیختن فعالیتتواند کالس درس می

 .ددرگیری فراگیران در تفکر سطح باال در نظر بگیرن

د مواد درسی قبل از کالس حضوری به فراگیران در این رویکرالسکی و  22

                                                 
1 - Das & Sarkar 
2 - Lai & Hwang 
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 1کوزگراو

(2016) 

 

زمان کالس درس برای رسیدن به سطح باالی از شود و معرفی می

الس معکوس شامل مواد کاز این رو  ؛شودیادگیری استفاده می

شده آموزشی است که به صورت سنتی در کالس درس انجام می

س ز کالس درحال به وسیلۀ یک فراگیر به صورت مستقل قبل ا

در زیر  .گیردزمان کالس انجام میدر انجام شده و تکالیف سنتی 

بندی شناختی بلوم به سرعت باالی طبقه فراگیران ،این رویکرد ۀسای

و در زمان کالس  (دانش و درک قبل از کالس حضوری)رسند می

ارزشیابی  ، ترکیب وتحلیل ،کاربردبر تکالیف دشوار، درس بیشتر 

سازی فراگیران برای جلسات س معکوس آمادهدر کال .شودتأکید می

های داخل کالسی کامل کردن امتحانات و فعالیت ۀکالسی به وسیل

این تغییر در رفتار منجر به پیامدهای یادگیری بهتری  .ضروری است

 .شودمی

 2هانسون 23

(2016) 

 

در حال حاضر دهد که چیزهایی که یکالس معکوس این معنا را م

گیرد به صورت منابع انی مورد استفاده قرار میدر محتوای سخنر

چیزهایی که قبالً به صورت و گیرد مورد استفاده قرار می برخط

در کالس درس و از طریق  ،شده حالطراحی می درسیتکالیف 

 گیردگفتگو انجام می

و  3کوتا 24

همکاران 

(2016) 

 

 مدرس یک سخنرانی را ضبط کرده و آن را قبل ،در کالس معکوس

فراگیران به  ، سپسدهداز کالس در اختیار فراگیران قرار می

سخنرانی ضبط شده گوش داده و تکالیف آن را قبل از کالس درس 

این امکان را برای  ،رانی ضبط شده از قبلسخندهند انجام می

کند که مواد آموزشی را بر اساس سرعت فراگیران فراهم می

های مختلف تر را در زمانخودشان یاد بگیرند و مفاهیم پیچیده

شود که فراهم می فراگیراناز این رو این امکان برای  ،بررسی کنند

 درس حضور پیدا کنند ساسی از مواد درسی در کالسا با یک درک

با حضور مدرس تر زمان کالس جهت کار بر روی مسائل پیچیده و 

 ۀارائ قالبمدرس سخنرانی خود را در  د.کناختصاص پیدا می

                                                 
1 - Olitsky & Cosgrove 
2 - Hanson 
3 - Cotta 
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ارائه به تنهایی با و کل کند پوینت به یک کالس خالی منتقل میپاور

های پاورپوینت بر ارائهفقط سیستم  وشود صدای مدرس ضبط می

 .کندمی ضبطروی صفحه را 

گرین و  25

 1اسلرت

(2017) 

 

مدل کالس معکوس بر انتقال اطالعات به بیرون از کالس درس و 

معکوس در شکل کالس  .متکی است محور-ریادگیری فراگی

های ارائه شده پاورپوینتبه فراگیر رسی عملیاتی آن شامل دست

های یادگیری گروه ،توسط سیستم مدیریت یادگیری برخط دانشگاه

 ،مطالعات موردی با راهنمایی اعضای هیئت علمی محور،-مسئله

در حال پیشرفت از طریق  یهاکردن و نشان دادن صالحیتتشریح 

 باشد.می بحث کردن

و  2پاتن واال 26

همکاران 

(2017) 

 

در  .کالس معکوس شامل آماده سازی فراگیران جلوتر از زمان است

در گام  ؛توانند به تمرینات تعاملی بپردازندزمان کالس درس می

د خواندنی های صوتی یا موایا سخنرانینخست محتوا در قالب فیلم 

تر جلوآموزشی را این مواد . فراگیران شودبرای فراگیران فراهم می

کنند و زمان کالس درس از سوی از زمان کالس درس بررسی می

رو کارایی کالس از این ؛شودمدرس بر کاربرد مفاهیم تأکید می

از کالس درس  فراگیران قبلمعکوس به این عامل بستگی دارد که 

 .کافی آماده شوند ۀبه انداز

 3سنگل 27

(2016) 

 

ه است که به این صورت بوددر گذشته کاربرد مدل معکوس 

خواندن فراگیران محتوایی را قبل از کالس درس در خانه به وسیلۀ 

سیستم آموزشی از کردند یا انجام تکالیف مطالعه مییا  مواد آموزشی

های کالسی استفاده مفاهیم خارج از فعالیت تدریسبرخط برای 

صفحات وب؛  ،اخیر ۀاما پیشرفت فناوری در ده. شدمی

های ضبط شده به طور کلی برای ات فیلم تعاملی و فیلمخصوصی

بنابراین از  .شودمحتوا خارج از کالس درس ترجیح داده میارائۀ 

 بحث،های یادگیری فعال از قبیل زمان کالس درس برای فعالیت

  .شودحل مسئله و کار گروهی استفاده می

                                                 
1 - Green & Schlairet 
2 - Patanwala 
3 - Şengel 
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ب دسترسی آرشیو دائمی مطال بهتوانند به آسانی غایب می فراگیران

ای سازنده در پیدا کنند و این امکان برای آنها فراهم است به شیوه

ها در مورد فهمی کجبعضی از . یادگیری خودشان درگیر شوند

کالس معکوس یک . 1شود کالس معکوس شامل این موارد می

نیست که فراگیران در آن بر روی موضوعات درسی  برخطدورۀ 

کالس معکوس برای جایگزینی معلم .2. بدون ساختار فعالیت کنند

 فراگیراندر کالس معکوس ها طراحی نشده است، به وسیلۀ فیلم

نباید مفاهیم را در کامپیوتر در طول زمان کالس درس مطالعه کنند 

رود آنها برای یادگیری خودشان با افزایش انتظار میدر عوض 

 نتعامالت و زمان تماس شخصی با سایر فراگیران و مدرسا

 پذیر باشند.ئولیتمس

و  1بپلر 28

همکاران 

(2014) 

 

کالس معکوس اشاره دارد به طراحی یادگیری که تکالیف فراگیر را 

 کالس درسها به صورت برخط قبل از سخنرانی .کندمعکوس می

های یادگیری فعالیتبه شود و زمان کالس درس مشاهده می

شدن با مفاهیم درآن فراگیران به درگیر که کند اختصاص پیدا می

پاسخ به  ،مدرس از سویهای سازماندهی شده سطح باال در گروه

-میهای اصلی درگیر دادن بازخورد و بازنگری سریع ایده ،سواالت

 یایج شود،میزمان کالس درس به یادگیری فعال اختصاص  .شوند

گوش دادن  ،پاسخ دادن به سواالت ،که فراگیران در آن به حل مسئله

-های کوتاه مینکات کلیدی مفاهیم و تماشای فیلم به توضیحات

 .پردازند

رحمان و  29

همکاران 

(2014) 

 

کالس معکوس یک روش آموزشی شامل استفاده از فناوری در 

همچنین کالس معکوس بر  ،فرایند یادگیری و تدریس است

تأکید  آموز-خود و یادگیریمحور -اگیرهای یادگیری فرفعالیت

برای فراگیران ی هایو پشتیبانی هادر است فرصتقا این روش د.دار

شان از جمله یادگیری حل در آماده سازی یادگیری بر اساس توانایی

  .مسئله از طریق راهنمایی معلم و دوستان فراهم کنند

ها داخل و خارج از معکوس شامل جابجا کردن فعالیتکالس و  1مورین 30

                                                 
1 - Baepler 
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همکاران 

(2013) 

 

شکل انتقال محتوای سخنرانی برای قبل از کالس درس است که به 

-به انجام تکالیف و فعالیتزمان کالس درس  ست وکالس درس ا

های قبل از کالس درس فعالیتکند. های عملی اختصاص پیدا می

 ،های آموزشیتماشای فیلم ،خواندن ،هاآماده سازی فعالیت ،شامل

، کوتاه سخنرانیشامل کالس درس های و فعالیت برخطارزشیابی 

بعد از کالس درس های و فعالیتفعالیت و کاربرد تکالیف درسی 

آماده شدن و تمرین و کار کردن تکالیف درسی شامل پایان دادن به 

 شود.می بعدی ۀبرای جلس

 2روسی 31

(2014) 

 

موزشی برای بهبود درگیری فراگیر در آکالس معکوس یک مدل 

مطالعات  ،م انسانیهای مختلف از جمله علوموضوعات و زمینه

جایی محور -این روش یادگیرنده .علوم و فناوری است ،شغلی

در خارج از کالس درس مسئولیت درک مفاهیم  است که فراگیران

به  رسزمان کالس د و گیرندرا برعهده می روسبنیادی د

از جمله یادگیری مشارکتی و  ،های فعال موثر سطح باالفعالیت

س در مواد آموزشی منتقل شده به خارج مسئله محور با رهبری مدر

سازماندهی  نکتۀ مهمدر خصوص .گیرداز کالس درس صورت می

سایر تحوالت آموزشی به کالس معکوس این است که آن نیز مانند 

ک راه حل فراگیران است اما این یدنبال بهبود عملکرد و درگیری 

صرف  تمایلی بهاگر فراگیران  .ها نیستآموزش ۀبرای هم جادویی

های فیلم سخنرانی نداشته باشند فعالیت ۀزمان خود برای مطالع

دهند و به سرعت نسبت به این شیوه دلسرد کالسی را از دست می

بعضی از فراگیران ممکن است از اینکه زمان خود  ،دنشوو ناامید می

دهند ها در خارج از کالس درس اختصاص میرا برای تماشای فیلم

میزان زمانی که در شکل سنتی هرگز مورد د )ناحساس ناراحتی کن

بنابراین این مهم است که به طور مداوم به دنبال  (نیاز نبوده است

های های برای تشویق فراگیران به ماندن در این شیوه با فیلمروش

 ، بود.سخنرانی که برای آنها تنظیم شده است

                                                                                                           
1 - Morin 
2 - Rossi 
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 1جناکوس 32

و همکاران 

(2014) 

 

جهت دسترسی به از فناوری  فراگیراندر رویکرد کالس معکوس 

سخنرانی و سایر منابع اموزشی در خارج از کالس درس استفاده 

های یادگیری فعال فعالیتزمان کالس درس با و در طول کنند می

یک جنبه از یادگیری ترکیبی است  . کالس معکوسشونددرگیر می

باز  وزشاخیر در آمهای پیشرفت .کندسنتی را بازسازی می که دورۀ

 نبۀاین ج .شده استمعکوس و فیلم سخنرانی باعث افزایش کالس 

هایی از جمله فیلم و سایر خاص از یادگیری ترکیبی از فناوری

سخنرانی به خارج از کالس  .کندای استفاده میچند رسانه هایشکل

مان کالس درس را به زو فراگیران و مدرسان  منتقل شده درس

 .دهندمییادگیری فعال اختصاص 

 2یلماز 33

(2017) 

 

توانند به محتوای یادگیری می فراگیرانکالس معکوس دریک محیط 

توانند از آنان می ،مربوط به به موضوعات جدید دسترسی پیدا کنند

های سخنرانی خارج از کالس طریق این مواد آموزشی از قبیل فیلم

را جدید  توانند مواد آموزشیمی آناندرس یاد بگیرند و در عوض 

مناسب در  جذب کرده و از طریق روشهای یادگیری مشارکتیِ

ها یاد های گروهی از طریق فیلمکاری و بحث ۀپروژ ،کالس درس

هدف این مدل فراهم کردن محتوای بر خط یادگیری برای  .بگیرند

 .در کالس درس استفراگیران کمک به یادگیری عمیق تر 

و  3تای 34

همکاران 

(2017) 

 

یادگیری از یادگیری ترکیبی، معکوس به طور خاص ترکیبی کالس 

نوع یک کالس معکوس  و تدریس حضوری سنتی است. الکترونیک

محور -ی وبهاسخنرانی که در آنخاص از یادگیری ترکیبی است 

دهند. برای را قبل از از کالس درس در اختیار فراگیران قرار داده می

اند که ها پیشنهاد کردههای کالس معکوس، پژوهشتشریح ظرفیت

 و ملی حضوریهای تعافعالیت فراگیران باید برای درگیر شدن با

عالوه  .مناظرهبحث و  ،حل مسئله :از جمله ،سطح باالتر آماده شوند

مدرسان حاضر شده و  ،بر آن در کالس درس به صورت حضوری

 دهند در حالی که فراگیران دربازخورد فوری به فراگیران ارائه می

                                                 
1 - Giannakos 
2 - Yilmaz 
3 - Thai 
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بندی شناختی بلوم درگیر فعالیتهای یادگیری در سطح باالی طبقه

 .هستند

 1یستربسکی 35

(2015) 

 

خودشان به سخنرانی یا  تیارخابه  فراگیرانمعکوس  در یک کالس

دسترسی به اینترنت  ،شاملاغلب دهند که ها گوش میسایر آموزش

تقل با کارهای مس بحث، در زمان کالس درس از در مقابلباشد ومی

رهبری مدرس و سایر  ،آموزش همتا ،کارۀ پروژ ،مدرس یراهنمای

 .کنندها استفاده میروش

سیمپسون و  36

 2ریچاردز

(2015) 

 

که به صورت است یک طرح کالس معکوس شامل مواد آموزشی 

 برخطحال به شکل  ،شودسنتی در شکل یک سخنرانی فراهم می

بردهای یادگیری فعال راه کالس درس ازمنتقل شده و در زمان 

برای  چندگانههای تدریس از روش ی دیگراز سوی ،شوداستفاده می

، فیلم آموزشی ،صدا و پاورپوینت ،از جمله طتأثیر بر محتوای برخ

طراحی  .شودمتون خواندنی استفاده می و های پودمانی برخطدوره

پذیری بیشتری در شود فراگیران انعطافکالس معکوس باعث می

فرایند یادگیری داشته باشند در حالی که آنها همچنین  طول

درس را م حضوری با مسئولیت پذیری خود برای یادگیری و تعامل

 .دهندافزایش می

و  3لیج 37

همکاران 

(2000) 

 

به صورت که وقایعی که است  ابه این معنکالس معکوس کردن 

 بیرون از به حالبوده، سنتی جایگاه آن در داخل کالس درس 

های یادگیری استفاده از فناوری .شودکالس درس منتقل می

 برایهای جدید فراهم کردن فرصت ،ایچند رسانه اًخصوص

ممکن نیست. ها که در سایر رسانه هاییو فرصت یادگیری فراگیران

فراگیران قادر خواهند بود سخنرانی را در خانه یا کامپیوتر مشاهده 

 .ها انجام دهندگروهو در س درس کرده و تکالیف درسی را در کال

نکراتو و  38

 1کاراکوک

(2015) 

های سخنرانی ،فیلم اًنوع) در مدل کالس معکوس محتوای دروس

به زمانی خارج از کالس درس انتقال داده  (برخط و یا سایر مثالها

های مرتبط در داخل کالس درس انجام شده و در مقابل فعالیت

                                                 
1 - Yestrebsky 
2 - Simpson & Richards 
3 - Lage 
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 .شودمی

بیتس و  39

 2گالووی

(2012) 

 

در کالس معکوس محتوا و مواد آموزشی با ترکیب دروس 

خواندنی و منابع اینترنتی متون مواد آموزشی و  ،الکترونیک خانگی

های سخنرانی .شودبیرونی به صورت خودخوان به فراگیران ارائه می

مواد  خوانخودۀ بعدی بر نیازها و مسائل فراگیران بعد از مطالع

دهی به خود گزارش که این گیران تمرکز داردفراسوی آموزشی از 

از سوی دیگر  ،وسیلۀ فراگیران بخشی از تکالیف هفتگی آنان است

های شده یا ارائه اطالعات برای هدایت بحث تقلهای منسخنرانی

 و تسهیل استفاده از روشهای آموزشی به وسیله همتایان ،گروهی

 .شودمی (های پاسخ فرددستگاه) صدای کلید سواالت

آلبرت و  40

 3بیتی

(2014) 

 

یک مدل کالس معکوس تغییرات اساسی در مدل آموزش 

مدرسان بر جایی که محور است  -محور به مدل یادگیری-سخنرانی

فراگیران تمرکز  کروی استفاده از زمان کالس درس برای بهبود در

دارند و از سوی دیگر فراگیر توجه خود را به تماشای فیلم از قبل 

-جلب میشده از مواد آموزشی و کامل کردن تکالیف درسی ضبط 

 کند.

پارک و  41

 4هاول

(2015) 

 

دسترسی  است کهکالس معکوس یک مدل یادگیری ترکیبی 

قبل از کالس درس برخط فراگیران به محتوای اساسی را به صورت 

کند که کند و این امکان را برای مدرسان فراهم میفراهم می

های آموزشی های گروهی و فعالیتریق بحثفراگیران را از ط

این مدل  .هدفمند و مشارکتی در طول کالس درگیر کنند تعاملی

باال  سطحو باعث برانگیختن تفکر  همواد آموزشی را ترویج داد

بندی شناختی بلوم از یادگیری برای ارتقای شامل سطوح باالی طبقه

 .شودحافظه بلند مدت و یادآوری می

 5لیتل 42

(2015) 

کالس معکوس یک روش آموزش برای معکوس کردن روش 

آموزش سنتی به منظور رهایی از تدریس آموزشی است. در روش 

                                                                                                           
1 - Naccarato & Karakok 
2 - Bates & Galloway 
3 - Albert & Beatty 
4 - Park & Howell 
5 - Little 
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کند و در سنتی، کالس درس به محتوای آموزشی اختصاص پیدا می 

این راستا تکالیفی جهت به کار گرفتن آن در بیرون از کالس درس 

ما کالس معکوس یک شود ابرای فراگیران، در نظر گرفته می

های آموزشی را از طریق فیلم برداری راهبردی است که سخنرانی

 کند.ضبط کرده و آن را به بیرون از کالس درس منتقل می

فالهرتی و  43

 1فلیپس

(2015) 

 

 بطای را برای فراگیران ضهای چند رسانهکالس معکوس سخنرانی

و بر اساس  توانند آن را خارج از کالس درسکرده و آنها می

غیر های این رویکرد فعالیت ؛خود مشاهده کنند ۀسرعت مطالع

 محور تبدیل-همزمان کالس درس را به یادگیری همزمان فراگیر 

که قبالً محتوای کالس را را معکوس چیزهایی  کند. کالسمی

درسی بوده است با  لیفداده با چیزهایی که به عنوان تکتشکیل می

 درس و آنها را در داخل کالس (کندجا میجاب)کند هم معکوس می

 .کندبررسی می

 2چن هسیه 44

و همکاران 

(2016) 

 

کرده  ظهوریادگیری معکوس به عنوان یک رویکرد منحصر به فرد 

های کالسی و تکالیف خانگی را با هم جابجا نقش فعالیت که است

و را در کالس درس  دیددانش ج فراگیرانآموزش سنتی  . درکندمی

تکالیف درسی  به وسیلهز طریق سخنرانی و تمرین آن در خانه ا

در یادگیری معکوس فراگیران نیازمند به کسب دانش . کنندکسب می

در خانه هستند، مثل مشاهدۀ فیلم ضبط شده به وسیلۀ معلم و عمل 

ها تواند این مهارتها در کالس درس، جایی که معلم میبه مهارت

یک محیط به فراگیران نشان دهد. این را به آسانی و به درستی 

کند که در آن مدرسان، فراگیران را فراهم می یادگیری فعال و تعاملی

را برای کاربرد مفاهیم و درگیری خالق در موضوعات درسی 

 راهنمایی کنند.

و  3تن 45

همکاران 

(2013) 

دهد که رویکرد کالس معکوس زمانی روی می ۀر پایبتدریس 

تماشای  ،ده سازی قبل از کالس درس شاملبا آما فراگران

شوند در حالیکه زمان های از قبل ضبط شده مواجه میسخنرانی

                                                 
1 - O'Flaherty & Phillips 
2 - Chen Hsieh 
3 - Tune 
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حل مسئله و  ،بحث کردنمثل های کالس درس سنتی برای فعالیت

 .شودعناوین آشکار معکوس می

دلوزیر و  46

 1رودز

(2016) 

 

کالس معکوس از طریق مشخصاتی چون، طرح درس، محتوای 

)سخنرانی ضبط شده از قبل( و تعیین تکالیف قبل از ورود  آموزشی

به کار شود. از این رو زمان کالس درس به کالس درس شناخته می

و یادگیری مشارکتی اختصاص  بر روی حل مسئله، مفاهیم پیشرفته

کند. ارائۀ محتوای آموزشی در زمان کالس درس حذف شده پیدا می

شود که بیشتر به یادگیری فرد میو این امکان برای مدرسان فراهم 

به فرد )انفرادی( بپردازند. همچنین ذکر این نکته اهمیت دارد که 

کالس معکوس یک مدل فراگیر محور است. از این رو فراگیران 

های ضبط شده را بر عهده بگیرند و باید مسئولیت مشاهده سخنرانی

ر زمان های یادگیری متناسب با آن دخود را جهت انجام فعالیت

 ورود به کالس درس آماده کنند.

تالی و  47

 2شرر

(2013) 

 

کالس  ،های منحصر به فردی که به نتایج تأکید داردیکی از روش

دسترسی به این روش فراگیران را برای . شودمعکوس نامیده می

کند و در آموزشی از قبل ضبط شده یا بر خط تشویق میدروس 

محتوا به جای انتقال  ،بررسیزمان کالس درس به حل مسئله و 

 شود.پرداخته می

 3هانگ 48

(2015) 

 

برای شروع  ،تواند با روشهای متفاوتی انجام شودکالس معکوس می

 آموزش هایمدرسان باید سخنرانی ،هماهنگی با این رویکرد

ایجاد کردن این  .های پاورپوینت تبدیل کنندرا به فیلم حضوری

های یا انتخاب فیلم وسیلۀ ضبط سخنرانیهر ها با استفاده از فیلم

 گیرد. همچنینصورت میها سایت ها و وبآموزشی آماده از شبکه

یادگیری فراگیران جهت پیش مطالعه از طریق سخنرانی فراهم 

 ،های یادگیریشود و در مقابل زمان کالس درس برای فعالیتمی

 .کنداختصاص پیدا می

در کالس معکوس فراگیران فعالیت بیشتری را نسبت به کالس زین الدین  49

                                                 
1 - DeLozier & Rhodes 
2 - Talley & Scherer 
3 - Hung 
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و عطاران 

(2015) 

ها از طریق راهنمایی ابزارهای فناوری دهند، آندرس سنتی انجام می

 گیرند.به صورت مستقل یاد می

جنسن  50

(2015) 

 

اخیر  ۀهای پرطرفدار است که در دهیکی از فناوری کالس معکوس

در این  ؛کنندا تزریق میهای یادگیری رظهور پیدا کرده است و مدل

منتقل  برخطمدل یادگیری محتوا به خارج از کالس درس به شکل 

به وسیلۀ مدرسان در کالس  مفاهیم های کار بردشده و فعالیت

 .کندپیدا میتسهیل درس 

مک لین و  51

همکاران 

(2016) 

هدف این رویکرد تمرکز بر کاربرد و بحث در زمان کالس درس 

فراگیران  ۀاصول و مفاهیم اساسی به وسیل کسباست در حالی که 

 .گیردقبل از کالس درس صورت می

و  1گروس 52

همکاران 

(2015) 

معکوس مواد سخنرانی استاندار را به صورت برخط قبل از  کالس

آموزش که کند طراحی کرده و این امکان را فراهم می رسکالس د

 .اگیران باشدشامل درگیری و فعالیت فر ،کالس درس بیشتر مانز

 2دروسا 53

(2016) 

 

ها یا دیگر کالس معکوس مواد آموزشی اساسی را از طریق فیلم

از زمان  ، جایی کهکندمیوسایل انتقال دهنده برای فراگیران فراهم 

مواد آموزشی ها برای کمک به کاربرد کالس درس و انجام فعالیت

س سنتی در مقابل کالس دررویکرد این  ؛کندپیدا می اختصاص

های یادگیری فعالیتبه است که در آن زمان خارج از کالس درس 

یک کالس معکوس  ۀبه وسیل . از سویی دیگرکرداختصاص پیدا می

توانند دسترسی به مواد آموزشی و کاربرد آن را برای مدرسان می

 .فراگیران تسهیل کنند

 3هولگسن 54

(2015) 

 

برای یا دروس تعاملی را در حالت کلی مدرسان باید فیلم آموزشی 

تکالیف فراگیران فراهم کنند تا آنها این موارد را مشاهده کرده و 

های فوق کنند. فعالیت آن را قبل از کالس درس کاملمربوط به 

های برخط با مدرس یا شامل مسائل عملی با دروس تعاملی، بحث

کالسی های های بررسی ادراک برای بحثسایر فراگیران، آزمون

برای تعیین تکلیف منزل کامل شده  کالس قبلی که در باشدمی

                                                 
1 - Gross 
2 - DeRuisseau 
3 - Helgeson 
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های خارج فعالیتکه به عنوان در کالس معکوس چیزهایی است. 

شود بر یادگیری کالس درس از کالس درس در نظر گرفته می

به  به صورت فردفراگیران  توانند بابنابراین مدرسان می؛ تمرکز دارد

 ند.ر کنهای کوچک یا بزرگ کادر گروه فرد

و  1بوسر 55

همکاران 

(2016) 

 انتقالآن  هدفکالس معکوس یک رویکرد آموزشی است که 

به کسب ، سب دانش در داخل کالس درسکیادگیری از  فرآیندهای

از سوی اعضای تواند دانش در خارج از کالس درس است که می

 هیأت علمی صورت گیرد.

الو و  56

همکاران 

(2014) 

 

ل آموزشی جدید بر اساس ابزارهای کالس معکوس یک مد

باشد که می ضبط شده و سایر اشکال های، فیلمآموزشی بر خط

برای در خارج از کالس درس  دروس راامکان یادگیری مفاهیم 

های کند، در حالی که زمان کالس درس به فعالیتفراگیران مهیا می

یدا اختصاص پ های عملیبیشتر، شامل یادگیری حل مسئله و فعالیت

به رویکردهای آموزشی جدید را  تواننددرسان میاگرچه مکند. می

از دانش پایه به  اساسی هایاما ایده ،مختلفی اجرا کنند هایشیوه

-شده و زمان کالس درس برای فعالیت تقلخارج از کالس درس من

در این  .شودهایی که در ارتباط با دانش است به کار گرفته می

کار  ،های گروهیفعالیتبا کن است مم فراگیرانرویکرد 

 یادگیری درگیر شوند. هایآزمایشگاهی یا سایر فعالیت

و  2یانگ 57

همکاران 

(2014) 

 

محتوای  الهای مفید از انقفرآیندیک کالس معکوس شامل تغییرات 

 یکردن مسائل تعیینکالس درس و یک همزمان از سخنرانی در 

-لۀ فراگیران در منزل میبه وسی هاجهت تمرین و کامل کردن آن

شود که همزمان در خانه مشاهده مینااین آموزش به صورت . باشد

گیرد و فراگیران از زمان طریق فیلم سخنرانی صورت میمعموالً از 

کنند، جایی که آنها کالس درس روی مسائل تعیین شده استفاده می

توانند کمک و توضیحات بیشتری را از یک متخصص دریافت می

 .دنکن

شود و ها از قبل ضبط میکالس معکوس سخنرانی تدریسدر مدل بیشپ و  58

                                                 
1 - Bossaer 
2 - Young 
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ولیگر 

(2013) 

 

همچنین  ؛پردازندبه مشاهده آن میخود فراگیران بر اساس زمان 

در  .شوداز سوی آنان در خارج از کالس انجام میتکالیف فردی نیز 

مقابل تمام تمرینات آموزشی که در حال حاضر در کالس درس 

بنابراین  .تواند به صورت برخط تعیین شودمی ،شدهفراهم می

تواند در خارج از کالس درس انجام شود، ها و تکالیف میسخنرانی

های یادگیری فعال صورت فعالیتالس درس در حالی که در ک

 .گیردمی

 1واالس 59

(2013) 

 

کالس معکوس یک تحول در آموزش و یادگیری است که در آن 

را مشاهده کرده و تکالیف مربوط  رخطهای آموزشی بفیلمفراگیران 

کالس  تدریسدر  .دهندانجام میکالس به آن را در طول زمان 

عهده  مفاهیم را بر بررسی قل،به صورت مست فراگیرانمعکوس 

 و شودهای برخط استفاده میرسانه گرفته که اغلب از فیلم و سایر

مرینات ی انجام وظایف و تزمان کالس درس به وسیلۀ فراگیران برا

درسان این امکان را به م این پداگوژی .گیرداستفاده قرار می عملی

آموزش فراگیران به زمان بیشتری را در کالس درس  دهد کهمی

 .بپردازند

میسن و  60

همکاران 

(2013) 

 

در یک کالس معکوس محتوای دروس به خارج از کالس درس از 

تکالیف درسی و به  ،ون خواندنیهای سنتی مانند متطریق شکل

پاورپوینت و آموزش  ،فیلم سخنرانی :های جدید مانندوسیلۀ شکل

شود. کالس معکوس این توانایی را دارد محور انتقال داده می -وب

و صفحات تال ی دیجیکه یک فیلم دیجیتالی ضبط شده، رسانه

ان این منابع این امکان را برای مدرس .آشکار کندتعاملی وب را 

کرده و آنها را به ضبط را  برخطمحتوای دروس که کنند فراهم می

 ،در خارج از کالس درس قراردهند فراگیرانآسانی در اختیار 

چهره ) کالس معکوس شامل زمان حضوری ،برخالف کالس برخط

 جایی کهآزمایشگاه است یا در کالس درس  ،با مدرس (به چهره

از کالس درس در آنجا مورد  مواد آموزشی یاد گرفته شده در خارج

 .گیردبحث و کاربرد قرار می

                                                 
1 - Wallac 
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ماتیس  61

(2015) 

کالس معکوس به معنای ترکیب موثر آموزش سنتی و مجازی با 

 استفاده از زمان داخل و خارج از کالس درس است.

مافت و  62

میل 

(2014) 

 

شود، ایجاد یکی از مزایای که برای کالس معکوس پیشنهاد می

برای آموزش فردی است. اگر مواد درسی در محیط هایی فرصت

توانند در هر زمان و مکانی به ها میبرخط به فراگیران ارائه شود، آن

-آن اطالعات دسترسی پیدا کنند. در این شیوه با استفاده از سخنرانی

توانند های ضبط شده، فراگیران بر اساس توقف و تکرار مشاهده می

 پیش روند.بر اساس سرعت مطالعه خود 

 1فیتچ 63

(2015) 

 

که  محور است-فراگراول یک فعالیت  ۀکالس معکوس در درج

در کالس معکوس  .شودمحور پیشنهاد می -برای سخنرانی مدرس

شود و به جای آن تکالیف می حذفارائه محتوا از کالس درس 

این کار با استفاده از محتوای  که درسی از سوی فراگیر صورت گیرد

 متون ،کالس درس به وسیلۀ مواد آموزشی ه به خارج ازشد قلمنت

سخنرانی  و فیلمها های ضبط شده در سایتفیلمها، فیلم ی،خواندن

را برای  این امکاناز کالس درس  گیرد. حذف محتوامیصورت 

زمان بیشتری را به انجام فعالیت با فراگیر که کند مدرسان فراهم می

کند که از ابزارهای یادگیری م میاین امکان را فراهو بپردازند 

 .بتوانند استفاده کنند مختلفی

 2اسمیت 64

(2013) 

 

آن شامل انتشار مواد سخنرانی به  ۀکالس معکوس در شکل ساد

های قبل آماده سازی و سایر خارج از کالس درس و تکالیف درسی

زمان بیشتر در کالس درس برای که باشد از کالس درس می

 .کندیادگیری اختصاص پیدا می ملیهای تعافعالیت

و  3بیالنی 65

همکاران 

(2013) 

 

شناسی جدید در تدریس و کالس معکوس به عنوان یک روش

یک کالس معکوس از فناوری برای  .یادگیری ظهور پیدا کرده است

ها یا سایر مواد یادگیری قبل از کالس واقعی استفاده انتقال سخنرانی

ساخته در خانه های کوتاه معلمبه فیلم نفراگیرا و در عوض دکنمی

بنابراین  ؛کنندمیو بر اساس سرعت یادگیری خودشان دسترسی پیدا 

                                                 
1 - Fautch 
2 - Smith 
3 - Bijlani 
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داشته و مواد یادگیری قبل از کالس درس دسترسی به فراگیران 

اختصاص  اگیرفرو  کالس درس را به تعامالت بیشتر مدرس زمان

اساس سبکهای  توانند مواد یادگیری را بردهند. فراگیران میمی

یادگیری و سرعت خودشان مطالعه کنند و زمان واقعی کالس درس 

ها و تکالیف درسی ها، پروژهبرای درگیری فراگیران در بحث

 .داختصاص پیدا کن

و  1استس 66

همکاران 

(2015) 

 

فراگیران را در رسیدن به پیامدهای  ی،کالس معکوس از سوی

 که شودسوی دیگر باعث می رساند و ازیادگیری معنادار یاری می

مدرسان در استفاده از زمان کالس درس کارایی بیشتری داشته 

 تعیینتوانند این رویکرد طراحی آموزشی را برای مدرسان می .باشند

برای دسترسی و  یپذیرخواندنی مهم و شکل انعطافمتون نتایج 

 ،ریزی شده کالس درسانتقال این موارد به خارج از زمان برنامه

از سخنرانی کالس معکوس یک مدل سنتی . ارزیابی کنند و انتخاب

ها و نقش که کندجا میدر کالس درس را با تکالیف درسی جابه

-مهارت ۀهای فراگیر و مدرس در این روش نیازمند توسعمسئولیت

های یادگیری را برای درگیری فعالیت مدرسان .های جدید است

را  خطباید مواد آموزشی بر نیز یرانفراگو کنند فراگیران طراحی می

کالس تالش برای کسب دانش بنیادی قبل از  خوان،به صورت خود

 .کنند کسبکالس درس مشارکتی های کاربردی در و فعالیت

مافت  67

(2015) 

 

 که شودمعکوس به عنوان یک رویکرد آموزشی توصیه میکالس 

به  .کندتکالیف درسی را جابه جا میعناصر سخنرانی سنتی و 

-فراگیران در گام اول مواد درسی پیشرفته در کالس درس ارائه می

خوانند، یک فیلم تماشا آنها یک فصل از کتاب را میشود و سپس 

دهند. از سویی دیگر گوش میل صوتی ضبط شده کنند یا به فایمی

زمان کالس درس برای انتقال اطالعات ساده و سایر اهداف مورد 

تمرینات یادگیری  و کوچکگیرند که شامل گروه استفاده قرار می

 .شودفعال می

کالس معکوس یک مفهوم آموزشی است که سخنرانی استاندارد در عظیمی  68

                                                 
1 - Estes 
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(2013) 

 

کالس درس را برای کشف مفاهیم و بررسی مواد آموزشی در 

از طریق تواند این امکان می .کندجا میه بجا خارج از کالس درس 

انجام گیرد، اما آنچه که برای فراگیران قابل توجه های مختلفی روش

است، بررسی اطالعات قبل از کالس درس و در عوض دریافت 

ساده اطالعات به وسیلۀ مدرس برای آماده سازی جهت بحث کردن 

 .شودر مورد مفاهیم مید

و  1جلیجن 69

همکاران 

(2014) 

 

نابع م ۀکالس معکوس یک مدل یادگیری ترکیبی است که بر پای

از که فقط در جاهایی کاربرد دارد  شیوه این ؛دیجیتالی متکی است

فراگیران در طول روز بوده و تدریس سنتی برخوردار  ۀیک شیو

در این شیوه، در  .دهندتکالیف درسی خودشان را در منزل انجام می

تالش  فراگیرانمدرس برای درک عمیق  ،س واقعیرزمان کالس د

و آنها را در زمینۀ دهد میی آنها پاسخ به سواالت شخص ،کندمی

کند. در دانش جدید برای انجام دادن فعالیتهای عملی راهنمایی می

های آموزشی زیرسایۀ باال بردن این مدل تدریس تمام فناوری

 مورد استفادهیران های یادگیری برای فراگسرعت و ایجاد فرصت

 .گیردقرار می

 

کالرک  70

(2015) 

 

 که است جدیدی نسبتاًوس یک راهبرد آموزشی مدل کالس معک

انتقال را از طریق  فراگیرانکند عملکرد و درگیری تالش می

انتقال تکالیف فناوری و به وسیلۀ  درس به خارج از کالس سخنرانی

-کالس درس از طریق فعالیت داخلدر مفاهیم  درسی و تمرینات با

 های یادگیری بهبود بخشد.

در  گیرد، حالمیمورد استفاده قرار کوس معکالس که در آموزشی 

ها و دروس تعاملی که به است از قیبل، فیلم منزل قابل دسترس

شود، همچنین چیزهایی که خارج از کالس وسیلۀ مدرس ایجاد می

کالس  رفت، حال با حضور مدرس درگمورد استفاده قرار می درس

 .شوددرس انجام می

است که در داخل  چیزهاییمعکوس شامل جابجا کردن کالس الو و  71

                                                 
1 - Jiugen 
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همکاران 

(2015) 

 

در خارج از کالس درس بوده  که چیزهاییبا افتاده میکالس اتفاق 

در کالس درس  .باشدبا سبک سخنرانی می کالسدر مقایسه با یک 

را در طول کالس درس برای سنتی مدرس محتوای آموزشی 

در  فراگیران د ودهفراگیران و از طریق آموزش مستقیم ارائه می

به صورت مستقل انجام را تکالیف مربوط  ،خارج از کالس درس

. شوندکالس درس معکوس جا به جا می روشاما در  ؛دهندمی

ها ها و کتابمحتوای اساسی را از منابعی از جمله فیلم فراگیران

با به چهره  از تعامل چهره توانندو مدرسان می کننددریافت می

برای ایجاد  (که قبالً به سخنرانی اختصاص داشتزمانی فراگیران )

یند یادگیری آفر فراگیران درهای درگیری فعالیت برای هاییفرصت

 .استفاده کنند

 1پراشار 72

(2015) 

 

معکوس در گام اول تالشی برای اجتناب از تدریس  کالس رویکرد

پارادایم  یکدر این رویکرد آموزش همتایان  .مجدد به غایبان است

آنها  .استبلوم  ۀنظر شد تجدید بندیطبقهتلف برای رسیدن به مخ

هایی معکوس یادگیری باید برای رشد مهارت ۀتأکید دارند که شیو

 تجدید نظر شدۀبندی باشد که منجر به رسیدن به سطوح باالی طبقه

در دانش اعمال از طریق ارتقای مشارکت و کاربرد  . اینباشدبلوم 

ی ادراک در خارج از کالس درس انجام سازکالس درس و مفهوم

 .گیردمی

و  2مک نالی 73

همکاران 

(2016) 

 

دهد، از عواملی که عناصر اصلی یک کالس معکوس را شکل می

هایی برای فراگیران جهت مواجهه شدن شامل: فراهم کردن فرصت

با محتوا قبل از کالس درس )مشاهدۀ سخنرانی ضبط شده(؛ یک 

جهت آماده شدن برای کالس درس )پیش مشوق برای فراگیران 

آزمون(؛ مکانیسمی برای دسترسی درک فراگیران )نمرۀ پیش آزمون( 

های هایی در داخل کالس درس که متمرکز بر فعالیتو فعالیت

 شناختی سطح باال شامل یادگیری فعال، پیش خوانی و حل مسئله

 شود.می

                                                 
1 - Prashar 
2 - McNally 
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روتلر و  74

 1کین

(2016) 

 

این است که این  ،رد کالس معکوس استپشت رویککه در منطقی 

تعامل  ،شودرویکرد باعث افزایش درگیری فراگیران با محتوا می

. شوددهد و باعث تقویت یادگیری میرا بهبود میمدرس و فراگیر 

-در این رویکرد فراهم کردن محتوا در کالس درس کنار گذاشته می

ریق آموزش های کالسی را از طتوانند فعالیتشود و مدرسان می

اینکه چگونه فراگیران به علت مسائل دست یابند و اطالعات را در 

 زندگی واقعی به کار گیرند، فراهم کنند.

پیس و  75

 2فاکس

(2012) 

 

که قبالً در کالس درس استفاده  چیزهاییکالس معکوس  دلدر م

شود، در حالی که حال در خارج از کالس درس انجام می دشمی

شود. در این تفاده در برنامۀ زمانی کالس انجام میتکالیف مورد اس

های سنتی و افزایش تعامالت مدل فعالیت تدریس به وسیلۀ نقش

در  کند.تغییر می گیر در طول زمان کالس درسبین مدرس و فرا

پذیری یادگیری از مالکیت و مسئولیتانتقال کالس درس معکوس 

 انجام های تعاملیفراگیر از طریق مشارکت در فعالیتبه مدرس 

ممکن است باعث بهبود  ی کهبعضی از عوامل از این رو شودمی

تعامل متوسط فراگیر با مواد آموزشی  :مشارکت فراگیران شود شامل

های در طول کالس و فعالیت وینیارزیابی تک ،قبل از کالس درس

 .باشدتعاملی در کالس درس می

لیبرت و  76

همکاران 

(2016) 

 

-از فیلمکه یادگیری ترکیبی است  ی ازیک پارادایممعکوس کالس 

در  .کندبرای تقویت تعامالت گروه کوچک استفاده می خطهای بر

سخنرانی  هایفیلم به صورت غیر همزمان فراگیراناین رویکرد 

مواد آموزشی را قبل از کالس بررسی  و کنندبرخط را تماشا می

از  ،درس برای یادگیری فعالزمان کالس  از ،کنند و در مقابلمی

 شود.استفاده می محور-تدریس گروه روشهایطریق 

وایت و  77

همکاران 

(2015) 

 

دانش بنیادی به  ی است کهآموزش کالس معکوس نیازمند فراگیران

د و در زمان کالس درس بتواند نشو سلطقبل از کالس درس م

 ادگیریهای یفعالیت .باال را رشد دهندسطح تمرینات یادگیری 

در  فراگیراندر کالس درس برای ارتقای  محور-فراگیر فعال

                                                 
1 - Rotellar & Cain 
2 - Pierce & Fox 
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های یادگیری پرورش مهارتپیچیده و های محتوای دروس حثب

شود و طراحی می همتایان و مدرسانطریق مشارکتی و تعاملی از 

که باعث پیشرفت در  کندسان فراهم میاین امکان را برای مدر

 .یادگیری فراگیران شوند

و  1زجیم 78

همکاران 

(2014) 

 

پداگوژی از یادگیری ترکیبی یک کالس معکوس  دریسروشهای ت

از طریق انتقال آموزش به خارج از  ، جایی که کالس معکوسهستند

انجام  تدریس کالس درس و کاربرد پیامدهای یادگیری در فضای

از طریق تجربیات  فراگیراین رویکرد به دنبال فعالیت بیشتر . شودمی

انتقال سخنرانی به خارج از کالس درس و استفاده از زمان  ۀیلبه وس

 .های یادگیری و کار با مفاهیم استکالس درس برای فعالیت

روش شناسی تدریس کالس معکوس نهفته  پشتدر  که ایفلسفه

است برای مدرسان امکان تدریس محتوا و فرآیندها و استفاده از 

کند. این رویکرد م میمحور را فراه-یک محیط یادگیری فراگیر

درگیری فعال از سوی فراگیران در تکالیف سطح باال و تقویت 

هد. در این رویکرد درد حمایت و تشویق قرار میشان را مویادگیری

طریق ) شوندمواجه می قبل از کالس درسعناوین با فراگیران 

و تمکیل  هاشده یا سخنرانیضبط های از قبل گوش دادن به آموزش

آماده کردن فراگیران جهت  در جهت متون از قبل ارائه شده(کردن 

طح های سبرای تعامالت و فعالیتکالس مشارکت در طول زمان 

 .و مناظره بحث لیل،تح، حل مسئله :از جمله باال

و  2گالوی 79

همکاران 

(2014) 

 

مدل آموزشی کالس معکوس به عنوان یک جایگزین امیدوار کننده 

 تنی بر سخنرانی ظهور پیدا کرده است و آنسنتی مب دریسبرای ت

 با یادگیری خطهای یادگیری برفناوری کیبتر یک شبکه از

از  نوعمدل کالس معکوس یک  .کندمشارکتی و فعال را پیشنهاد می

با تمرینات جایی که یادگیری در کالس درس یادگیری ترکیبی است 

و مواد مدل کالس معکوس محتوا . شودمیغام اد طیادگیری برخ

در حالی  ،کندمی تقلمندرس  به خارج از کالس قبلآموزشی را از 

                                                 
1 - James 
2 - Galway 
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که در زمان کالس درس به فعالیت بر روی مسائل مفاهیم پیشرفته و 

استفاده از  .شوددرگیر شدن با یادگیری مشارکتی پرداخته می

مواد آموزشی به برای انتقال محتوای خط های آموزشی برفناوری

و زمان کالس درس برای کاربرد مشارکتی خارج از کالس درس 

گیرد. این مدل ها و مدرس صورت میمفاهیم با حمایت همکالسی

با  لکند که به صورت مستقاین امکان را برای فراگیران فراهم می

 شوند ومواد آموزشی بر اساس زمان و سرعت خودشان درگیر 

حل  فعال ویادگیری ارتقای و فراگیر به انتقال از مدرس  اینتمرکز 

انتقال  زی بیش ازکالس معکوس چی تعریفالبته  ؛مسئله است

 فکر کردنمحتوا به خارج از کالس درس است و آن شامل چگونه 

 شود.میدر مورد فرآیند یادگیری 

 1کنگ 80

(2014) 

 

تکالیف درسی برای  اًکالس معکوس راهبردی است که در آن نوع

 قلب .گیردرسان انجام میدرک بهتر در کالس درس با راهنمایی مد

کالس معکوس انتقال دانش معلم به خارج از زمان رسمی کالس 

های رسمی کالس درس برای فعالیت ماندرس و استفاده از ز

ها کالسیدرگیری در ساختن دانش از طریق تعامالت گسترده با هم

زمان رسمی کالس درس به وظایف یادگیری در  .باشدو مدرس می

تکالیف  ،بارش مغزی کل کالس درس :کتی از جملههای مشارروش

 و درمانیکم  خورد،توسعه باز ،تایانآموزش هم ،محور-گروهعملی 

که  شودمی فرضدر کالس معکوس این گونه  شود.می سایر روشها

پیشرفت و مسئولیت پذیری در فرایند  ،بر سرعت خودشان فراگیران

در کالس  .دارند یادگیری بر اساس نیازهای فردی خودشان کنترل

مالت معناداری تعامعکوس این امکان برای مدرسان فراهم است که 

 ،کردن کتوضیح و کم ،راهنمایی ،مشاهده :از جملهبا فراگیران 

 .داشته باشند

دریس وارونه شده تر به عنوان یک مدل تبیشکالس معکوس فیندلی  81

                                                 
1 - Kong 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

st
p.

kh
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            38 / 69

https://cstp.khu.ac.ir/article-1-2788-fa.html


...کالس معکوسریزی درسی درالگوی برنامه  

 

 241 

 ه اجرااعریف عملیاای از شیو محققین کد مقاله

تامپسون و 

 1مومبوکت

(2014) 

 

های مختلف فناوری از شکل ازرس مد شود، جایی کهتوصیف می

های رسمی در کالس درس های ضبط شده از سخنرانیفیلم :جمله

های ضبط شده را کنند و فراگیران نیاز دارند این سخنرانیاستفاده می

مکان فراهم رو این از این ، در خارج از کالس درس مشاهده کنند

کالس درس  در داخل ملیو فعالیتهای تعا لیف درسیشود که تکامی

یادگیری مشارکتی بیشتر محیط هدف آن ایجاد کردن  که اجرا شود

شان مدرس یکه فراگیران روی مسائل از طریق راهنمای جایی ،است

 .دنکنها کار میهای سایر همکالسیو حمایت

مک الفلین  82

و همکاران 

(2014) 

 

بنیادی را  حتوایاست که م ترکیبی مدل معکوس یک مدل یادگیری

بر اساس زمانی کالس درس برای فراگیران و  ۀخارج از برنام به

کند برای مدرسان فراهم میرا این مکان  و کندمی قلسرعت آنها منت

های های گروهی و فعالیتبرای درگیر کردن فراگیران در بحث که

 ارتقایبرای  ،در طول برنامۀ زمانی کالس درس تعاملییادگیری 

این کار به وسیلۀ انتقال محتوای بنیادی  ،تفکر سطح باال تالش کنند

به خارج از کالس درس برای فراگیران بر اساس سرعت خودشان و 

 .گیردت غیر مستقیم صورت میارتباطاجایگزین کردن 

استون  83

(2012) 

 

کالسی از است که با استفاده از سخنرانی ضبط  ،کالس معکوس

استاد جهت های روی پرده یک ضبط صدا و فعالیت شاملشده 

فراگیران قبل از آمدن به کالس  .گیردانتقال سخنرانی صورت می

های ضبط شده پرداخته و زمان کالس درس به تماشای این فیلم

درس به رفع ابهام مفاهیم دشوار، پاسخ به سواالت فراگیر، درگیر 

ایجاد ارتباطات روزمره کردن فراگیران در یادگیری فعال و 

 .کنداختصاص پیدا می

شولتز و  84

همکاران 

(2014) 

 

 شود جایی کهکردن تدریس سنتی میجا کالس معکوس شامل جابه

محتوا در داخل کالس درس و تکالیف درسی در منزل انجام داده 

را از طریق  هافراگیران، سخنرانیدر کالس معکوس  .شودمی

کنند و تماشا میدرس نمایش خارج از کالس  ۀفیلمبرداری از صفح

-می یادگیریهای مان کالس درس به درگیر شدن با فعالیتدر ز

                                                 
1 - Findlay-Thompson & Mombourquette 
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پردازند. این مدل آموزشی، یک رویکرد پداگوژیکی بر اساس 

آموزش مستقیم است که از فضای یادگیری گروهی به سمت 

کند و نتایج گروهی را به سمت محیط یادگیری انفرادی حرکت می

رسان به عنوان کند، جایی که مدیادگیری فعال و تعاملی متحول می

راهنمای فراگیران، به صورت خالقانه، موضوعات درسی را به کار 

 گیرند.می

و  1امرش 85

همکاران 

(2013) 

 

کردن  کالس معکوس در یک تعریف ساده شامل جایگزین

شود و از های آموزشی میفیلم باهای سنتی داخل کالس سخنرانی

مشاهده درس بل از کالس ها را قرود که این فیلمفراگیران انتظار می

فراگیران اغلب نیازمند آماده شدن قبل از آمدن به کالس درس . کنند

در آن زمان به مسائل حل مسئله عملی در ارتباط با فیلم  که هستند

ها و پروژه ،در مدل کالس معکوس فراگیران تکالیف .پردازندمی

 .هنددتکالیف منزل را بر اساس تماشای فیلم سخنرانی انجام می

بیشپ و  86

ولیگر 

(2013) 

تعریف ما از کالس معکوس شامل آموزشی است که شامل دو 

های یادگیری گروهی تعاملی در داخل فعالیت .1: باشدبخش می

در خارج از کالس  محور-آموزش فردی کامپیوتر. 2کالس درس و 

 .درس

مک الفلین  87

و همکاران 

(2014) 

 

کنند و آن میضبط ها را از قبل در کالس معکوس مدرسان سخنرانی

ها را فیلمکنند و آنها می رسالرا به صورت برخط برای فراگیران ا

به  کالس درس و در زمان هبر اساس سرعت خود تماشا کرد

یادگیری حل مسئله و  محور مثل:-فراگیر های یادگیریفعالیت

پردازند. در این رویکرد مدرسان راهبردهای پژوهش محور می

های یادگیری های را برای درگیر شدن با یک طیفی از سبکفرصت

حل مسئله را در زمان کالس دست تشویق  که زشیو اجرای آمو

مدرسان را  ،عالوه بر آن کالس معکوس کنند؛، ایجاد میکندمی

 .کندتقویت می د(مناسب برای هر فر)برای رشد تجربیات یادگیری 

 1گیل بوی 88

و همکاران 

به صورت سنتی در کالس درس چیزهایی که الس معکوس در ک

به جای  فراگیران .شوندو تکالیف منزل با هم جابجا می دهانجام ش

                                                 
1 - Amresh 
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(2015) 

 

 این کار ،در جمع و در کالس درس گوش دهندرا اینکه سخنرانی 

-فیلممواد آموزشی را مطالعه کرده و  آنها ،دهنددر منزل انجام میرا 

کنند و از راهبردهای س مشاهده میها را قبل از آمدن به کالس در

یادگیری فعال از جمله، مناظره در مورد موضوعات جاری و 

 ،این آموزش .کنندالعات موردی در زمان کالس درس استفاده میمط

را در سطوح که فراگیران کند میفراهم  مدرساناین توانایی را برای 

ترکیب و  ، تحلیلکاربرد :بندی شناختی بلوم از جملهباالی طبقه

 درگیر کنند.

مورتون و  89

کولبرت 

 2گتز

(2016) 

 

نوآورانه برای بهبود تدبیر مدل کالس معکوس به عنوان یک 

رویکردهایی که در این  .محور ظهور پیدا کرد-یادگیری فراگیر

های خارج و داخل کالس ساختار وجود دارد در ارتباط با فعالیت

ممکن است شامل  های قبل از کالس درسفعالیت .درس است

خواندن متون درسی یا سخنرانی از طریق مشاهده فیلم آموزشی 

 ،های یادگیری کالس درس شامل مطالعات موردیفعالیت .باشد

های یادگیری تیم محور برای ارتقای کاربرد و ترکیب مواد فعالیت

توانایی را به این یادگیری فعال  ،عالوه بر آن. باشدآموزشی می

از مواد آموزشی را  درک فراگیرانچگونگی  کهد دهمدرسان می

های قبل از کالس درس در این بنابراین فعالیت ؛شناسایی کنند

کند های داخل کالس درس آماده میرا برای فعالیت، فراگیران روش

 .باشدکه هدف آن درگیر کردن آنها در تمرینات یادگیری فعال می

 3روچ 90

(2014) 

 

زمان به تماشای یک سخنرانی کل اینکه  در کالس معکوس به جای

خارج  ط،ها را به صورت برخسخنرانی، فراگیران اختصاص پیدا کند

برای انجام  کالس درسکنند و زمان از کالس درس مشاهده می

 .شودهای یادگیری استفاده میفعالیت

 4انفلید 91

(2013) 

 درن کالس معکوس شامل فراهم کردن منابع آموزشی برای فراگیرا

-خارج از کالس درس بوده و زمان کالس درس برای سایر فعالیت

                                                                                                           
1 - Gilboy 
2 - Morton & Colbert‐Getz 
3 - Roach 
4 - Enfield 
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که در  ی استآموزش ،مدل کالس معکوس .باشدهای آموزشی می 

چند نفر را مهیا کرده و از زمان به  تخصصیدسترسی  ،هر زمان

-پشتیبانی می جهت استفاده برای یادگیری، حمایت وکالس درس 

 .کند

ابیسکارا و  92

 1داوسون

(2015) 

 

های مختلفی توانند شکلسخنرانی سنتی می ،در کالس معکوس

که از راهبردهای مستقیم برای مدرسان این است  . یکیداشته باشد

برای تدریس و یا فایل صوتی  ۀ نمایشیا صفح یک فیلم سخنرانی

تکلیف منزل فراگیران عناوینی که بخشی از  اًخصوص مفاهیم کلیدی،

مدرس به عنوان یک  ،خنرانی واقعیس . دردر نظر بگیرند است،

های حل فعالیتاز  طیفیتسهیل کننده برای فراگیران آنها را در 

کنند که آنها برای کاربرد دانش نیازمند انجام دادن مسئله درگیر می

به صورت  ی حل مسئلههااین فعالیت. هستند شانتکالیف درسی

ایجاد  ،آن آلایده شود که نتیجهمی اجراهای کوچک کلی در گروه

کالس معکوس دارای است.  جوامع کوچک از یادگیری همتایان

  یک تغییر در استفاده از زمان کالس درس .1: های زیر استویژگی

انجام دادن  .3یک تغییر در استفاده از زمان خارج از کالس درس .2

انجام . 4 در کالس درس لیف درسیهای سنتی به صورت تکفعالیت

. تأکید 5کالس ی سنتی کالس درس در خارج از هادادن فعالیت

تایان، همبه وسیلۀ یادگیری  ،های کالسی بر یادگیری فعالفعالیت

های بعد از فعالیت .7 های قبل از کالس درسفعالیت .6حل مسئله 

 )فیلم( وئوید اًاستفاده از فناوری خصوص .8 کالس درس

و  2دیویس 93

همکاران 

(2013) 

 

عامل مهم، ارایی کالس معکوس وجود چند برای اثربخشی و ک

 ضروری است:

-. فناوری2 فعال فراگیرانبه  شنونده غیر فعال فراگیران از . انتقال1

. زمان 3د نشوتالش و کوشش می تسهیلهایی که اغلب باعث 

با هم جابجا شده و تکالیف  تکالیف درسی سنتی کالس و زمان

درس جهت کمک به  در زمان کالس شدهدرسی در گام اول انجام 

در یک زمینه در  . محتوا4گیرد قرار میاستفاده  فردی موردآموزش 

                                                 
1 - Abeysekera & Dawson 
2 - Davies 
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زمان کالس درس  .5 شودمی ارائه ارتباط با آن حاالت دنیای واقعی

در زمینۀ مفاهیم  که هاییچالش ، خصوصاًکمک فراگیران جهت

باالیی از گیر شدن در سطح فراگیران جهت در بهدارند یا کمک 

 .گیردقادی و حل مسئله مورد استفاده قرار میتفکر انت

 1شیماموتو 94

(2012) 

 

مدرسان از فناوری برای اجرای یک یادگیری  ،در کالس معکوس

ها به خارج از کالس درس استفاده سخنرانی القتترکیبی برای ان

های کنند و از اینترنت در زمان کالس درس برای فعالیتمی

مدل کالس معکوس فواید آموزش  .کنندمشارکتی استفاده می

 در فرآیندفراگیران  درگیر کردنیادگیری فعال را برای  و مستقیم

 .کندآموزشی با هم ترکیب می

آرنولد  95

 2گارزا

(2014) 

 

محتوای سخنرانی را از  تدریسی است که کالس معکوس یک روش

طریق ابزارهای الکترونیک برای فراگیران به خارج از کالس درس 

های کاربردی عملی کنند و زمان کالس درس به فعالیتمی منتقل

های مدل وارونه سازی، از . برخی از ویژگیکنداختصاص پیدا می

جمله: تمرکز بر روی استفادۀ مؤثر از زمان کالس درس، سازگار با 

تفاوت فراگیران، درگیری با یادگیری مسئلۀ محور و افزایش آموزش 

دهد به فراگیران این رویکرد اجازه میفراگیر محور. از سویی دیگر 

ها بتوانند این که مسئولیت یادگیری خود را بر عهده بگیرند تا آن

 ها را به متون درسی منتقل کنند.مهارت

 3لنتو 96

(2016) 

 

در خارج از را محتوا  ی است کههایکالس معکوس متکی به فناوری

فعال در زمان کنند و از راهبردهای یادگیری کالس درس عرضه می

سیستم مدیریت  :ها شاملاین فناوری .کنندکالس درس استفاده می

 تکالیف برخط،مدیریت  ،های ویدیویبرنامه ،یادگیری دروس

: راهبردهای یادگیری فعال شامل با متون درسی و سیستم آموزشی

-سخنرانی ،مسئله جامع حل ،نقشه مفهومی ۀتوسع تحلیل موردی،

کتاب و فهرست یک منبع ) BOOKENDSزارهای کوتاه با نرم اف

گروهی  ( و بحثمرجع و سیستم مدیریت اطالعات برای فراگیران

                                                 
1 - Shimamoto 
2 - Arnold-Garza 
3 - Lento 
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 .کوچک

و  1کو 97

همکاران 

(2016) 

 

را به وسیلۀ کند یادگیری فعال مدل کالس معکوس تالش می

و از  هرساندحداکثر خود تعامالت در طول زمان کالس درس به 

خارج از کالس درست منتقل  سوی دیگر محتوای آموزشی را به

از قبل های فیلمفناوری مثل با یاری به صورت عمده این کار  .کند

زمان کالس درس نیز مدرسان در طول  .گیردضبط شده صورت می

رشد و توسعه  ،تصورات اشتباهحل و فصل بر شناسایی و 

های حل مسئله و تسهیل مشارکت میان فراگیران صورت مهارت

 .گیردمی

یم و ک 98

همکاران 

(2014) 

 

جهت درس زمان کالس از کنند های کالس معکوس تالش میمدل

پیشرفته برای  یهایادگیری فعال استفاده کرده و دسترسی به فناوری

این  در .حمایت از یک رویکرد یادگیری ترکیبی را فراهم کند

برخط های خنرانیفراگیران قبل از کالس درس به فیلم س رویکرد

مشارکت در تعامالت بیشتر از طریق  جهتاشته و ددسترسی 

آماده  و مناظره ، بحثحل مسئله :باال از جمله سطح هایفعالیت

 .شوندمی

 2مهرینگ 99

(2016) 

 

کالس معکوس، شامل تغییرات متوسطی است که بر زمان کالس 

یادگیری مدرس توجه -های یاددهیدرس متمرکز شده و بر فعالیت

فرآیند باز بر اساس زمان کالس درس حضوری مستقیم دارد. این 

دهد که فراگیران را از )چهره به چهره( این توانایی را به مدرسان می

ای از دانش واقعی برای طریق بحث در مورد ابهامات، ارائۀ نمونه

محتوای دروس جذب کرده و چالش هایی را برای تفکر عمیق تر 

های یادگیری یش فعالیتفراگیران دربارۀ فرآیندهای پیچیده و نما

 فراهم کنند.

گلزاری و  100

 عطاران

(1395) 

در این شیوه آموزشی با همان اجزای کالس سنتی، سرکار داریم اما 

تواند متفاوت باشد، شود، میای که از آن حاصل میچیدمان و نتیجه

افتد. آموزش محتوای درس در فضایی خارج از کالس اتفاق می

ر و تمرین، پرسش و پاسخ و بحث روی مباحث انجام تکالیف، تکرا

                                                 
1 - Koo 
2 - Mehring 
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آموزشی، بخشی از فعالیت کالسی است که جایگزین تدریس در 

شود. تغییر چیدمانی که منجر به پویایی کالس، کالس درس می

 شود.تر میافزایش انگیزه و یادگیری عمیق

 

بتدا ، ا3های حاصل از تحقیقات مرتبط با هدف پژوهش در جدول باتوجه به یافته

گذاری ها از طریق فرآیند کدگذاری باز استخراج و سپس بر اساس فرآیند کدکلیۀ مولفه

شوند؛ از این رو باتوجه بندی میها بر اساس مفاهیم مشترک دستهگزینشی، کلیۀ مولفه

، اقدام به 4به فرآیند کدگذاری حاصل از مرحلۀ اول، در این بخش ابتدا در جدول 

ز سواالت عناصر برنامۀ درسی اکر، با توجه به کد هر مقاله پاسخ گویی به هریک ا

-های بدست آمده، در قالب یک الگوی کلی و جامع ترسیم میپرداخته و سپس یافته

 شود.

از دیدگاه رویکرد  مرتبط با آن پرسشپاسخ به و  اکرهای برنامۀ درسی . مؤلفه4جدول

 کالس معکوس

پرسش  عنصر ردیف

 مربوطه

ه کالس معکوس بر اساس کد پاسد از دیدگا

 مقاله

منطق یا پنداره  1

 )چرایی(

چرا 

فراگیران 

یاد 

 گیرند؟می

بر اساس منطق این رویکرد، فراگیران در جهت و 

رشد و شکوفایی استعدادها و توانایی هایشان یاد 

این رویکرد گیرند )کلیۀ مقاالت(؛ از این رو، می

 باعث افزایش درگیریاز طریق یادگیری فعال 

و بهبود تعامل مدرس و فراگیر  ،فراگیران با محتوا

(، برای مدرسان نیز 74) شودتقویت یادگیری می

امکان تدریس محتوا و فرآیندها و استفاده از یک 

محور را  -پذیر و یادگیری فراگیرمحیط انعطاف

 (.78) کندفراهم می

تدریس مجدد جلوگیری از ؛ (1کنترل یادگیری )برای کسب ها و غایت 2
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چه اهدافی  هاهدف

فراگیران 

یاد 

 رند؟گیمی

مطالعه بر اساس سرعت فراگیر  (؛72) به غایبان

(؛ 82، 80، 79، 65، 62، 43، 24، 21، 19، 7، 1)

پذیری فراگیران نسبت به افزایش مسئولیت

،  80، 21، 36، 31، 19، 1) یادگیری خودشان

(؛ خودخوانی و 1(؛ مدیریت زمان مطالعه )95

(؛ 11، 10، 1های یادگیری )مهارت بهبود

(؛ 81، 1،6مشارکت فراگیر در فرآیند یادگیری )

حضوری یادگیری الکترونیک و یادگیری ترکیب 

، 34، 12، 8، 2)تمام مقاالت خصوصاً کالسی

)تمام  سخنرانی در کالس درس (؛ حذف61

و مستقل و یادگیری  آموزش فردیمقاالت(؛ 

، 46، 40، 29، 26، 28، 25، 20، 10فراگیر محور )

یادگیری (؛ 95، 93، 89، 84، 79، 63، 62، 59، 49

، 31، 27، 21، 17، 11ن )و درگیری فراگیرا فعال

(؛ هدف از یادگیری در 94، 84، 78، 77، 33، 21

خارج از کالس درس سازگار با سطوح پایین 

بندی شناختی بلوم از اهداف آموزشی )درک طبقه

سطوح ، درسر زمان کالس و یادآوری(؛ و د

، ارزشیابی )ترکیب،بندی شناختی بلوم باالی طبقه

 نیازهایرسیدگی به (؛ 41، 13( )و کاربرد تحلیل

(؛ 80، 17، 15ها )و توسعۀ صالحیت یادگیری

 استفاده از فناوری در فرایند یادگیری و تدریس

(29،37،63،69،94) 

فراگیران  محتوا 3

چه چیزی 

یاد 

 گیرند؟می

، 3،82) مفاهیم بنیادی (؛1) تئوری مواد درسی

، 17، 11) مفاهیم اصلی متون مختلف(؛ 77، 66

 (92، 16(؛ مفاهیم کلیدی مواد آموزشی )41

تماشای فیلم یادگیری قبل از کالس درس: فراگیران های فعالیت 4
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چگونه یاد  یادگیری

 گیرند؟می

، 34، 33، 30، 28، 14، 10، 9، 2، 1، 6) آموزشی

(؛ 90، 89، 887، 86، 85، 38، 73، 59، 45، 44

، 9)پیش مطالعه (؛ 30ارزشیابی و پیش آزمون )

تکمیل متون درسی و (؛ 89، 73، 48، 39، 15

 (.57، 10پودمانی )تکالیف درسی 

، 5، 6) مسئلهیادگیری در طول کالس درس: حل 

9 ،16 ،20 ،21 ،25 ،27 ،28 ،29 ،31 ،34 ،45 ،

46 ،47 ،56 ،73 ،78 ،79 ،87 ،92 ،93 ،95 ،96 ،

، 4، 1) تکالیف عملیتمرین و انجام (؛ 98، 97

17 ،20 ،21 ،30 ،40 ،44 ،56 ،58 ،59 ،80 ،85 ،

، 27، 25، 15، 13، 1(؛ بحث گروهی )100، 95

33 ،34 ،35 ،39 ،41 ،45 ،54 ،60 ،65 ،68 ،77 ،

های تعاملی ها و پروژه(؛ فعالیت100، 98، 82، 78

(1 ،9 ،10،14 ،17 ،21 ،26 ،33 ،53 ،41 ،64 ،

، 15، 1) کار گروهی(؛ 85، 82، 81، 77، 75، 65

، 31، 19، 10، 1ی )مشارکت(؛ یادگیری 76، 56، 27

های کارگاه(؛ 97، 89، 80، 72، 66، 46، 41، 33

(؛ 98، 88، 78، 34، 5) مناظره(؛ 2) آموزشی

، 60، 54، 53، 20، 13، 11کاربرد مفاهیم اصلی )

، 89، 88، 25، 20، 13(؛ مطالعۀ موردی )72، 66

 ۀآموزش به وسیل(؛ 80، 19ی )بارش مغز(؛ 96

 کار آزمایشگاهی(؛ 92، 80، 77، 39) همتایان

(؛ رفع 78لیل )تح (؛96، 67) کوچکگروه (؛ 56)

(؛ پاسخ به 99، 97، 83ابهام مفاهیم دشوار )

(؛ 96) مفهومی ۀنقش(؛ 28، 83سواالت فراگیر )

 .(100پرسش و پاسخ )

مربی  نقش مربی 5

چگونه 

، 53، 50، 11، 1) یادگیریفرآیند  ۀکنند تسهیل

، 17، 15، 9، 1(؛ رهبری و راهنمایی فراگیران )92
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یادگیری را 

تسهیل 

 کند؟می

(؛ درگیر 84، 80، 69، 44، 35، 31، 25، 20، 19

، 92، 87، 71، 3کردن فراگیران با مواد آموزشی )

(؛ ضبط و 14، 6(؛ نظارت و اصالح فراگیر )54

ازی سخنرانی آموزشی )تمام مقاالت سآماده

، 28، 7(؛ بازخورد فوری )87، 12، 6خصوصاً 

(؛ مشاهده 80، 19، 7(؛ ارائۀ توضیح بیشتر )34

 (.69، 28(؛ پاسخ به سواالت )80، 19)

 با فراگیران مواد و منابع 6

 چه

 ابزارهایی

 آموزند؟می

، 36، 27، 26، 17، 8، 5مواد و متون خواندنی )

(؛ فیلم سخنرانی ضبط شده 96، 71 ،67، 63، 60

، 32، 27، 26، 13، 11، 9، 8، 5از سوی معلم )

(؛ 97، 92، 84، 81، 65، 63، 60، 57، 56، 38

دسترسی به (؛ 17) به صورت خودآموزمحتوا 

، 59، 17، 1) های برخطفیلم(؛ 94، 35) اینترنت

 تکالیف درسیو  عملی (؛ انجام تمرینات79، 76

، 12، 11، 6) فیلم آموزشی(؛ 78، 60، 27، 17)

 های پاورپوینتاسالید(؛ ارائۀ 71، 53، 36، 32

، 10تعاملی )های فیلم(؛ 60، 36، 25، 14، 10، 9)

های صوتی )فایل (؛ سخنرانی70، 60، 27، 11

های (؛ سخنرانی92، 83، 67، 36، 26صوتی( )

، 38، 34، 27وب محور قبل از کالس درس )

 های پاورپوینتفیلم(؛ 32) باز (؛ آموزش60

های آموزشی آماده از (؛ انتخاب و دانلود فیلم48)

فیلم  (؛63، 48، 13، 1) هاسایت ها و وبشبکه

ابزارهای (؛ 96، 69، 60دیجیتالی ضبط شده )

سیستم مدیریت یادگیری (؛ 95) الکترونیک

 .(95) دروس

بندی گروه 7

 فراگیران

فراگیران 

با چه 

، 11کالس درس )بین مدرس و فراگیر در تعامل 

(؛ یادگیری از طریق همتایان )هم 80، 79، 75
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کسانی یاد 

 گیرند؟می

، 92، 80، 79، 72، 39، 35، 19، 14ها( )کالسی

راهنمایی معلم و (؛ 80، 19(؛ تبادل بازخورد )35

 تعامالت گروه کوچک(؛ 35، 81، 29) دوستان

(76 ،92). 

فراگیران  مکان 8

کجا یاد 

 گیرند؟می

در کالس درس و مکان  و یادگیری لعهمکان مطا

خارج از کالس درس معموالً منزل یا هر مکان 

دسترسی دلخواهی جهت مشاهده موادآموزشی. 

 .)تمام مقاالت( به اطالعات در هر مکانی

 در فراگیران زمان 9

 زمانی چه

 آموزند؟می

زمان خارج از کالس درس به مشاهدۀ سخنرانی 

اخل کالس به انجام های آموزشی و زمان دو فیلم

کند. های یادگیری اختصاص پیدا میفعالیت

فراگیران تا قبل از حضور در کالس بر اساس 

ها و مواد زمان دلخواه خود به مشاهدۀ فیلم

پردازند و زمان آموزشی اختصاص یافته می

است )تمام  در کالس درس الزامی ضورح

زمان کالس درس برای انجام تکالیف مقاالت(؛ 

بر  (؛ فراگیران15، 14، 13، 12، 8، 5) درسی

اساس سرعت و برنامۀ زمانی خودشان برای 

استفاده از زمان (؛ 7شوند )میسخنرانی آماده 

و گفت  کالس درس برای روشن ساختن مسائل

زمان کالس (؛ استفاده از 91، 24، 23، 17و گو )

، تحلیل ،کاربردبرای تکالیف دشوار، درس 

دسترسی به (؛ 79، 26 ،22)ارزشیابی  ترکیب و

زمان (؛ اختصاص 91، 62اطالعات در هر زمانی )

(؛ 52، 63) بیشتری به انجام فعالیت با فراگیر

تعامالت  برایکالس درس  استفاده از زمان

 (.66، 65اگیر )فرو  بیشتر مدرس

تدوین (؛ 73، 6)پیش آزمون قبل از کالس درس: -می چطور سنجش 10
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 از توان

 پیشرفت

 یادگیری

 مطمئن

 شد؟

ارزشیابی تشخیصی و تکمیلی برای تعیین 

 (.15) نیازهای یادگیری

(؛ 75، 15وینی )ارزیابی تکدر طول کالس درس: 

ها و امتحانات های ارزشیابی همچون پروژهروش

مطالعه فراگیران از میزان تعاملی را برای بررسی 

درک و کاربرد کیفیت فیلم خانگی و تعیین 

ای بررسی ادراک برای هآزمون (؛20) مفاهیم

(؛ 19) های عملیارزیابی(؛ 54) کالسیهای بحث

(؛ ارزیابی از طریق 19) گروه محور ارزیابی

 (.19ان )همکار

 

های سنتزپژوهی ، در این بخش، باتوجه به فرآیند و فرآوده4باتوجه به نتایج جدول

گیرد. لذا، در یک نمای کلی الگوی برنامۀ درسی کالس معکوس مورد بررسی قرار می

ابتدا در قسمت فرآیند سنتزپژوهی استخراج عناصر صورت گرفته به این شکل که ابتدا 

ریزی درسی از طریق فرآیند کدگذاری باز توضیحات مربوط به هریک از عناصر برنامه

شناسایی و سپس مصادیق هریک از عناصر توسط فرآیند کدگذاری محوری استخراج 

شود و سپس در قسمت ها گزارش میدر بخش یافته های حاصلشد که کلیۀ داده

های علمی در یک فرآورده سنتزپژوهی، از آنجا که هدف سنتزپژوهی ترکیب کلیۀ یافته

های اولیه و موضوع خاص و رسیدن به یک انسجام واحد است، با مرور مجدد داده

ت یک کدگذاری مجدد، موارد همپوشی و قرابت معنایی باهم ترکیب شده و به صور

های مرحلۀ قبل، نتایج کلی شود، که باتوجه به یافتهکل جدید و انسجام یافته ارائه می

 پژوهش در قالب الگوی زیر در یک کل مسنجم قابل مشاهده است:
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 ریزی درسی در کالس معکوس، الگوی برنامه1شکل

  

ی در ریزی درس، همان طوری که قابل مالحظه است الگوی برنامه1باتوجه به شکل 

های قبل از کالس شود که شامل فعالیتکالس معکوس از دو مؤلفۀ عمدۀ تشکیل می

ها نیز به نوبۀ شود که هریک از این مولفههای داخل کالس درس میدرس و فعالیت

ها کند که باتوجه به ترکیب یافتههایی را برای مدرس و فراگیر ایجاد میخود مسئولیت

 شود.ل پرداخته میبه تشریح هریک از این عوام

های قبل از کالس درس: این مرحله که قبل ازحضور در کالس درس انجام فعالیت-1

جهت حضور در  هایی از سوی مدرس و فراگیرشود شامل آماده سازی فعالیتمی

 باشد.به شرح زیر می کالس درس

ه ها مدرس قبل از حضور در کالس درس باید بآماده سازی مدرس: طبق یافته-1-1

ها بپردازد که شامل: تعیین هدف، تعیین و ارائۀ محتوا و آماده سازی یک سری از فعالیت

 باشد. های یادگیری میتدارک فعالیت

تعیین هدف: در گام اول مدرس باید مشخص کند که هدفش از اجرای کالس -1-1-1

ها این یادگیری چیست؟ باتوجه به یافته-های یاددهیمعکوس یا جابه جا کردن فعالیت

؛ مطالعه بر تدریس مجدد به غایبانتواند شامل: کنترل یادگیری؛ جلوگیری از اهداف می
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؛ افزایش مسئولیت پذیری فراگیران نسبت به یادگیری خودشاناساس سرعت فراگیر؛ 

های یادگیری؛ مشارکت فراگیر در مدیریت زمان مطالعه؛ خودخوانی و بهبود مهارت

 ؛ حذفکالسیحضوری دگیری الکترونیک و یادگیری یافرآیند یادگیری؛ ترکیب 

یادگیری و مستقل و یادگیری فراگیر محور؛  آموزش فردی؛ سخنرانی در کالس درس

استفاده ها؛ و توسعۀ صالحیت یادگیری نیازهایرسیدگی به ن؛ و درگیری فراگیرا فعال

ز یادگیری در باشد. در یک نگاه کلی هدف اس میاز فناوری در فرایند یادگیری و تدری

بندی شناختی بلوم از اهداف خارج از کالس درس سازگار با سطوح پایین طبقه

بندی شناختی سطوح باالی طبقه، ر زمان کالس درسآموزشی )درک و یادآوری(؛ و د

باشد؛ بنابراین هر عاملی که در راستای ( میو کاربرد ، تحلیلارزشیابی )ترکیب،بلوم 

تواند به عنوان هدف اجرای کالس معکوس در نظر باشد می های یادگیریبهبود بازده

 گرفته شود.

تعیین محتوا: در این مرحله مدرس باید مشخص کند که چه محتوا و دانشی --1-1-2

؛ مفاهیم بنیادی تئوری؛ مواد درسی تواند شامل:را قصد دارد به فراگیر منتقل کند که می

 واد آموزشی باشد.و مفاهیم کلیدی م مفاهیم اصلی متون مختلف

ارائۀ محتوا: در این مرحله از آماده سازی، مدرس باتوجه به هدف و نوع --1-1-3

پردازد، به عبارت دیگر مدرس در این مرحله محتوا به تدارک چگونگی ارائۀ محتوا می

هایی در اختیار فراگیران قرار دهد. از این رو ارائۀ باید محتوا را از طریق ابزارها یا شیوه

تواند به صورت سنتی در اشکال قدیمی و یا به صورت جدید و استفاده از حتوا میم

تواند شامل ارائۀ مواد و فناوری و یا ترکیبی از این دو شیوه باشد. در شکل سنتی می

تکالیف و  عملی و یا انجام تمرینات به صورت خودآموزمتون خواندنی؛ ارائۀ محتوا 

های جدید شامل فیلم سخنرانی ضبط شده از شیوهاز سوی فراگیر باشد و در  درسی

های اسالید؛ ارائۀ فیلم آموزشی؛ های برخطفیلم؛ دسترسی به اینترنتسوی مدرس؛ 

های وب محور تعاملی؛ فایل صوتی سخنرانی مدرس؛ سخنرانیهای فیلم ؛پاورپوینت

های م؛ انتخاب و دانلود فیلهای پاورپوینتفیلم؛ باز قبل از کالس درس؛ آموزش

ابزارهای ؛ فیلم دیجیتالی ضبط شده؛ هاسایت ها و وبآموزشی آماده از شبکه

صورت گیرد؛ بنابراین در روش آموزشی  سیستم مدیریت یادگیری دروس، والکترونیک
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-کالس معکوس از هر فناوری و سیستمی که قابلیت انتقال محتوایی را داشته باشد می

حدودیتی وجود ندارد، به عبارت دیگر هدف و نوع توان استفاده کرد و در این زمینه م

محتوا مشخص کننده، نوع مواد آموزشی مورد نظر خواهد بود و همان طوری که گفته 

های جدید که تواند از اشکال سنتی انتقال محتوا و شیوهشد در این راستا مدرس می

  مبتنی بر استفاده از فناوری است و یا از ترکیب آنها استفاده کند.

های یادگیری: در این مرحله از آماده سازی، مدرس باید با توجه تدارک فعالیت-1-1-4

ها که با هدف ایجاد های یادگیری بپردازد، این فعالیتبه نوع محتوا، به طراحی فعالیت

شود باید به عنوان بخشی از ارائۀ محتوا و مواد یادگیری فعال در فراگیران طراحی می

س درس در اختیار فراگیران قرار گیرد تا آنها در این راستا جهت آموزشی قبل از کال

 های مربوطه در کالس درس آماده باشند. انجام فعالیت

باید قبل از حضور در  فراگیر نیز همانند مدرسها آماده سازی فراگیر: طبق یافته-1-2

مواد ها بپردازد که شامل: مطالعه کالس درس به آماده سازی یک سری از فعالیت

 باشد.آموزشی و آمادگی جهت حضور در کالس درس می

مطالعۀ مواد آموزشی: طبق آموزش کالس معکوس، فراگیران باید قبل از -1-2-1

حضور در کالس درس به مطالعۀ مواد آموزشی آماده شده از سوی مدرس بپردازند. 

های کلش تواند بهمواد آموزشی همان طوری که در قسمت ارائۀ محتوا ذکر شد می

توانند این مواد را در هر مختلف از سوی مدرس به فراگیران ارائه شود و فراگیران می

دهند )البته قبل از حضور در کالس درس( مطالعه زمان و مکانی که خود ترجیح می

تواند مواد درسی مربوطه را بر اساس سرعت یادگیری خود ها مینمایند. همچنین آن

مایند؛ از سویی دیگر در این شیوه، مطالعۀ مواد درسی قبل از بارها مطالعه و بررسی ن

 حضور در کالس درس از سوی فراگیر الزامی است.

آمادگی جهت حضور در کالس درس: در این مرحله از آماده سازی، فراگیران  -1-2-2

عالوه بر مطالعه مواد آموزشی جهت حضور در کالس درس، باید تکالیف درسی 

یری( طراحی شده )که به عنوان بخشی از ارائه محتوا از سوی مدرس های یادگ)فعالیت

شود( را انجام داده و جهت ارائۀ آن در کالس درس آماده باشند، همچنین عرضه می
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 های تکوینی کالسی آماده کنندها باید خود را برای شرکت در پیش آزمون و ارزیابیآن

 باشد.فراگیران در کالس درس می ها در حکم مشوقی برای آماده شدنکه این آزمون

های داخل کالس درس: این مرحله که در زمان حضور در کالس درس فعالیت -2

باشد، شامل شود و شرکت در کالس درس از سوی مدرس و فراگیر الزامی میانجام می

 باشد:هایی از سوی مدرس و فراگیر به شرح زیر میایفای نقش

درس در زمان حضور در کالس درس باید به ایفای ها منقش مدرس: طبق یافته-2-1

ها بپردازد که شامل: اجرای پیش آزمون؛ نقش مربی و ها و فعالیتیک سری از نقش

-بندی فراگیران و ارزیابی تکوینی میهای یادگیری، گروهتسهیل کننده؛ اجرای فعالیت

 باشد.

رس و فراگیر اجرا اجرای پیش آزمون: این آزمون با دو هدف معطوف به مد -2-1-1

شود. در ارتباط با مدرس، با توجه به اینکه حضور فراگیر در کالس درس منوط به می

باشد؛ لذا مدرس جهت اطمینان از مطالعۀ مواد آموزشی قبل از حضور در کالس می

میزان آماده سازی فراگیران اقدام به اجرای پیش آزمونی متناسب با نوع محتوا و شیوۀ 

ها نماید و بر اساس نمرۀ پیش آزمون فراگیران، میزان درک آنع کالس میارائۀ در شرو

سنجد؛ از سویی دیگر در ارتباط با فراگیران، پیش آزمون یک از مواد آموزشی را می

 باشد.مکانیسم انگیزشی برای مطالعه و آماده شدن جهت حضور در کالس درس می

مدرس در کالس درس به جای ها نقش مربی و تسهیل کننده: طبق یافته-2-1-2

ها وی، این اقدام را پردازد. بر اساس یافتهتدریس به تسهیل فرآیند یادگیری فراگیران می

از طریق رهبری و راهنمایی فراگیران؛ درگیر کردن فراگیران با مواد آموزشی؛ نظارت و 

سواالت  اصالح فراگیر؛ ارائۀ بازخورد فوری؛ ارائۀ توضیح بیشتر، مشاهده و پاسخ به

 دهد.فراگیران انجام می

-های یادگیری: در این مرحله، مدرس باتوجه به تدارک فعالیتاجرای فعالیت -2-1-3

های مربوطه های یادگیری در مرحلۀ آماده سازی قبل از کالس درس، به اجرای فعالیت

وجود  های یادگیریها، محدودیتی در نوع استفاده از فعالیتپردازد. بر اساس یافتهمی

تواند به ندارد و هر اقدام و عاملی که منجر به فعالیت و درگیری فراگیران شود، می

ها این عنوان فعالیت یادگیری در کالس درس در نظر گرفته شود. بر اساس یافته
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؛ بحث گروهی؛ عملی تکالیفتمرین و انجام ؛ مسئلهتواند شامل: حل ها میفعالیت

؛ های آموزشیکارگاهی؛ مشارکت؛ یادگیری کار گروهیی؛ های تعاملها و پروژهفعالیت

؛ همتایان ۀبه وسیل ی؛ یادگیریبارش مغز؛ کاربرد مفاهیم اصلی؛ مطالعۀ موردی؛ مناظره

لیل؛ رفع ابهام مفاهیم دشوار؛ پاسخ به سواالت تح؛ گروه کوچک؛ کار آزمایشگاهی

 و پرسش و پاسخ باشد. نقشه مفهومیفراگیر، 

ی فراگیران: بر اساس شیوۀ آموزش کالس معکوس بسیاری از بندگروه-2-1-4

بندی فراگیران را گیرد که اساس گروههای یادگیری از طریق تعامالت صورت میفعالیت

گری خود فراگیران را به تعامل دهد؛ لذا مدرس باید با ایفای نقش مربیتشکیل می

تعامل بین مدرس و فراگیر در بندی فراگیران بر اساس ها گروهترغیب کند. طبق یافته

راهنمایی معلم ها(؛ تبادل بازخورد؛ کالس درس؛ یادگیری از طریق همتایان )هم کالسی

 گیرد.صورت می تعامالت گروه کوچک، و و دوستان

ارزیابی تکوینی: مدرسان در این نقش جهت بررسی میزان فعالیت و یادگیری  -2-1-5

ها کنند که این ارزیابیینی در حین کالس درس میهای تکوفراگیران اقدام به ارزیابی

تواند بر اساس مشاهدات مدرس، اجرای آزمون یا به وسیلۀ ارزیابی از طریق هم می

 ها انجام شود.کالس

نقش فراگیر: فراگیران نیز در زمان حضور در کالس درس باید به ایفای یک سری -2-2

 باشد.مل و یادگیری فعال میها بپردازد که شامل: تعاها و فعالیتاز نقش

تعامل: اساس یادگیری فراگیران در شیوۀ کالس معکوس مبتنی بر تعامل است -2-2-1

دهند، های کالسی و گروهی این کار را انجام میو فراگیران از طریق شرکت در بحث

ضمن اینکه تعامل در شیوۀ کالس معکوس یک جریان دائمی است که در قبل و بعد از 

 نیز همچنان ادامه دارد.  کالس درس

یادگیری فعال: همان طوری که گفته شد منطق اجرای کالس معکوس مبتنی بر -2-2-2

یادگیری فعال است؛ لذا فراگیران در این شیوه باید خود را جهت انجام هر تکلیف و 

 شود، آماده کنند.ها با مواد آموزشی میفعالیتی که باعث درگیری آن
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 نتیجه گیری

ای از مدرسان و فراگیران توافق دارند که کالس معکوس یک راه قابل توجهبسیاری 

برای بهبود درگیری و ارتقای پذیرش مسئولیت یادگیری فراگیران در آموزش است، اما 

نکتۀ بسیار مهم این است که مدل منحصر به فردی برای اجرای کالس معکوس وجود 

ای دهد که این رویکرد، یک مرحلهندارد. مرور ادبیات حوزۀ کالس معکوس نشان می

درس های مختلفی برای معکوس کردن یک کالس راهاز نوآوری است. از این رو 

دهد؛ پاسخ  هاتواند به این موقعیتمینبنابراین یک رویکرد منحصر به فرد  ؛وجود دارد

 چرا که خالقیت، امکانات و شرایط اجرا در هر محیطی متفاوت خواهد بود، لذا باتوجه

به گستردگی تحقیقات و تنوع الگوهای انجام شده، در پژوهش حاضر سعی شد بر 

اساس روش سنتزپژوهی و ترکیب تحقیقات مرتبط، به یک الگوی اجرایی توافقی و 

 جامع از آن دست پیدا کرد.

که برای  محور است-فراگرکالس معکوس یک فعالیت دهد که ها نشان مییافته

محتوا از کالس  ۀدر کالس معکوس ارائ .شودهاد میمحور پیشن -سخنرانی مدرس

این  که شود و به جای آن تکالیف درسی از سوی فراگیر صورت گیردمی حذفدرس 

 ،شده به خارج از کالس درس به وسیلۀ مواد آموزشی قلکار با استفاده از محتوای منت

-مینی صورت سخنرا و فیلمها های ضبط شده در سایتفیلمها، فیلم ی،خواندن متون

زمان که کند را برای مدرسان فراهم می این امکاناز کالس درس  گیرد. حذف محتوا

کند که از این امکان را فراهم میو بیشتری را به انجام فعالیت با فراگیر بپردازند 

ترین جنبۀ کالس معکوس، زنده ؛ لذا مهمبتوانند استفاده کنند مختلفیابزارهای یادگیری 

باعث افزایش درگیری فراگیران الس درس برای مدرس است؛ از این رو کردن زمان ک

دهد و باعث تقویت یادگیری را بهبود میتعامل مدرس و فراگیر  ،شودبا محتوا می

 .شودمی

ریزی درسی در کالس معکوس از دو الگوی برنامههای بدست آمده، طبق یافته

های قبل از کالس درس از الیتشود که شامل آماده سازی فعمولفۀ عمده تشکیل می

باشد که آماده های داخل کالس درس میسوی فراگیر و مدرس و نقش آنها در فعالیت

های قبل از کالس درس از سوی مدرس شامل: تعیین هدف؛ تعیین و سازی فعالیت
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های قبل از کالس های یادگیری و آماده سازی فعالیتارائۀ محتوا و تدارک فعالیت

فراگیر شامل: مطالعۀ مواد آموزشی و آمادگی جهت حضور در کالس  درس از سوی

های داخل کالس درس شامل: باشد. از سویی دیگر نقش مدرس در فعالیتدرس می

بندی های یادگیری؛ گروهاجرای پیش آزمون؛ نقش مربی و تسهیل کننده؛ اجرای فعالیت

ی داخل کالس درس شامل: هافراگیران و ارزیابی تکوینی و نقش فراگیر در فعالیت

 باشد.تعامل و یادگیری فعال می

از کالس  و بعد های قبلفعالیتشامل دو مولفۀ اصلی کالس معکوس بنابراین 

داخل و خارج یک تغییر در استفاده از زمان  :های زیر استویژگیبوده و دارای  درس

ر کالس د لیف درسیهای سنتی به صورت تکانجام دادن فعالیت ؛کالس درساز 

کالس، فراهم کردن های سنتی کالس درس در خارج از انجام دادن فعالیت، درس

هایی برای فراگیران جهت مواجهه شدن با محتوا قبل از کالس درس )مشاهدۀ فرصت

سخنرانی ضبط شده(؛ یک مشوق برای فراگیران جهت آماده شدن برای کالس درس 

اگیران )نمرۀ پیش آزمون(؛ تأکید )پیش آزمون(؛ مکانیسمی برای دسترسی درک فر

های تکوینی مدرس در طول و ارزیابی یادگیری فعالهای روشهای کالسی بر فعالیت

 باشد.کالس درس می

در یک نگاه کلی در این شیوه، آماده سازی و نقش مدرس جهت اجرای این کالس، 

درس در اتخاذ ؛ اما با این حال مباشدگیرتر مینسبت به شیوۀ سنتی دشوارتر و وقت

های اجرایی این روش آزادی عمل داشته و باتوجه به امکانات، هدف، نوع محتوا شیوه

عالوه بر یادگیری استفاده کند؛ -های یاددیتواند از انواع فعالیتو سطح مخاطبان می

در این رویکرد موانعی نیز وجود دارد، از جمله: تعهد فراگیر به پذیرش مسئولیت  این،

باشد؛ نوع و کیفیت تعامالت و آمادگی برای مواجهه شدن با مواد آموزشی مییادگیری، 

ی یجراا ۀدر کالس معکوس عدم رعایت پیش مطالعه به عنوان یک مسئلاز سویی دیگر 

ها و رفتارهای مطالعه برای مطرح است که این باعث تأثیر منفی بر ویژگی جدی

یر و خالقانه این شیوه به عنوان یک گسازی وقتو در نهایت آماده شودمی فراگیران

 شود.چالش اصلی برای مدرسان این شیوه محسوب می
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