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 چکیده        
معلمان تالش مي کنند تا استانداردهاي آموزش را به کمک تکنولوژي بهبود 

ز این یادگیري خلق کنند. یکي ا-بخشیده، الگوها و راهبردهاي جدید یاددهي
خوبي از ها که توجه بسیاري از معلمان را به خود جلب کرده است و بهمدل

برد، مدل کالس درس معکوس است. تحقیق تکنولوژي در آموزش بهره مي
حاضر با هدف بررسي نگرش معلمان زبان انگلیسي درباره مدل کالس درس 

معلمان نفر از  72معکوس در مدارس ایران انجام شده است. نمونه تحقیق 
دوره آموزش و پرورش تهران، شرکت کننده در  9زبان انگلیسي منطقه 
تحت عنوان طراحي کالس معکوس براي درس زبان  آموزش ضمن خدمت

. 3هاي معلمان )انگلیسي بودند. نتایج کمي نشان داد که میانگین کلي پاسخ
شت. از ( بود که نشان از موافقت باالي معلمان درباره کاربرد این روش دا85

نظر آماري نیز تفاوت معناداري بین نگرش معلمان با توجه به جنسیت، 
مدرک تحصیلي و سابقه تدریس درباره موافقت با این مدل مشاهده نشد. 
نتایج کیفي سه موضوع را درباره نگرش معلمان نسبت کالس درس معکوس 

ر استفاده نمایان ساخت و معلمان را به دو گروه تقسیم نمود. گروه اول طرفدا
مدل کالس معکوس براي دانش آموزان مقاطع باالتر به شرط فراهم کردن 
ابزارهاي مناسب براي دانش آموزان بودند. گروه دوم با استفاده از مدل 
کالس معکوس موافق نبودند، چون باعث تحمیل کار اضافه و مسئولیت 

را نیز به  شد و از طرفي تمرکز دانش آموزانبیشتر بر معلمان پرمشغله مي
 ریخت. همچنین با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتي ارائه شد. هم مي

یادگیري معکوس، مدل کالس درس معکوس، درس  :های کلیدیواژه
 زبان انگلیسي، نگرش معلمان

 
Abstract 
Teachers everywhere are constantly working hard to invest 
in technological innovations to improve the educational 

standards and create new models and strategies of teaching 

and learning. One of these models that seem to rely heavily 

on technology is the “flipped learning” or “flipped 
classroom model”. The present study aimed at investigating 

the perceptions of EFL teachers about the flipped 

classroom model in the Iranian schools. Sample of the 

research were 72 teachers from 9 educational districts 

participating in an in service training course named 
"designing flipped classroom for English course". The 

quantitative results showed that the total degree of teachers' 

responses was (3.85) which suggested a moderate level of 

perceptions and there were no statistical significant 
differences at (α =0.05) on the total degree of perceptions 

between teachers due to gender, qualification and 

experience. On the other hand, the qualitative results 

revealed three major themes with regard to teachers’ 
perceptions and that teachers were somehow divided into 

two groups. The first group was in favor of using the 

flipped learning model but with mature students and after 

providing the required infrastructure. The second group 

was not in favor of using the flipped learning model 
because it might add more responsibilities and tasks to the 

overloaded teachers and it might distract students as well. 

In light of the results of the present study, the researchers 

offered some recommendations. 
Keywords: Flipped learning, Flipped classroom model, 

English course, Teachers' perception 
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   مقدمه
صورت یک اولویت جهاني درآمده سعة اطالعات، فناورى و ارتباطات بهامروزه آموزش زبان انگلیسى به دلیل تو

خصوص در سطح مدارس متوسطه که سنگ بناى آموزش زبان انگلیسى بهدر کشور ما آموزش زبان، لیکن . است
مشکل اساسي در آموزش زبان  (2005) از نظر ریاضي. به رو است ت خاص خود روالباشد، با مسائل و مشکمي

هنوز برنامة مدون یا سیاست مشخص و روشني درباره آموزش  هاگذشت سالاز پس ایران این است که  خارجي در
رسد، هر چند در سند تحول بنیادین بعید به نظر مي حل آن در کوتاه مدت نیزراهرو  زبان خارجي وجود ندارد، از این

نیمه تجویزي( برنامة درسي تأکید ) پرورش بر ارائه آموزش زبان خارجي در چارچوب بخش انتخابي آموزش و
آموزش زبان بر توانایي ارتباطي و حل مسئله . (1390پرورش،  ل بنیادین در آموزش وسند تحو) زیادي شده است

 هاي چهارگانه زبانيمي مهارتاي که فرد پس از آموزش قادر به ایجاد ارتباط با استفاده از تماگونه، بهتأکید دارد
برنامه درسي آموزش زبان باید . تن، خواندن، و نوشتن( براي دریافت و انتقال معنا گرددش کردن، سخن گفگو)

هاي مورد نیاز براي برقراري ارتباط مؤثر و سازنده در سطح جهاني ژگان و ساختآموزان را با پیکره زباني، وانشدا
و هدف آن آموزش چهار مهارت  شودهاي خارجي از ابتداي دوره متوسطه اول آغاز ميآموزش زبان. آشنا سازد

در . هاي کلي مورد نظر خواهد بودگیريهاي ارتباطي در چارچوب جهتآموزان با مهارتزباني و آشناسازي دانش
 سند برنامه) نها را دریابندحد متوسط را بخوانند و مفاهیم آ هایي درآموزان باید بتوانند متندوره متوسطه دوم، دانش
مسئله ناتواني دانش آموزان در استفاده از زبان انگلیسي با توجه به مدت . (1389ایران،  درسي جمهوري اسالمي

هاي موجود در این حوزه نوین به آسیب يد تا با نگرشکنمي دارما را وا ،اندزماني که صرف تحصیل این زبان کرده
معلم، مدیریت  -آموزروابط دانش، انگیزش، بهینه سازي انتخاب و استفاده از روش تدریس مناسب. گام بگذاریم

 ( و2001هارمر،) کنولوژي نوین آموزشي(، ت2008فالکر و دیویدسون، ) هاي صحیح(، ارزشیابي2007براون) کالس
از جمله مسائلي است که در موفقیت  ،(1998و نونان،2002ریچاردز و رناندي، ) طراحي برنامه درسي مناسب

براي اصالح روش آموزش زبان انگلیسي در مدارس متوسطه ایران  ،نبنابرای. آموزش زبان انگلیسي موثرند
هاي هنگفت و با عنایت به صرف هزینه. هاي آموزش زبان انگلیسي اتفاق افتدضرورت دارد تغییر اساسي در شیوه

گذارد، نتایج پرورش در طول دورة متوسطه براي آموزش زبان انگلیسي مي سرمایه گذاري کالني که آموزش و
کند. هر ساله آموزش وپرورش میلیونها تومان صرف برنامه ریزي، تألیف، آموزش معلمان و بل قبولي دریافت نميقا

کند، اما نتیجه این سرمایه گذاري و صرف هزینه، فارغ التحصیل شدن دانش آموزاني چاپ کتب زبان انگلیسي مي
رسند. بین آنچه هست و آنچه باید باشد ي نمياست که پس از سالها به سطح قابل قبولي از دانش و توانش زبان

یابیم که ميشوند، درزان که وارد دانشگاه ميفاصله بسیار است. با نگاهي به وضعیت زباني آن دسته از دانش آمو
اند، بقیه از نظر تقریبا به جز آن عده از فارغ التحصیالن دبیرستاني که در مؤسسات خصوصي زبان آموزش دیده

ي متوسطه موثر نیست. باطني هادر حد مطلوبي نیستند و این حاکي از آن است که آموزش دورهدانش زباني 
ة اثربخشي ندارد. هاي زبان آموزي در مدارس جز اتالف سرمایه و نیروي انساني نتیجمعتقد است برنامه (1369)

استفاده از روش تدریس غالب علت عدم موفقیت و پیشرفت زبان انگلیسي در ایران را به خاطر  (1376ضیاحسیني )
شود ولي به هر چند در سالهاي اخیر روشهاي جدید توصیه مي»دارد: بیان نموده و اظهار مي« دستور -ترجمه»

بود ساعات تدریس و نحوة غلط امتحان گرفتن و تأکید بر علت فقدان دبیران خوب، فعال و خبره و نیز کم
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شرفت قابل مالحظه اي در فرایند یادگیري زبان انگلیسي در کشور ما آزمونهاي کتبي متاسفانه هنوز موفقیت و پی
تر ها در زمینه آموزش زبان انگلیسي اذعان دارند که بیشها و پژوهشبسیاري از کتاب ».خوردبه چشم نمي

 شوند که منجرنوز به شیوه معلم محوري اداره ميعنوان زبان دوم یا خارجي ههاي درس زبان انگلیسي بهکالس
)اي.جي  و عالیق دانش آموزان و تالش آنها براي یادگیري شده است به عدم انطباق مطالب با نیازها

 (. 2008،کیم،2007براون
آسیب شناسي برنامه درسي زبان انگلیسي از " ( طي تحقیقي با عنوان1392) علیپور بهروزي، آموزگار و      

وهاي نامناسب گها و الآموزشي )استفاده از روش ند که عواملبه این نتیجه رسید "دیدگاه دبیران و دانش آموزان
نبود نگاه کاربردي به یادگیري زبان  تسهیالت الزم، رویکردهاي ارزشیابي غیرمعقول و تدریس، نبود امکانات و

ده هاي جدید ومدرن، استفاعوامل برنامه درسي )نبود پیش زمینه فرهنگي، ناتواني در استفاده از روش و انگلیسي(
 هاي برنامه درسي زبان انگلیسي هستند.از مهمترین آسیب ،از محتواي نامناسب وکمبود ساعات آموزش زبان(

براي غلبه بر چنین روش آموزش سختگیرانه و غیراثربخش که متکي به انتقال صرف دانش سطحي از طریق 
ها مطالعه براي کسب نمره در آزمون ها،)مثل؛ سخنراني، تکلیف، آزمون خشک آموزشي ساختار غیر قابل انعطاف و

متعددي در زمینه اهمیت ایجاد محیط هاي لو یادگیري طوطي وار( است، بسیاري از مربیان تربیتي استدال
، ویگوتسکي، 2007)براون،  اندیادگیري شاگرد محوري هم در کالس درس وهم خارج از کالس درس داشته

هاي فردي دانش آموزان در یادگیري تواند با توجه به تفاوتوین، ميهاي نبکارگیري هوشمندانه فناوري (.1978
همچنین فاصله  هاي شناختي بلوم هدایت کند.زبان انگلیسي، آموزش کالسي را در حد زیاد به سطوح باالي حیطه

یت و موجود بین اهداف برنامه درسي و مشکالت آموزشي را کاهش داده و رفتارهاي یادگیري دانش آموزان را هدا
هاي اندیشیدن، کاوشگري و خالقیت ها به اندوختن دانش در حافظه، مهارتاصالح کند و به جاي عادت دادن آن

ها، اینترنت و تکنولوژي با توجه به نقش رسانه (.1392فاطمه و شمس الدین کامیاب،  ،)علي فرد را آموزش دهد
لدین، مربیان و سیاستگذاران آموزشي باید به هوش زندگي جوانان، کساني که نگران آینده آنها هستند، مثل وا

ها، به فاصله استفاده از تکنولوژي در ل آنئبراي ورود موثرتر به مسا ،(. بنابراین2010)رایدوت، فوهر، روبرت، باشند
(. این شکاف به علت زندگي روزمره دانش آموزان شکل 2012بیشاپ،  )داونز، مدرسه و خارج از آن باید توجه کرد

هاي کامپیوتري، موسیقي خارج از آنان  وقت خود را در اینترنت فضاهاي مجازي، بازي ،کهحالي در رفته است.گ
 تایس، )بنیت، تکنولوژي مواجه هستند هاي کسل کننده به دور ازکنند، در مدرسه با درسزمان کالس سپري مي

معلم ویدئوهاي  آموزشي  ،ر این روشد مدل یادگیري معکوس پاسخي براي حل این مشکل است. (.2013لیوي،
هاي حل ها از طریق فعالیتوقت کالس درس به تمرین مهارت و کندرا به دانش آموزان خارج از مدرسه ارائه مي

ها صرف آن ها با استفاده از منابعي که بیشتر وقت بچهبه عالیق بچه ،با این روش کند.مساله اختصاص پیدا مي
یادگیري معکوس مدلي از یادگیري آمیخته است که هر کاربرد تکنولوژي که بر کالس  شود.شود، توجه ميمي

. یک معلم وقت بیشتري براي تعامل با شاگردانش به جاي سخنراني دارد. گیردگذارد را در برميدرس تاثیر مي
 زان کمک کند تافرصتي است تا بتواند بازخوردهاي شخصي بیشتري ارائه کند و همچنین به دانش آمو ،بنابراین

هاي از هم کالسي ،انددهند یا هنوز نفهمیدههایي که در کالس انجام ميدر زمینه تکالیف و فعالیت بازخوردهایي
هاي یکپارچه کردن روش یادگیري ( در مورد مزیت2012) برگمن و سمز. (2013ویلي وگاردنر،) بگیرند خود
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ریس آنالین خارج از کالس درس و حل تکالیف در کالس اند، روشي که در آن تدمعکوس مباحثي مطرح کرده
 صورت عمیق بحث کنندطوري که دانش آموزان بتوانند درباره موضوعات درسي بهبهشود، درس انجام مي

یادگیري معکوس یک ": یادگیري معکوس از یادگیري معکوس این است تعریف سایت. (21. ص ،2003پور،)
دگیري مستقیم از حالت آموزش مستقیم فضاي یادگیري گروهي به فضاي رویکرد آموزشي است که در آن یا

دهد و در نتیجه فضاي گروهي تبدیل به یک محیط یادگیري تعاملي یادگیري شخصي و انفرادي تغییر جهت مي
ر کار گیرند و خالقانه دها بتوانند مفاهیم را بهکند که آندر آن شاگردان را طوري هدایت مي شود کهپویا مي

اصالح گران پیشرفت  دستاورد روش آموزش معکوس،  .(2014پیهلر،) "موضوعات درسي مشارکت داشته باشند
 ناگل. که طرفدار برنامه درسي شاگردمحور و فعالیت محور بود (2008؛1916) است، مثل دیویي 1گراي قرن بیستم

ارکان  .حمایت جان دیویي بوده است شمرد، و احتماال همه آنها موردبرميس ( چهار رکن یادگیري معکو2013)
و  5ها؛ مجموعه متنوعي از استراتژي4هاي شاگرد محور؛ فعالیت3هاي قابل انعطافشامل؛ محیط 2یادگیري معکوس

هاي درسي باید (، احساس کرد که کتاب1928) هارولدراگ گر دیگر،اصالح .هستند 6اياجرا توسط معلمان حرفه
طرفداران یادگیري معکوس . (2008بیس و گودمن،-بویل) بود برنامه درسي شوندابزاري براي بازسازي و به

مفهوم کلي معکوس کردن . آورنداي براي اجراي تغییرات در کالس درس به حساب ميعنوان وسیلهها را بهویدئو
درسه خواندن یک فصل از کتاب توسط دانش آموزان در منزل و آمدن به م. کالس درس یک موضوع جدید نیست

حتي با  آموزش از راه دور با اینترنت و. واقع همان کالس معکوس است کار بستن یادگیري مربوط به آن درو به
ها انسان از این سال پیش مورد استفاده قرار گرفت و میلیون 300پست عادي با مرکب و کاغذ . ویدئو شروع نشد

 17که مربوط به  را نقاشي غار برخي. یشان استفاده کردندهاها و شایستگيها، مهارترسانه براي باال بردن دانش
کالب فلیپس اطالعیه داد که  1728در سال . نوعي آموزش از راه دور به حساب مي آورند هزار سال قبل است نیز

. ها آموزش دهدکند که از طریق فرستادن مقاالت و کتب از طریق پست به آندر بوستون دانش آموزاني جذب مي
شکل فونوگراف براي دانشجویان  کرد و بههاي کالس را ضبط ميدانشگاه ویسکونزین سخنراني 1906 در سال

خیلي از دانش آموزان از روي دروس و کتاب . ها با یادگیرندگان متفاوتي مواجه هستیمامروزه در کالس. فرستادمي
گفتن اینکه فصلي از کتاب را بخوانید و به  ،راینبناب. ها را درگیر کننددانند چگونه آنخوانند و معلمان هم نمينمي

اگر معلم برنامه عملي براي انجام دادن در زمان کالس درس نداشته باشد، تنها . کندکفایت نمي ،کالس بیایید
کند که نیازي واقع به دانش آموزان القا مي کند و درن موارد را دوباره ارائه ميکند این است که هماکاري که مي

-مي  هاي ویدئویي را تهیهبه همین دلیل است که برخي معلمان فایل. واندن قبل از کالس درس نبوده استبه خ

هاي تعاملي با ها با شیوهشد آنمي روش سبباین . فرستادندبراي دانش آموزان خود مي کردند و قبل از کالس

                                                           

1 . 20th Century Progressive reformers 
2 .Flipped learning pillars 
3 .Flexible environments 
4 .Student-centered activities 
5 .Variety of strategies 
6 .Implementation by professional teachers  
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ها را بررسي کنند و در عوض در فایل ،اشتندها داده آشنا شوند و هر چند بار که نیاز دمحتوایي که معلم به آن
 . زمایشي و فعال به ارائه موضوعات بپردازدآهاي جدید و کالس وقت این امکان را به معلم خود بدهند تا با روش

این مفهوم در طول . (2007؛ استرایر، 200بیکر،) کالس معکوس همراه با تکنولوژي یک مفهوم جدید است  
آموزش از راه دور از ویدئوهاي آموزشي براي  ، برايکالس معکوسقبل از به وجود آمدن . تزمان توسعه یافته اس

تدریس خود را  بیکر توانست سیستم مدیریت محتواي آنالین، ، با ظهور1995در سال . شدارائه محتوا استفاده مي
. (2007استرایر، ) جاد نمایدهاي آنالین ایهاي کالسي را بیشتر کند و آزمونبر روي اینترنت قرار دهد و بحث

ها توسط دانش آموزان اختصاص زمان کالس درس به کاربرد مواد و محتواي آموزشي و پاسخ به آزمون ،بنابراین
تحت عنوان روش کالس را ها مطرح کرد، و آن در کنفرانس1998 تا1996هاي بیکر این مفهوم را بین سال. یافت

آنها این . ها الیگ، و ترگلیا یک پروژه مشابه را شروع کردندبا در همان سالتقری. (200بیکر، ) ارائه کرد معکوس
 فایل هاي ضبط شدهارائه کردند و پیشنهاد کردند که دانش آموزان باید  "کالس معکوس"مفهوم را تحت عنوان 

هاي کوچک و وقت کالس درس به مشکالت و مفاهیم پرداخته شود و در گروه ،قبل از کالس درس نگاه کنندرا 
هاي تدریس مثل کتاب درس، ویدئو متنوعي آموزشي ها ابزارهايآن. (2000ترگلیا، و پالت الیگ،) با هم کار کنند

آموزشي خارج از  محتواياي از براي دانش آموزانشان فراهم کردند تا به مقدمه هاي آموزشي قابل پرینتو اسالید
ل پیش، دو معلم علوم در دبیرستان وودلندپارک در کلرادو هفت سا. (2012جانسون و رنر،) دکالس دست یابن

جاناتان برگمان و آرون سمز تصمیم . (2014زیگل، ) کار گرفتندمفهوم یادگیري معکوس را در کالس درس به
گرفتند از نرم افزار ضبط سخنراني براي ثبت دروس مقدماتي علوم استفاده کنند و به دانش اموزان فرصت دهند تا 

دانش آموزان در زمان کالس درس فرصت بیشتري براي  ،بنابراین. ها را ببینندان تکلیف در منزل سخنرانيعنوبه
 2007اگر چه استفاده از مفهوم یادگیري معکوس در آموزش به قبل از سال . هاي سازنده داشتندانجام فعالیت

 کتابيچند برگمان و سمز در  هر. ترنت بودگردد، اهداف اولیه آن در اصل تدریس دروس آن الین از طریق اینرميب
(، اظهار داشتند که معکوس کردن اولیه شان کامال متفاوت 2012) "1کالس درس خود را معکوس کنید" به نام

تا بتوانند تعامل انساني و رو در روي دانش آموزان را  هاي تدریس خود کردندآنها شروع به ساخت ویدیو. بوده است
اندازي کرد و راه 2008طور رسمي آکادمي خود را در سال خان بهسلمان. درس افزایش دهند یکدیگر در کالس با

ها از چند جلسه تدریس ایده استفاده از این ویدئو. ویدئوهاي گام به گام آموزش ریاضیات و مفاهیم علوم ارائه نمود
ها جه شد که با ضبط این ویدئواو خیلي زود متو. هایش نشات گرفتصورت آنالین با خواهرزادهخصوصیش به

. ها را نگه دارند، به عقب برگردانند یا در صورت لزوم چندین بار تماشا کنندهایش قادر بودند ویدئوخواهر زاده
با حمایت مالي چند باني . یکم کرد سلمان خان شروع به بازنگري شیوه تدریس سنتي براي انطباق با قرن بیست و

 . (3،2011خان اکادمي) ي را شروع کردسلمان خان ساخت و تهیه دروس بیشتر 2جمله بیل گیتس خیر از

                                                           

1 .Flipping Your Classroom 
2 .Bill Gates 
3 .Khan Academy 
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تـوان همـه نیازهـاي    یکي از سواالتي که معموال پاسخ آن براي مدرسان مهم است این اسـت کـه، چگونـه مـي     
داردها هاي بزرگ با فراگیران متفاوت و استاناگرچه ممکن است، کالس .یادگیري فراگیران را مورد توجه قرار داد؟

اما امروزه فواید فناوري از طریـق   ،هاي زمان کالس درس، مانع حمایت مدرس از همه فراگیران شودو محدودیت
این مدل آموزشي، یک رویکـرد پـداگوژیکي بـر اسـاس     . تواند به این سوال پاسخ دهدرویکرد کالس معکوس مي

کند و نتایج گروهي را به نفرادي حرکت ميآموزش مستقیم است که از فضاي یادگیري گروهي به سمت یادگیري ا
سهیل کننده یـادگیري  عنوان راهنما و تکند، جایي که مدرسان بهمتحول ميسمت محیط یادگیري فعال و تعاملي 

آموزش معکوس یک . (2014شولتز و همکاران، ) گیرندکار ميصورت خالقانه، موضوعات درسي را بهفراگیران، به
کند که در آن، محور تبدیل مياست که آموزش را به یک مدل شاگرد 1عي یادگیري ترکیبياستراتژي آموزشي و نو

هـاي  درس. شـود هاي یادگیري جذاب مـي زمان کالس صرف بررسي موضوعات در عمق بیشتر و ساخت موقعیت
هایي باشد که در آموزش داخل کالس در یک کالس درس معکوس ممکن است شامل یادگیري بر اساس فعالیت

؛ 2016و همکـاران،   ؛ چـن هسـیه  2016؛ دلیـزر و رودز،  2000لیج و پالت ، ) عنوان تکلیف خانگي بودندهسنتي ب
یشـتري را در  زمـان ب  تـوان در این نوع از یادگیري مي ،ي دیگراز سو .(2016، مهرینگ، 2015فالهرتي و فلیپس، 
همچنین فراگیـران، در یـادگیري و ایجـاد دانـش بیشـتر فعـال هسـتند و         .هاي تفکر گذاشتکالس براي مهارت

تـرین  ( سـاده 2000) انلیج و همکـار  .(2012، پاتتامس و فیل) کنندهمزمان دانش خود را آزمایش و ارزیابي مي
صورت سنتي جایگاه آن در داخـل  دانند که بهمي را شامل وقایعي دهند و آنتعریف از آموزش معکوس را ارائه مي

انجـام  خارج از کـالس درس   هایي کهفعالیتشود و به بیرون از کالس درس منتقل مي اکنونکالس درس بوده، 
آمـوزش   .عکوس مبتني بر فراگیرمحوري و یادگیري فعـال اسـت  کالس م .شوندداخل کالس منتقل ميبه  شدمي

در . معکوس یک روش آموزش براي معکوس کردن روش آموزش سنتي به منظور رهایي از تدریس سـنتي اسـت  
کـار گـرفتن   کند و در این راستا تکالیفي جهت بهروش سنتي، کالس درس به محتواي آموزشي اختصاص پیدا مي

امـا کـالس معکـوس راهبـردي اسـت کـه        ،شـود س براي فراگیران، در نظر گرفته مـي آن در بیرون از کالس در
، 2لیتل) کندهاي آموزشي را از طریق فیلم برداري ضبط کرده و آن را به بیرون از کالس درس منتقل ميسخنراني

الـدین و   ، زین2015؛ ماتیس، 2014؛ مافت و میل، 2016؛ مک نالي و همکاران، 2016؛ زانگ و همکاران، 2015
آموزش معکوس فقط شامل صرف کردن زمان کالس درس براي یادگیري فردي  ،ي دیگراز سو. (2015عطاران، 

 و بلکه شامل استفاده از انواع آموزش و یادگیري، تشویق فراگیران بـه پـذیرش مسـئولیت یـادگیري خـود      ،نیست
، اسـوت،  2015؛ فـات،،  2015هلگسـون،  ) شودتقویت آنان در جهت رسیدن به یادگیري در حد تسلط در محتوا مي

 تواند باعث بهبود تعامل معلم و شاگردکنند که این رویکرد مي(؛ از این رو حامیان کالس معکوس تبیین مي2014
، 2012؛ استون،2015؛ تانو همکاران، 2016؛ روتلر و کین، 2016؛ گراس و همکاران، 2016مک لین و همکاران، )

الو و همکاران، ) هاي یادگیري در کالس درس، تسهیل یادگیري عمیق از طریق فعالیت(2014شولتز و همکاران، 
(، منجر به پویایي کالس، افـزایش انگیـزه و یـادگیري    2015، پارشر، 2015، مافت، 2013؛ بوشاپ و ورلگر، 2014

                                                           

1 Blended learning 
2 . Little 
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تـالي و  ) کردشانهاي یادگیري و عمل(؛ کمک به درک فراگیران نسبت به سبک1395گلزاري و عطاران، ) ترعمیق
( و پرورش 2013، فرسیو همکاران، 2013واالس،  ؛2013؛ ونگر و همکاران، 2014؛ یانگ و همکاران، 2013شرر، 

 .(2015، گیـل بـوي و همکـاران،    2015؛ کالرک، 2015، لیتل، 2016مک لینو همکاران، ) درگیري فراگیران شود
هاي کالسي توانند فعالیتشود و مدرسان ميگذاشته مي همچنین در این رویکرد ارائه محتوا در کالس درس کنار

کار گیرنـد،  را از طریق آموزش اینکه چگونه فراگیران به علت مسائل دست یابند و اطالعات را در زندگي واقعي به
هاي قبـل از  اجراي راهبردهاي کالس معکوس باعث افزایش درک فراگیران نسبت به اهمیت فعالیت. فراهم کنند

همچنین این پداگوژي این امکان  .(2016روتلر و کین، ) شودرس و تقویت آن در داخل کالس درس ميکالس د
چـاي  . (2013واالس، ) دهد که زمان بیشتري را در کالس درس به آمـوزش فراگیـران بپردازنـد   را به مدرسان مي

انگلیسـي متوسـطه انجـام     هاي زبانپژوهشي با عنوان بررسي کاربرد یادگیري معکوس در کالس. (2017) چانگ
هدف این مطالعه بررسي کاربرد یادگیري معکوس در موضوع زبان انگلیسي در کالس متوسطه در هنگ کنگ . داد
هـا از طریـق   یافتـه . دانش آموز و دو معلم از دو کـالس متوسـط در دبیرسـتان انجـام شـد      57این مطالعه با . بود

وي . آوري شدندهاي نیمه ساختاربندي شده جمعطریق مصاحبه از هاي شرکت کنندگان در یک پرسشنامه وپاسخ
انگیزش زبان آموزان را افـزایش   تعامل و یابد،به این نتیجه رسید که در کالس معکوس یادگیري فعال را ارتقا مي

 . شودکند و از زمان کالس به نحو بهتري استفاده ميپیدا مي
معکـوس زبـان خـارجي را بـراي بررسـي اثـرات روي       یـک مـدل آمـوزش کـالس درس      (2016) السوت و حمد

هـدف ایـن   . رضـایت منـدي انجـام دادنـد     هاي فکري مرتبه باالتر زبان انگلیسي، درگیري دانش آموزان ومهارت
هاي فکري مرتبه باالتر انگلیسـي دانـش آمـوزان    مطالعه بررسي اثر کالس معکوس در زبان خارجي روي مهارت

مشارکت کنندگان . اساس طبقه بندي بلوم بود مندي و رابطه میان این متغیرها برتفارغ التحصیل درگیري و رضای
هاي عمومي انگلیسي دانش آموز دختر در دانشگاه طائف در عربستان بودند که دانشجویان فارغ التحصیل دوره 67

هـا و  ص فعالیـت ها دو دسته را نشان دادند که به یک گروه آزمایشـي و یـک گـروه کنترلـي بـا تخصـی      آن. بودند
ها اهمیت تغییر از کالس سنتي به روش معکوس را یافته. هائي براي مهارت فکري مرتبه باالتر تقسیم شدندتست

 . نشان دادند
تحقیقي در مورد کالس درس معکوس و ابزار بالقوه براي کالس درس زبان انگلیسـي انجـام    (2016) مهرینگ   

معکوس در کالس زبان انگلیسي در ژاپن، براي درک بهتر معلمان انگلیسي هدف این مطالعه بررسي یادگیري . داد
ري اش اشاره کرد که چگونه کالس معکوس همکا( در مطالعه2016) مهرینگ. از مدل کالس درس معکوس بود
ن ژاپني مشهود بود کـه خواهـا   ها در دانش اموزان زبان خارجياین در یافته. دهدو تعامل را در کالس افزایش مي
اینکـه مـدل کـالس     ها محدود شده بـود و ها احساس کردند تعامل در کالسآن. تغییر روش آموزش سنتي بودند

مهرینگ به مطالعه قبلـي ایجـاد شـده در سـال     . هایشان را براي تعامل در زبان هدف افزایش دادمعکوس فرصت
ها به نـدرت مـي تواننـد از طریـق     آنتوسط هینو اشاره داردکه در این جا دانش آموزان احساس کردند که  1988

مهرینـگ مـي گویـد    . توضیح یک ایده در مورد موضوعات مختلف صحبت کنند که به افکار انتقادي نیـاز داشـت  
 . کالس درس معکوس پاسخي به این مشکل است
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 پژوهشي تحت عنوان آیا کالس درس معکوس به افزایش پیشرفت در نتایج یـادگیري در  (2016) وب و دومان   
-این مطالعه یک آزمایش دو ساله بود که بررسي مي. انجام دادند ،شود؟هاي آموزش زبان انگلیسي ختم ميزمینه

تواند باعث افزایش پیشرفت دانش آموزان در نتایج یـادگیري در یـادگیري زبـان    کرد آیا کالس درس معکوس مي
شرکت کنندگان در هر دو کشـور سـطح متوسـط    . شرکت کننده شود یا نه 39چین و آمریکا با  انگلیسي در ماکوئو

محققان این مطالعه نیاز براي طراحي برنامه درسي و مـواد  . هاي گرامر جمع آوري شدندها از تستداده. باال بودند
 . در سرتاسر دنیا را مطرح کردند آموزش معکوس براي معلمان زبان انگلیسي

عنـوان  زبان انگلیسي بـه  ي با نام یادگیري معکوس در تدریسپژوهش (2016) رمضان بائر، گراني، مارشال و سبیه 
کـوس را در تـدریس زبـان    ها مزایا و معایب مدل یادگیري معآن. ها و اجرا را انجام دادند: تعاریف، روشزبان دوم

عنوان زبان دوم توصیف کردند و دراین مورد بحث کردند که چگونه یادگیري معکوس تعریف مي شود انگلیسي به
ایـن   که یادگیري زبان از طریق یک پروژه در کالج سنت مایکل در ورمونت، آمریکا تـرویج یافـت،  ونه زمانيگچو 

گیرند و سـپس در کـالس بـا مربـي و     را بیرون از کالس یاد مي ادر این جا دانشجویان محتو. گذار بودروش تاثیر
وسیله معلم که یک شکل از یـادگیري ترکیبـي   هب رو در آموزش رو این کار به. کنندها تعامل برقرار ميهمکالسي

کـالس درس   ها همچنـین مزایـا و معایـب   آن. گردد چون دانش اموزان باید در کنار هم کار کنندمنجر مي ،است
  .دنکنمعکوس را نیز توصیف مي

یابي تهاي زبان انگلیسي براي دسمعکوس کردن کالس درس براي یادگیرنده تحقیقي با عنوان (2015) هانگ   
آزمـوني بـود کـه در آن    پس -آزمونمطالعه یک مطالعه شبه آزمایشي پیش. تر انجام دادسریع یادگیري فعال و به

هـا بـراي بررسـي اثـرات آمـوزش معکـوس روي       نامهسشـ پر و گزارشات مطالعه دانش آموزان هاي درس،ارزیابي
شـرکت کننـدگان سـال اول کارشناسـي     . تفاده شداستفاده از استراتژي یادگیري فعال اس یادگیري دانش آموزان با

هـا بـه   اساس یافته هانگ در مطالعه خود بر. هاي انگلیسي ارتباطي بودنددانشگاه تایواني در دوره ارشد انگلیسي از
کند و اینکه آموز را درگیر مياین نتیجه رسید که معکوس کردن کالس درس قبل از کالس و بعد از کالس دانش

روي نمـره دانـش آمـوزان تـأثیر      دهد این روش براین حال، این مطالعه نشان نمي با. ي مثبت هستندنتایج یادگیر
میان معلمـان اسـت، کـالس     هاي جدید در آموزش امروزه یک پدیده مشترک دراما، چون انطباق تکنولوژي. دارد

دهد کـه  نیز نشان مي نتایج مطالعات مختلف. درس معکوس یک روش خوب براي تشویق به یادگیري فعال است
دهنـد کـه   آنهـا تـرجیح مـي   . یادگیري معکوس، مثبت بوده است-هاي یاددهيبرداشت فراگیران نسبت به فعالیت

هـاي تعـاملي کالسـي بیشـتري     اما تمایل دارند، فعالیت ،صورت تصویري داشته باشندهاي کالسي را بهسخنراني
؛ اسـتلز و  2006؛ دي و فـالي،  2009؛ زپ و همکاران، 2007، ناد؛ گ2006؛ بالند، 2000لیج و پالت، ) داشته باشند
مسئولیت شـاگرد نیـز در مـدل یـادگیري      .(2010، موراوک و همکاران، 2012؛ توماس و فیلپوت، 2010همکاران، 

اي گیري براي بازیابي دروس در منزل یا بیرون از مدرسـه از طریـق ابزارهـ   هاي خود یادمعکوس استفاده از روش
. باشدمي هاي یادگیري و فضاي مجازي، آپارات، گوگل اپ، اسکرین کست، کانالآموزش معکوس از قبیل ادموندو

بـراي  باید با هدف ارزیابي و سنجش دستاوردهاي دانش آمـوزان   ،رودارزشیابي که در آموزش معکوس به کار مي
کارگیري این مدل با توجه به ضروت به. (2015تریروت و نامون، ) رسیدن به اهداف مشخص هر درس متنوع باشد
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 آنکاربرد  درباره ارائه مدلي برگرفته از ادبیات تحقیق به بررسي نظرات معلمان پژوهش حاضر با، در مدارس کشور
 . پردازددر مدارس ایران مي

 در زبان انگلیسی ساختار مدل یادگیری معکوس
 اگدن و همکاران. میز براي به کار بردن یادگیري معکوس را نشان دادآهاي موفقیتمباني نظري مربوط تالش

چارچوب دیگري . ( یک مدل یادگیري معکوس براي کالس جبر براي دانشجویان دانشگاه طر احي کردند2014)
گیري از رویکردهاي چندگانه دل آموزش تلفیقي با بهرهاز یک مآنها  .ارائه شد (2016) بوسیله اگدن و شامباف

هدایت شده و  هاي آزمایشگاهيتدریس استفاده کردند، که شامل یادگیري مشارکتي در کالس درس، فعالیت
عنوان زبان خارجي در ایران مدل آموزش براي آموزش زبان انگلیسي به ،از آنجا که. شدویدئوهاي آموزشي مي

عنوان زبان خارجي براي مربیان زبان مي طلبد که یک مدل آموزش معکوس زبان به ،ه استمعکوسي ارائه نشد
گونه همان. یک گزینه مناسب براي درک اهمیت یادگیري معکوس است 1بلوم بنديطبقه. انگلیسي طراحي شود

ي شناختي بلوم نظریه طبقه بند. هاي این نظریه در جاي جاي یادگیري معکوس وجود داردمولفه ،که اشاره شد
این به . ابزار بسیار مفیدي براي دسته بندي نتایج مورد انتظار یادگیري در مراحل مختلف یادگیري معکوس است

بندي براي تهیه و تولید محتوا خارج از این معني است که معلمان باید تخصص کافي براي به کارگیري این طبقه
. (2015وهمکاران، هوساي  ؛2015 گریس و گرنت،) دنباشکالس و طراحي تکالیف و تمرینات کالسي داشته 

شود دانش آموزان بیشترین بها داده ميهاي است، که در آن به پرسش 2نظریه چهارم یادگیري ساختن گرایي فعال
دانش آموزان زماني که مسئول . پردازندشوند که به کار گروهي ميعنوان متفکراني دیده ميو دانش آموزان به

بیند، نظریه ساختن گرایي، یادگیري را یک فرایند خطي و متوالي نمي. گیرندبهتر یاد مي ،خود هستند یادگیري
هاي یتلیادگیري فرایندي است که یادگیرنده را با فعا. به حساب مي آوردبلکه آن را یک عمل یکپارچه و پیچیده 

شوند تا اینکه ها سازماندهي ميفعالیت. ندکاند، درگیر ميهاي قبلي شکل گرفتهمبتني بر احساس که با دانش
کینگوي و  ؛2013ورمت و باتاگلیا، فوت،) یادگیرنده بتواند رشد یادگیري خودش را از آغاز تا پایان مدیریت کند

 محوري است که در آن یادگیري در یک محیط تعاملي و پویا اتفاقپنجمین نظریه، نگرش شاگرد. (2014همکاران،

برند و درگیر خالقیت در موضوعات درسي معلم دانش آموزان را در حالي که مفاهیم را به کار مي جایي که افتد؛مي
 ،آید، بنابراینها یادگیري معکوس به راحتي به وجود نميبدون این فعالیت. کندراهنمایي و هدایت مي ،هستند

مدل . (2015مته اوس،) ستاي ایادگیري معکوس رویکردي براي ایجاد محیط یادگیري مشارکتي چند رشته
هاي خارج کالس شروع و به چهار مرحله دارد که از فعالیت یادگیري معکوس کالس زبان انگلیسي پیشنهادي،

 شود:دهد که شامل مراحل زیر مياین مراحل را نشان مي 2شکل . شودارزشیابي ختم مي
ها و همه درس .شوندله معلم انتخاب ميوسیهب ،ها یا موضوعاتي که قرار است معکوس شوندمرحله اول: درس

معلم با تعیین نتایج یادگیري هر درس طرح برنامه درسي را . موضوعات را شاید نتوان به شیوه معکوس انجام داد

                                                           

1 . Bloom's taxonomy 
2  .constructivist active learning 
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فهم و به  به خاطر آوردن، درک و شامل) 1هاي تفکر سطح پاییناهداف یا نتایج یادگیري به مهارت. کندشروع مي
هاي سطح مهارت. ارزشیابي و ابداع( تحلیل، تجزیه وشامل ) 2هاي تفکر سطح باالو مهارتشود کار بردن( مي

 . آیندهاي سطح باال در کالس به دست ميپایین باید خارج از کالس کسب شود و مهارت
تهیه هاي صوتي، منابع خوانداري و هر ابزار دیگري معلم محتوا را از طریق ویدئوهاي آموزشي، فایل مرحله دوم:

او باید کامال بررسي کند که محتواي در خانه . دهدکند و قبل از کالس بعدي در اختیار دانش آموزان قرار ميمي
خوانند، به بینند، مواد درسي خوانداري را ميتر را پوشش دهد، دانش آموزان ویدئوها را ميهاي سطح پایینمهارت

باید  آنها. کنندر که معلم تدارک دیده است را بررسي ميکنند و مواد آموزشي دیگهاي صوتي گوش ميفایل
 . اطالعات ارائه شده را به خاطر بسپارند، مفاهیم درس را بفهمند و محتواي آماده شده را تحلیل کنند

هاي یادگیري فعال مثل؛ بحث گروهي، یادگیري مشارکتي، مرحله سوم: دانش آموزان در کالس درس، در فعالیت
همچنین کارهاي دونفره و گروهي براي ترغیب دانش . کنندر انتقادي و نظایر آن شرکت ميهاي تفکمهارت

. بیشتر زمان کالس به یادگیري شاگرد محور اختصاص دارد. آموزان به مشارکت در کالس به اجرا در خواهد آمد
هاي یتلکند و فعامشارکت تشویق مي نقش معلم تسهیل کننده یادگیري و حامي است؛ او دانش آموزان را به

 . کنداجرایي را مدیریت مي
این . هایي متناسب با درس انجام دهند، تکالیف و تمرینهادانش آموزان باید پروژه پایان درس، در مرحله چهارم:

سرانجام همه . شودها از طریق معلم براي اطمینان از رسیدن به اهداف و نتایج یادگیري ارزشیابي ميفعالیت
مدل طراحي شده  1شکل شماره . شودمنظور ارائه بازخورد درباره تمام درس ارزشیابي ميمعکوس به مراحل مدل

 دهد.کالس معکوس از ادبیات تحقیق توسط محقق را نشان مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1. lower-order thinking skills 
2 .higher-order thinking skills 
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 تحقیق(  :مدل کالس درس معکوس)برگرفته از ادبیات1شماره شکل

 شوند(ها و موضوعات معکوس نمیهاو موضوعاتی که به روش معکوس تدریس خواهند شد )همه درسانتخاب درس

 ارائه مواد آموزشي به دانش آموزان قبل از جلسه بعد کالس

 خارج از کالس

 داخل کالس

 

 

 

 

 

 

 هاي کالسي را هدایت کندفعالیت

 ها، تکالیف و تمرینهاهای دانش آموزان، ارائهپروژه

 ارزشیابی نهایی از یادگیری دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

 

 معلم باید:

 ید:دانش آموزان با
 همکاري کنند،بحث و گفتگو کنند

 یاد بدهند و یاد بگیرند

 کار دونفره و گروهي  کنند

 

 دانش آموزان باید:

 

 منابع آموزشی را بخوانند

 های درس را ببینندویدئو

 های صوتی را گوش دهندبه فایل

 نسبت به مفاهیم درس آمادگی کسب کنند

 ادگیریاهداف و نتایج ی

 تحلیل

 ارزشیابي

 ایجاد

 به خاطر آوردن

 درک وفهم

 کاربرد
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 روش 
براي بررسي نگرش معلمان درباره مدل کالس درس معکوس، از معلمان شرکت کننده در دوره آموزش معکوس 

در جدول . هاي درس زبان انگلیسي اعالم کنندکارگیري این مدل در کالسخواسته شد که نظر خود را درباره به
 . مدرک تحصیلي و سابقه تدریس آورده شده استزیر توزیع نمونه آماري شرکت کنندگان به همراه جنسیت و 

 
 : توزیع نمونه آماري شرکت کنندگان در نظرسنجي کاربرد مدل یادگیري معکوس1جدول

 درصد فراوانی طبقه متغیر

 8. 22 22 مرد جنسیت-1
 2. 72 57 زن

مدرک -2

 تحصیلی

 1. 10 8 فوق دیپلم
 2. 77 62 لیسانس

 7. 12 10 فوق لیسانس
 

 

ابقه س-3

 تدریس

 8. 22 18 سال 10کمتر از 
 6.31 25 سال 15 تا 10

 6. 45 36 سال 15 بیش از

 100 79  کل

 
 10نفر کمتر از  18. نفر مرد هستند 22نفر از معلمان شرکت کننده در دوره زن و  57دهد که نشان مي 1جدول 

همچنین جدول نشان . سال سابقه کار دارند 15 نفر نیز بیش از 36سال و  15 تا 10نفر بین  36. سال سابقه دارند
 . نفر نیز داراي مدرک کارشناسي ارشد هستند 10نفر لیسانس و  62نفر داراي مدرک فوق دیپلم،  8دهد که مي

 هاابزار و روش گردآوری داده
ي متنوعي از براي قابل استفاده بودن مدل پیشنهادي یادگیري معکوس از نظر معلمان زبان انگلیسي، از ابزارها

هاي آنالین با استفاده از تلگرام و ایمیل و و مصاحبهر در هاي رونامه، جلسات گروه کانوني، مصاحبهجمله پرسش
هاي نتایج تحقیق را ارتقا دهد و به یافته استفاده از ابزارهاي مختلف به پژوهشگر امکان داد تا اعتبار. استفاده شد

اي، که ترکیبي از پرسشنامه ساخته گویه 32هاي کمي، از یک پرسشنامه داده با استفاده از. معتبرتري دست یابد
هاي ضمن عنوان مدرس دورهو تجربه خود محقق به 2016 هاي الحربي، الشمیمري،شده توسط دو محقق به نام

پنج ر اساس شاخص بنمره هر گویه . خدمت و تدریس زبان انگلیسي در مدارس متوسطه ایران بود، استفاده شد
کامال مخالف:  -نمره2مخالف: -نمره3بي نظر:-نمره4موافق:-نمره5کامال موافق:) اي لیکرت محاسبه شدگزینه

ز قبیل؛ هاي مختلف ااستاد دانشگاه با تخصص 5وسیله ه، پرسشنامه براي ارزشیابي محتوا و روایي صوريب. نمره(1
سپس پرسشنامه به . ي مورد بازنگري قرار گرفتریزي درسي و آموزش زبان انگلیستکنولوژي آموزشي، برنامه

هدف این مرحله این بود که مشخص شود آیا . معلم زبان انگلیسي قرار گرفت 15صورت آزمایشي در اختیار 
نظر معلمان . خواهند انجام دهند را تفسیر کندتواند آنچه آنها ميقابل فهم است و از نظر معلمان ميپرسشنامه 

هاي کار گرفته شد، و گویهبه محتواي پرسشنامه و نوشتن عبارات درست و قابل فهم براي اصالح و بهبود
محاسبه  (93. 0) پایایي پرسشنامه از طریق فرمول آلفاي کرونباخ. گویه تقلیل یافت 32گویه به  36پرسشنامه از 
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ین شرکت کنندگان آخرین نسخه اصالح شده پرسشنامه ب. شد که براي رسیدن به اهداف تحقیق قابل قبول است
اهداف پرسشنامه را براي معلمان  ،مدرس دوره که خود پژوهشگر بود. در طول دوره ضمن خدمت توزیع شد

 عنوان مدرس دوره دوهمچنین محقق به. توضیح داد و آنها براي پاسخ به سواالت اعالم رضایت و آمادگي کردند
نفر از معلمان  13نیز با  و از طریق تلگرام رد هم آوردگ را نفر معلم زبان انگلیسي 20گروه کانوني متشکل از 

چون از همه معلمان شرکت کننده در دوره خواسته شد  ،پذیر شداین کار امکان. شرکت کننده در دوره گفتگو کرد
. ریزي شدعضو شوند و زمان مشخصي براي گفتگو برنامه ،که در گروه تلگرامي که براي این کار ساخته شده بود

آوري جزئیات مربوط به مزایاي احتمالي مدل پیشنهادي یادگیري معکوس درس زبان ین گفتگوها جمعهدف ا
 . ها بودیافته انگلیسي براي اعتبار بخشیدن به نتایج تحقیق و اطمینان بیشتر

 هاتجزیه و تحلیل داده

 افزار آماري براي مطالعات علوم اجتماعي()نرم spssنرم افزار  هاي کمي حاصل از پرسشنامه با استفاده ازداده

تي تست براي  انحراف استاندارد، میانگین، فراواني، از براي تجزیه و تحلیل آمار توصیفي. تجزیه و تحلیل شد
 ، از شاخص زیر براي تخمین سطح موافقتهابراي تجزیه و تحلیل یافته. هاي مستقل و آنوا استفاده شدنمونه

 . معلمان استفاده شد
 

 هاي تخمین سطح موافقت معلمان: شاخص2جدول 

 5تا21. 4 2. 4تا41. 3 4. 3تا61. 2 6. 2تا81. 1 8. 1تا1

 خیلي زیاد زیاد متوسط کم خیلي کم

 
 هایافته نتایج و

کارگیري مدل آموزش معکوس زبان انگلیسي با توجه به جنسیت، مدرک براي بررسي نظرات معلمان درباره به
صورت کمي و کیفي تجزیه وتحلیل هاي حاصل از نظرسنجي، مصاحبه و گروه کانوني بهداده ،تحصیلي و تجربه

 . شد
  نتایج کمي:

نظر معلمان زبان انگلیسي درباره مدل پیشنهادي کالس درس معکوس " نتایج مربوط به سوال -1
د که در هاي میانگین و انحراف استاندارد استفاده شبراي پاسخ به این سوال از شاخص. "چیست؟

 . نشان داده شده است 2جدول شماره 
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 کارگیري مدل آموزش معکوسانحراف استاندارد نگرش معلمان درباره به میانگین و :3جدول 
 به ترتیب وزن

 

شماره  ردیف
 گویه

انحراف  میانگین گویه
 استاندارد

 سطح موافقت

 باال 88. 0 10. 4 . شوندهدایت گر و تسهیل کننده مي معلمان طراح، مدل معکوس،در  20 1

کند در کالس کنند که به آنها کمک ميکسب مي هاي اولیه را قبل از کالسدانش در مدل معکوس دانش آموزان 17 2
 . هاي خود تمرین کنندبا همکالسي

 باال 73. 0 07. 4

 باال 90. 0 01. 4 . بیشتر است در مدل معکوس سخنراني در کالس کمتر و فعالیت 25 3

 باال 75. 0 00. 4 . دهد تا یادگیري دانش آموزان را عمق ببخشدمدل معکوس به معلم اجازه مي 26 4

 باال 77. 0 98. 3 .کندتبدیل مي مدل معکوس زمان کالس را به کاربرد واقعي 19 5

 باال 82. 0 97. 3 . فعالیت بپردازند دهد در منزل ویدئوها را ببینند و در کالس به تمرین ومدل معکوس به دانش آموزان امکان مي 5 6

 باال 76. 0 95. 3 . کند تا با دانش قبلي به کالس بیایدآموز را متعهد ميمدل معکوس هر دانش 18 7

 باال 72. 0 94. 3 . آوري و تجزیه تحلیل اطالعات بسازندسازد تا دانش را از طریق جمعمدل معکوس دانش آموزان را قادر مي 28 8

 باال 56. 0 93. 3 . دهدیس ميهاي متنوع تدرمدل معکوس به معلمان امکان استفاده از روش 27 9

 باال 58. 0 92. 3 . تواند با دانش آموزان تعامل بیشتري داشته باشددر مدل معکوس، معلم مي 1 10

 باال 75. 0 91. 3 . سازد خارج از کالس دانش بسازندمدل معکوس دانش آموزان را قادر مي 15 11

 باال 81. 0 90. 3 . دهدآموز را از مشاهده کننده منفعل به مشارکت کننده فعال تغییر ميمدل معکوس نقش دانش 29 12

 باال 85. 0 90. 3 . کندهاي سواد کامپیوتر دانش آموزان را تقویت ميمدل معکوس مهارت 31 13

 باال 96. 0 88. 3  .هاي تفکر سطح باال شودهارتدهد زمان کالس صرف تمرین ممدل معکوس اجازه مي 23 14

 باال 95. 0 88. 3 . بخشدمدل معکوس آمادگي دانش آموزان قبل از کالس را قوت مي 30 15

توانند بین یادگیري کالس درس و دنیاي بیرون ارتباط ایجاد مدل معکوس به این معناست که دانش آموزان مي 12 16
 . کنند

 باال 94. 0 87. 3

 باال 83. 0 85. 3 . آیدمدل معکوس براي حل مشکل کمبود زمان کالس درس با تکنولوژي به کمک معلم مي 21 17

 باال 84. 0 85. 3 . عنوان حامي براي ارتقاي یادگیري در طول کالس درس نیاز داردمدل معکوس به معلم به 6 18

 باال 75. 0 83. 3 .داشته باشند ي با همدیگرتوانند تعامل باالیمدل معکوس، دانش آموزان مي در 2 19

 باال 74. 0 83. 3 . مدل معکوس پتانسیل تسهیل یادگیري فعال در طول کالس دارد 16 20

 باال 77. 0 79. 3 . یابدشود، مدل معکوس ارتقا ميزماني که به دانش آموزان فرصت انتخاب انجام یک فعالیت داده مي 7 21

 باال 87. 0 78. 3 . سازد به نیازهاي دانش آموزان بازخورد به موقع دهندمان را قادر ميمدل معکوس معل 32 22

 باال 85. 0 76. 3 . افتددر مدل معکوس، یادگیري بیشتري خارج از کالس اتفاق مي 22 23

 باال 84. 0 76. 3 . توانند از راهبردهاي خود براي یادگیري استفاده کننددر مدل معکوس دانش آموزان مي 4 24

 باال 91. 0 75. 3 . برندمي انگیزه از مدل معکوس بهرهانگیزه احتماال بیشتر از زبان آموزان بي زبان آموزان با 10 25

 باال 78. 0 74. 3 . کندمدل معکوس امکان یادگیري مساله محور و مشارکتي را فراهم مي 24 26

 باال 77. 0 74. 3 . دندر شرایط واقعي زندگي کار کنسازد مدل معکوس دانش آموزان را قادر مي 3 27

بهره  از مدل معکوس احتماال دانش آموزان با اعتماد به نفس باال بیشتر از دانش آموزان با اعتماد به نفس پایین 9 28
 . ببرند

 باال 02. 1 73. 3

 باال 89. 0 70. 3 . اسندکند تا عالیق و نیازهاي خود را بشنمدل معکوس به دانش آموزان کمک مي 14 29

 باال 99. 0 69. 3 . آوردمدل معکوس دانش آموزان را مسئول یادگیري خود بار مي 11 30

 باال 86. 0 65. 3 . توانند پیشرفت خود را ببیننددر مدل معکوس دانش آموزان هنگام یادگیري محتوا مي 13 31

 باال 09. 1 55. 3 . معلم خود باشندآموزان مستقل از در مدل معکوس نیاز است دانش 8 32

 باال 48. 0 84. 3 میانگین کل



 ...ش معلمان زبان انگلیسي درباره کاربرد مدل آموزش معکوس در بررسي نگر  

75 

 

 

بود که نشان دهنده سطح باالي موافقت آنان با  84. 3 دهد که میانگین کل پاسخ هاي معلماننشان مي 3جدول  
، سانگ و ؛هیبارد2016؛ زین الدین و عطاران،2016الحربي و الشمیري،) ياین نتایج با مطالعات. مدل معکوس است

( که دریافتند مشارکت کنندگان در تحقیقاتشان نگرش و درک مثبتي از 2015بري و تاکر، گالوي، ؛2016ولز، 
هاي پرسشنامه، باالترین میانگین مربوط به گویه با توجه به گویه. مطابقت دارد رویکرد یادگیري معکوس داشتند،

 10. 4 با میانگین"شوندتسهیل کننده می هدایت گر و معلمان طراح، با مدل معکوس،" ،20شماره 

است و به این معناست که معلمان در مدل معکوس به دنبال تغییر نقش سنتي خود از ارائه دهنده صرف و منبع 
ترین میانگین از طرف دیگر، پایین. تسهیل کننده یادگیري هستند و اصلي دانش و اطالعات به هدایت کننده

با ، "ر مدل معکوس نیاز است دانش آموزان مستقل از معلم خود باشندد"، 8 مربوط به گویه شماره
 . آیدمي یادگیري به حساب-دهد معلم یک مولفه ضروري در فرآیند یاددهياست و نشان مي 55. 3 میانگین
هاي مستقل استفاده شد که براي بررسي مقایسه نظرات معلمان به تفکیک جنسیت از آزمون تي گروه -2

 . قابل مشاهده است 3 ر جدولنتایج آن د

 

 نگرش معلمان درباره مدل یادگیري معکوس با توجه به جنسیت آنان :4 جدول
نظر معلمان درباره مدل 

 یادگیري معکوس
انحراف  میانگین تعداد جنسیت

 استاندارد
 *سطح معناداري ارزش تي

 
 کل

 625. 0 -496. 0 50. 0 81. 3 22 مرد

 46. 0 87. 3 57 زن

 

 .معنادار است 05. 0تفاوت میانگین در سطح  *     
 

بین نظرات  با مقایسه میانگین و انحراف استاندارد نظرات معلمان با توجه به جنسیت آنان به این نتیجه رسیدیم که
 با احتساب تفاوت میانگین در سطح آلفاي. مرد درباره مدل یادگیري معکوس تفاوت کمي وجود دارد معلمان زن و

مرد درباره مدل یادگیري معکوس از نظر  گیریم که بین نظرات معلمان زن وراي معناداري نتیجه ميب 05. 0
 . است 05. 0 باالتر از (0625) چون سطح معناداري ،آماري تفاوت معناداري وجود ندارد

 براي مقایسه نگرش معلمان درباره مدل معکوس با توجه به مدرک تحصیلي آنان از آنواي یک طرفه -1
 . شودنتایج آن نشان داده مي 6و 5 استفاده شد که در جداول شماره

 

 فراواني، میانگین و انحراف استاندارد نظرات معلمان درباره مدل معکوس :5 جدول
 به تفکیک مدرک تحصیلي 

در باره   نگرش معلمان
مدل یادگیري معکوس 

به تفکیک مدرک 
 تحصیلي

 انداردانحراف است میانگین تعداد مدرک تحصیلي

 49. 0 3. 4 8 فوق دیپلم

 47. 0 81. 3 61 لیسانس

 44. 0 97. 3 10 فوق لیسانس

 47. 0 85. 3 79 کل
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ها و انحراف استاندارد نگرش معلمان درباره مدل یادگیري معکوس بر اساس مدرک تحصیلي مقایسه میانگین

تشخیص اینکه آیا تفاوت معناداري از نظر  براي. نشان داد که بین نظرات آنها تفاوت خیلي کمي وجود داشت
 . نشان داده شده است  6و نتایج در جدول شماره  ها وجود دارد یا خیر، از آنوا استفاده شدآماري بین این میانگین

 
 

 : نتایج آنواي یک طرفه براي دیگاه معلمان درباره مدل معکوس با توجه به مدرک تحصیلي6جدول
نظر معلمان درباره مدل 

ادگیري معکوس با ی
توجه به مدرک 

 تحصیلي

 سطح معناداري Fآماره  میانگین خي دو درجه آزادي منشا تغییرات

 302 .0 217 .1 544. 0 2 بین گروهي کل

 976. 16 76 درون گروهي

 520. 17 78 کل

 .معنادار است 05. 0تفاوت میانگین ها در سطح              
 

در رابطه با میانگین کل نگرش  05. 0هد که هی، تفاوت معناداري در سطح آلفاي دنشان مي 6جدول شماره 
  .باشدمي 05. 0 است که بیشتر از 302. 0 سطح معناداري. معلمان درباره مدل معکوس دیده نشد

براي مقایسه نگرش معلمان درباره مدل معکوس با توجه به مدرک تحصیلي آنان از آنواي یک طرفه  -1
 . شودنتایج ان نشان داده مي 8 و 7 د که در جداول شمارهاستفاده ش

 
 ها و انحراف استاندارد نظرات معلمان در رابطه با مدل معکوسها، میانگین: فراواني7جدول 

  با توجه به سابقه تدریس آنان 
نظر معلمان درباره مدل 
یادگیري معکوس به 

 تفکیک سابقه

 تانداردانحراف اس میانگین تعداد سابقه تدریس

 42. 0 70. 3 18 سال 10کمتر از  

 49. 0 90. 3 25 سال 15 تا 10

 45. 0 95. 3 36 سال 15بیش از 

 47. 0 85. 3 79 کل

 
-مي  مقایسه میانگین و انحراف استاندارد نظرات معلمان درباره مدل معکوس با توجه به سابقه تدریس آنان نشان

براي مشخص کردن اینکه این تفاوت از . تدریس مختلف تفاوت وجود دارددهد که بین نظرات معلمان با سابقه 
-قابل مشاهده مي 7دار است یا خیر، از آنواي یک طرفه استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره معنا نظر آماري

 . باشد
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 : نتایج آنواي یک طرفه براي نگرش معلمان درباره مدل معکوس8 جدول

 ق تدریسبا توجه به سواب 
نظر معلمان درباره 

مدل یادگیري 
معکوس با توجه به 

 سابقه تدریس

 سطح معناداري Fآماره  میانگین خي دو درجه آزادي منشا تغییرات

 150. 0 944. 1 852. 0 2 بین گروهي کل

 667. 16 76 درون گروهي

 520. 17 78 کل

 
در رابطه با میانگین کل نگرش معلمان با  05. 0طح آلفاي دهد که تفاوت معناداري در سنشان مي 8 جدول شماره

-مي 05. 0 است که بیشتر از 150. 0 سطح معناداري. توجه به سابقه تدریس آنان درباره مدل معکوس دیده نشد

  .باشد

 ومصاحبه ر 5 تر دو گروه کانوني،هاي مطمئنیابي تحقیق و رسیدن به یافتهبراي اعتبار های کیفی:نتایج داده

رابطه با جلسات  در. عنوان ابزارهاي تکمیلي انجام شدمصاحبه آنالین با استفاده از گروه تلگرامي به 13 رو، در
صورت میزگردي نشستند و گروه کانوني معلمان شرکت کننده در دوره ضمن خدمت طراحي مدل معکوس به

گروه . مدیریت شد ،درس دوره نیز بوداین کار توسط محقق که خود م. هاي کیفي گردآوري شداطالعات و داده
نفر معلم زبان شرکت کننده در دوره ضمت خدمت یادگیري معکوس در همان  5کانوني دیگري نیز متشکل از 
 متمرکز بود: دو گروه کانوني بر سه سوال اصلي زیر جلسات هر. محل توسط محقق تشکیل شد

 چرا؟ تدریس زبان انگلیسي در ایران است؟کنید مدل آموزش معکوس گزینه مناسبي براي آیا فکر مي -1

تواند دانش آموزان را نسبت به فعال بودن بیشتر ترغیب کند و نسبت به کنید مدل آموزش معکوس ميمي آیا فکر -2
 ؟چرا پذیر تر کند؟یادگیري خود مسئولیت

ت به تخصصشان کنید استفاده از مدل آموزش معکوس به معلمان در افزایش مسئولیت پذیري نسبآیا فکر مي -3
 چرا؟ کند؟کمک مي

مصاحبه آنالین از طریق تلگرام را نیز با استفاده از سواالت باال انجام  13مصاحبه رو در رو و  5همچنین محقق 
براي تمام . تر به زبان فارسي انجام شدهاي دقیقها براي دریافت پاسخمصاحبه هاي کانوني وجلسات گروه. داد

کدام از این  هر. تحلیل شدند صورت موضوعي تجزیه وها کدگذاري شدند و بهخمراحل مطالعه کیفي پاس
 . گیردطور خالصه در ذیل بر طبق سوال مربوطه مورد بحث و بررسي قرار ميموضوعات به

کنید مدل آموزش معکوس گزینه مناسبی برای آیا شما فکر می" :اولین سوال باز پاسخ این بود

هاي کانوني، چه در هاي معلمان چه در گروهپاسخ. "چرا؟ یران است؟تدریس زبان انگلیسی در ا



 سال نهم، 2، شماره پژوهشي -روانشناختي، علمي کاربردي هايپژوهش نامهفصل
 

78 

 

هاي حضوري و آنالین نشان داد که بیشتر معلمان نسبت به استفاده از مدل آموزش معکوس زبان مصاحبه
ها درباره تکالیف در پذیر کردن بچهکردن و مسئولیتدنخصوصا زماني که هدف توانم انگلیسي در مدارس ایران،

ها حاکي از این بود که این مدل البته بسیاري از پاسخ. نگاه مثبتي داشتند با یا بدون کمک والدین باشد، منزل
نشین و همچنین روستاها قابل اجرا نیست، چون ممکن است تکنولوژي و اینترنت مناطق فقیر براي دانش آموزان

فتم نیز به خاطر وابستگي که به معلم خود همچنین دانش آموزان کم سن و سال پایه ه. در دسترس نداشته باشند
معلم نیز اظهار داشتند که مدل  5همچنین . دارند و به تنهایي ممکن است در منزل نتوانند با این مدل پیش بروند

آموزش معکوس به اینترنت با سرعت باال نیاز دارد، که ممکن است همیشه در مدرسه یا منزل در دسترس دانش 
علم زن نیز گفتند که والدین ممکن است به فرزندانشان اجازه ندهند از فضاهاي مجازي استفاده دو م. آموزان نباشد

معلم نیز اظهار داشتند این روش براي  12 .ها ممکن است به شکست آموزش معکوس بیانجامداین نگرش. کنند
و از طریق آن به  دارند تلفن هوشمند مخصوص به خود را آنهادانشجویان دانشگاه مفید است، چون هر کدام از 

گیري کارهاي پرسشنامه که موافقت معلمان درباره بهدر مقایسه با نظرات معلمان در گویه. شونداینترنت وصل مي
کارگیري این مدل آموزش معکوس در سطح باالي توافق بود، نتایج کیفي حاکي از موافقت متوسط معلمان با به

-کنند مدل یادگیري معکوس براي گروهین دلیل باشد که معلمان فکر ميشاید به ا. است روش در مدارس ایران

رسد بسیار کمک کننده است، خصوصا هنگامي که در کالس چند به نظر مي هاي سني پایین مناسب نیست، هر
ادگیري دانش آموزان یدهد به این مدل به معلمان اجازه مي. شودشود و بیشتر فعالیت انجام ميسخنراني کم مي

. دندهد که به یک طراح، هدایت گر و تسهیل کننده تبدیل شوو به معلمان این امکان را مي عمق بیشتري دهند
یک معلم زن نیز اظهار داشت که یک مشاور آموزش زبان از وي خواسته بود براي دانش آموزان کالس هفتم 

 زیرااما وي نپذیرفته است، . بردگروه تلگرامي تشکیل دهد و مدل یادگیري معکوس را در کالس خود به کار 
معلم زن دیگري که در پایه نهم مدل . هاي تلگرامي استفاده کننداعتقاد داشته است که آنها اجازه ندارند از گروه

که این روش براي دانش آموزان وي مفید بوده است و عالقه  دداده بود به این نتیجه رسی شبه معکوس را انجام
 . ان انگلیسي افزایش داده استآنان را به یادگیري زب

 سوال دومي که از معلمان شرکت کننده پرسیده شد این بود که:

تواند دانش آموزان را نسبت به فعال بودن کنید مدل آموزش معکوس میمی آیا شما فکر"

 "چرا؟ پذیرتر کند؟بیشتر ترغیب کند و نسبت به یادگیری خود مسئولیت
نفر گفتند که این مدل به دانش آموزان براي جستجوي دانش و استفاده از  29ز معلم ا 5در پاسخ به این سوال 

همچنین دانش آموزان اعتماد به نفس و مسئولیت . دهداطالعات در دسترس با شیوه جدید آزادي بیشتري مي
را تهیه  خواسته شود قبل از حضور در کالس مواد آموزشي آنهاپذیري بیشتري براي یادگیري خود دارند وقتي از 

ها و محتواي آموزشي که قبال توان انتظار داشت که همه دانش آموزان فیلمنمي چند یک معلم گفت هر. کنند
معلم دیگري با خوشبیني اظهار داشت که با این مدل یادگیري . توسط معلم تهیه شده است را در منزل ببینند

معلم دیگري . شوندعلماني در کالس ترغیب ميدانش آموزان براي تبدیل شدن به محققان کوچک در منزل و م
رسد که انگیزه دانش آموزان را براي نسبت به این مدل بدبین بود و گفت که مدل آموزش معکوس به نظر مي

خصوص زماني که نیاز است دانش آموزان خودشان بدون کمک ، بهي کم کند و حواس آنها را پرت کندیادگیر
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مدل معکوس نقش " .هاي کمي تحقیق قرار دارددر مقابل این گویه نظر این. معلم و والدین کار کنند

مدل " و ".. دهدمی آموز را از مشاهده کننده منفعل به مشارکت کننده فعال تغییردانش

که  ".دهدآموز را از مشاهده کننده منفعل به مشارکت کننده فعال تغییر میمعکوس نقش دانش
 . نمره متوسطي گرفته بودند

کنید استفاده از مدل آموزش معکوس به معلمان در آیا شما فکر می" ل سوم این بود که:سوا

 "چرا؟ افزایش مسئولیت پذیری نسبت به تخصصشان کمک می کند؟
، نفر بودند 9 گروه اول که. گروه تقسیم کرد را به دو آنهاتوان اند و ميهاي متفاوتي دادهدر این مورد معلمان پاسخ

خصوص هنگامي که معلمان در این بهکند، آموزش معکوس وظایف و مسئولیت معلم را بیشتر مي گفتند که مدل
 ،گیردها که همه وقت زیادي از معلم ميها و کاربرگبا استفاده از منابع فنآوري مثل ویدئوها، پاورپوینت ،روش باید

صحیح اوراق عالوه بر امور مربوط به معلمان مشغله زیادي در تدریس و ت. درحالي که محیط مناسب آماده کنند
تواند به معلمان گفتند استفاده از مدل آموزش معکوس مي ،تر بودندبینگروه دوم خوش .زندگي و خانواده خود دارند

کنند، و از تکنولوژي براي تشویق دانش آموزان به ها را به شاگردان محول ميکمک کند چون بسیاري از مسئولیت
رود به انتظار مي از این مدل، بر طبق گفته این گروه خوش بین،. کنندکالس درس استفاده مي یادگیري خارج از

گیري از ابزار بهتر تدریس کند و ارتباط موثرتري با دانش آموزان با بهره ریزي کند،معلم کمک کند که بهتر برنامه
هاي رسد با پاسخموزش معکوس به نظر ميهاي متفاوت در ارتباط با مدل آاین نگرش. هاي فن آورانه ایجاد کند

هدایت گر و تسهیل کننده  معلمان طراح، با مدل معکوس،": معلمان به سوال کمي زیر منطبق است

که به این معناست که معلمان باید نقش جدیدي نسبت به نقش سنتي خود در آموزش ایفا کنند،  ". شوندمی

حمایت معلمان براي ارتقاي سطح یادگیري در کالس درس خصوص وقتي که مدل آموزش معکوس نیازمند به
 . است

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه
. هدف این پژوهش بررسي نگرش معلمان زبان انگلیسي درباره کاربرد مدل آموزش معکوس در مدارس ایران بود

زش معکوس را همچنین تاثیر جنسیت، مدرک تحصیلي و سابقه تدریس بر نگرش معلمان درباره کاربرد مدل آمو
بود که حکایت از سطح  85. 3 هاي معلماننتایج کمي نشان داد که میانگین کلي پاسخ. نیز مورد بررسي قرار داد

بین نگرش معلمان درباره کاربرد مدل  (05. 0) وت معناداري در سطح آلفاياباالي موافقت معلمان دارد و هی، تف
از طرف دیگر، نتایج کیفي سه . و سابقه تدریس وجود نداشتآموزش معکوس با توجه به جنسیت، مدرک تحصیلي 

گروه اول کساني بودند که با . گروه قرار داد موضوع مهم را در ارتباط با نظرات معلمان آشکار ساخت و آنها را در دو
هاي الزم موافق ساختبزرگتر و به شرط فراهم بودن زیر کاربرد مدل آموزش معکوس، فقط براي دانش آموزان

چون معتقد بودند که ممکن است مدل آموزش ، گروه دوم با کاربرد این مدل در مدارس ایران مخالف بودند. بودند
معکوس بار مسئولیت دانش آموزان را سنگین کند، کار معلمان پرمشغله را زیادتر کند و موجب سردرگمي دانش 

 را ارائه کردند: زیرادات با توجه به نتایج مطالعه حاضر ، محققان پیشنه. آموزان نیز شود
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هاي آموزشي از طرف وزارت آموزش و پرورش براي آموزش معلمان براي به کاربردن آموزش معکوس در کارگاه -1
 . مدارس برگزار شود

 . هاي درس براي معلمان فراهم شودهاي کافي براي استفاده از روش آموزش معکوس در کالسفرصت -2

هایي در مورد تاثیر مدل آموزش معکوس بر پیشرفت تحصیلي دانش آموزان معلمان تشویق شوند تا اقدام پژوهي -3
 . هاي مختلف زبان انگلیسي را انجام دهنددر مهارت

ها را نسبت به استفاده از مدل آموزش معکوس و تاثیر آن بر یادگیري خود راهبر محققان را تشویق کنند تا نگرش -4
 . ار دهنددانش آموزان در زبان انگلیسي مورد بررسي قر

 
 منابع
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