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 جابجا،آهَزش ،کالس عقب بِ رٍ کالس عٌَاى بِ ٍارًٍِ کالس :معکوس کالس
 (1395ّوکاراى، ٍ حقاًی) ضَد هی ضٌاختِ ًیس ٍارًٍِ تدریس ٍارًٍَْ

پیؾیٌة یادگیزی هؼکَط ٍ تغییز ًقؼ عٌتی خاًِ ٍ هذرعِ را هی تَاى در تزخی رٍیکزدّا ٍ 
کِ تَعظ هاسٍر  « آهَسػ اس عزیق گزٍُ ّوغاالى »راّثزدّای آهَسؽی اس جولِ رٍیکزد 

پیؾٌْاد ؽذ، هؾاّذُ کزد ؛ اها هفَْم رایج اس کالط هؼکَط در ادتیات پضٍّؾی   (1997)
در  2006جْاى تِ تجارب دٍ هؼلن ػلَم تِ ًام ّای تزگوي ٍ عوظ تاس هیگزدد کِ اس عال 

ایالت کلَرادٍی آهزیکا اقذام تِ هؼکَط کزدى کال عْای درط ٍ ثثت یافتِ ّای خَد در  
 flipped classroom قالة کتاب ٍ هقالِ ًوَدًذ

- backward class 

-transpose class  

- reverse instruction 

- reverse teaching 

- Mazur 
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 را درعی هغالة آهَساى داًؼ آى در کِ اعت کالعی هؼٌی تِ هؼکَط کالط(2012)فَلتي ًظزیِ هغاتق
 اًجام درط کالط در را خَد تکالیف ٍ ؽًٌَذهی ؽٌیذاری تقَرت یا کٌٌذهی تواؽا هٌشل در ٍیذیَیی تقَرت

 عٌتی تقَرت آًچِ اس اعت ػثارت هؼکَط کالط هؼٌی (2000)تزیگلیا ٍ پلت الگ، ًظزیات هغاتق .دٌّذهی
 ًؾاى هؼکَط آهَسػ اس هحققاى تَفیف .تزػکظ ٍ دّذهی رخ کالط اس خارج در دّذهی رخ درط کالط در

 عَر تِ تَاًٌذهی آًْا ٍ اعت ؽذُ دادُ اختقاؿ آهَساى داًؼ تکالیف اًجام تزای درط کالط سهاى دّذهی
 کِ سهاًی چٌذ ّز .(2000 تزیگلیا، ٍ پالت الگِ، ؛2012 فَلتي،)دارد را راٌّوا ًقؼ هؼلن ٍ کٌٌذ کار هغتقل

 (2014) تٍَت ٍ (2012)اعتزایز ًظز اس .ؽَد تؼزیف ؽیَُ ایي در تایذ اعت آهَساى داًؼ تا کالط در هؼلن
 (تزداری ًکتِ ٍ رٍخَاًی هؾاتِ)ّغتٌذ فؼال هغتقل تغَر آهَساى داًؼ کِ دّذهی رخ سهاًی هؼکَط آهَسػ

 تیؾتزی سهاى ایي .(عٌتی عاختار هؾاتِ )دّذهی قزار دّی آهَسػ افلی هٌثغ تقَرت را هؼلن کِ عاختاری یا
 .آًْاعت ػویق درک ٍ آهَساى داًؼ ّوکاری ًیاسهٌذ کِ کٌذهی فزاّن عختگیزاًِ ّایفؼالیت تزای را

- Fulton 

- Lage, Platt, and Treglia 

- Strayer & Butt 
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 چىذ در تُان می را معکُش کالش راٌبرد غىاختی رَظ مباوی َ وظری ٌای ریػً

  فکری، آبػخُرٌای ایه مٍمتریه از یکی .کرد َجُ جطت فلطفی َ فکری مىع َ وظریً

 کمک بً ضخىراوی َ تذریص آن طی کً اضت  « پیُوذی /تلفیقی یادگیری رَیکرد»

 درش کالش از بیرَن بً ارتباطات َ اطالعات فّىاَری امکاوات َ (آوالیه)برخط تذریص

 َ خُاضتً بر مبتىی چٍري بً چٍري تعامل َ اغکال رفع بً کالش زمان َ غُد می محُل
   .یابذ می اختصاؼ فراگیران ویاز
 از آمُزظ» راٌبرد بً تُان می معکُش کالش ژرفىای در مطتتر وظری مباوی دیگر از

 خاؼ تذریص راٌبرد در مازَر .کرد اغاري مازَر پیػىٍادی « ٌمطاالن گرَي طریق

 از بیرَن بً درش کالش جای بً را اطالعات اوتقال فرایىذ اگر کً رضیذ وتیجً ایه بً خُد

 تا غُد می باعث بیاَریم، درش کالش بً را اطالعات ضازی غبیً فرایىذ َ کىیم محُل آن
  .بپردازد فراگیران ٌذایت َ رٌبری بً کىذ پیذا فرصت کردن، ضخىراوی جای بً معلم
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 اجرای کالس معکوس

  دارای هزاحل ،اها ًثاؽذ پذیزفتِ افل یک ػٌَاى تِ ؽایذ اجزایی هزاحل تؼییي کِ چٌذ ّز
  ارایِ ٍ اعت سیز فَرت تِ عزح افلی ؽاکلِ ؽَد رػایت تایذ کِ اعت عثیؼی تاخز ٍ تقذم

 .کٌذ هی هؾخـ را رفتي پیؼ گام تِ گام ٍ راٌّوایی جٌثِ هزاحل
 داًؼ تزای را آهَسؽی ٍ عاسی تَجیْی،فزٌّگ ّای تزًاهِ:سازی فرٌّگ-1

  ٍ ّوزاّی حالت تْتزیي در .ًواییذ ،اجزا هذرعِ اجزایی ػَاهل حتی ٍ آهَساى،اٍلیا،دتیزاى
 .اعت ًیاس هَرد هذیز ّوگاهی

 تا .کٌیذ رعاًی اعالع ٍ ریشی تزًاهِ ٍ ًواییذ تؼییي را ّذف ّای کالط :کالس تعییي-2
 .گیزد فَرت هٌذ ػالقِ دتیزاى ٍ ّا کالط اس ؽزٍع اهکاى حذ
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 در کار ایي ًوایذتزای تَلیذ را هحتَا دتیز خَد اعت قزار اگز ٍ کزدُ هؾخـ را هحتَا تْیِ هغالِ:هحتَا تْیِ -3
 ٍ ریشی تزًاهِ  (درعی کتاب هتي حتی ٍ ؽذُ عزاحی آهَسؽی،هتي الکتزًٍیکی،فیلن هحتَای) ًظز هَرد عغح
 .گزدد اقذام

 .ًواییذ تَسیغ آهَساًکالط داًؼ تیي هَجَد ؽزایظ حغة تز هختلف ّای رٍػ تِ را هحتَا:هحتَا تَزیع -4
 اقذام اعتاًذارد ٍ ًیاس اعاط تز ًظز هَرد ّای فؼالیت ٍ تکالیف تْیِ یا تَلیذ تِ ًغثت :ّا فعالیت تدٍیي -5

 .ؽَد اعتفادُ کالعی ٍ فزدی،گزٍّی تکالیف اًَاع اس ًواییذ عؼی.ًواییذ
 یاد خاًِ در را آى ٍ گیزد قزار آهَساى داًؼ اختیار در هحتَا یؼٌی .کٌید اجرا را هعکَس کالس برًاهِ -6

 کٌیذ ؽزٍع کَچک ّای گام تا آغاسیي هزاحل در .ؽًَذ حاضز کالط در تکالیف ٍ فؼالیت اًجام تزای ٍ تگیزًذ
 هغالؼِ یا فیلن تواؽای سهاى حتوا ًواییذ تَفیِ آهَساى داًؼ تِ .کٌیذ اعتفادُ کَتاُ فیلن اس هحتَا تزای حتی

 تز تا کٌٌذ هغالؼِ ًیاسّغت کِ تار چٌذ ّز .کٌٌذ ثثت را اؽکاالت ٍ هؾکالت ٍ ًوایٌذ تزداری یادداؽت هحتَا
 .یاتٌذ تغلظ هحتَا
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 چٌد ارایِ ،با خاًِ در آهَزاى داًص هطالعِ هیساى ارزضیابی برای کالس آغاز در -7
 ٍ آهَساى داًؼ تَدى تَجیِ فَرت در حتی .کٌید ارزیابی را ّا آى تسلط سَال،هیساى

 .گیزد فَرت احتیاط تا آغاسیي هزاحل در کار ایي .دّیذ اختقاؿ ًیش ًوزُ تَاًیذ ،هی اٍلیا
 فؼالیت تزای را هحیظ .ًواییذ ًظارت آهَساى داًؼ تکالیف ٍ ّا فؼالیت اًجام تز کالط در

 هی عزاحی رٍػ ایي تزای کِ درعی عزح کِ ؽَد دقت .ًواییذ آهادُ تؼاهلی ٍ گزٍّی ّای
 .داؽت خَاّذ هتفاٍت ؽَد،هاّیتی

 .ًوایید اقدام آهَزضی ترهین ٍ ابْاهات رفع بِ کالس،ًسبت پایاى در-8
 ًقاط ٍ تقَیت را قَت ًقاط بعدی دفعات ،برای دادُ قرار ارزیابی هَرد را طرح -9

 کٌید طرف بر را ضعف
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 معکوس کالس مزایای

  کالش زمان رساندن حداکثر به-1

 کً غذي آزاد کالش زمان از معلم یک چگُوً کً کىىذ می اضتذالل معکُش مذل طرفذاران

 مطتقیم آمُزظ جابجایی .(2012 ضمس، َ برگمه)کىذ می اضتفادي دارد را اٌمیت بیػتریه

 با فردی زمان رضاوذن حذاکثر بً چگُوگی مُرد در ضازد می قادر را معلمان ٌا، فیلم بً

 درک ٌمطاالن، با ٌمکاری جٍت آمُزان داوع برای زمان .وظرکىىذ تجذیذ آمُزان داوع
 - اضت دضترش در خُد مذرش از فُری بازخُرد دریافت َ محتُا با تر عمیق

Bergmann, J., & Sams 
 کىذ می تمرکس باال ضطح یادگیری ٌای فعالیت بر معلم-2

 باغذ می مسایایی دارای ضىگیه َ ضخت ٌای دَري در اضطراب کاٌع در-3

  یادگیری تقُیت َ مکمل-4

   .دٌذ می ارتقا را جُ َ پرش بر مبتىی َ تر عمیق آمُزظ-5
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 :برخی دیگر از هسایای کالس هعکَس عبارتٌد از
 داًؼ آهَس؛ ّز یادگیزی کزدى فزدی -

 هؼلن؛ ٍ داًؼ آهَس تیي تیؾتز تؼاهل -

 تالػ تِ کِ ؼ آهَساًیً دا تِ کوک تزای هؼلن تیؾتز فزفت -

 ًیاسهٌذًذ؛ تیؾتز

 چالؼ تِ را هغتؼذ داًؼ آهَساى تا هؼلن تزای تیؾتز هجال-

 (.1395فزّوٌذ،)تکؾذ 

 .در ایي  رٍػ داًؼ آهَس هی تَاًذ تا عزػت خاؿ خَد ٍ تذٍى ًگزاًی اس عزػت تقیِ ّن کالعی ّا پیؾزفت کٌذ -
 .ٍقتی هؼلن غایة اعت، هی تَاى اس ٍیذیَ درط هخقَؿ آى رٍس تزای تچِ ّا اعتفادُ کزد-
آى ّا هی تَاًٌذ تا فزسًذ خَد در تواؽاای ٍیاذیَ ی درعای    . ػالٍُ تز داًؼ آهَس اٍلیای اٍ ًیش در جزیاى آهَسػ ٍ یادگیزی قزار خَاٌّذ گزفت-

 . ّوزاّی کٌٌذ

در فاَرت دعتزعای   . در ایي رٍػ، داًؼ آهَس در هٌشل تِ فَرت تزخظ تِ هٌاتغ دعتزعی داردٍ تِ عَر خقَفی تحت آهَسػ قزار هی گیزد-
 .ًذاؽتي تِ رایاًِ ًیش هی تَاًذ اس تلفي َّؽوٌذ اعتفادُ کٌذ یا در عایت هذرعِ حضَر یاتذ

ایي سهاى اضافی تِ هؼلن اجاسُ هی دّذ کِ در کاالط  . دقیقِ اس ٍقت کالط را آساد هی کٌذ30یادداؽت تزداری اس ًکات درط در هٌشل، حذٍد  -
 (1393ؽزیفی ٍ کزهی،)تِ عَر هغتقین تا داًؼ آهَس رٍی پزٍصُ ّا، تکالیف ٍ فؼالیت ّا ی آسهایؾگاّی کار کٌذ 

 ( 2015کاًگ ، )فزاگیزهحَر  تَدى ٍ هتٌا عة عاسی آهَسػ تا ًیاسّای فزدی فزاگیزاى اعت -
- Kang  



 :معکوس کالس های چالش

 کىىذ؛ معکُش خُبی بً را یادگیری /کالش چگُوً کً معلمان تعلیم -

 کىىذ؛ معکُش مؤثر طُر بً را یادگیری /کالش کً معلمان برای زمان آَردن فراٌم-

 کاٌع معلم َ آمُزان عو دا بیه تعامل وگیرد، صُرت درضت غذن معکُش کً صُرتی در-
 یابذ؛ می

 داروذ فىاَری بً محذَدی دضترضی کً آمُزاوی وع دا برای دضترضی امکان کردن فراٌم-
 .(1395فرٌمىذ،)

 .دٌىذ می غکل را معکُش کالش ٌا فیلم-

 فرغتً ترجمً برگمه) دارد دوبال بً را ضرَری غیر تکالیف  تعییه معکُش ٌای کالش-
 (1393ضعیذی،

 بً تذریص رَظ ایه اضت ممکه .اضت آمُزمتکی داوع اوگیسي بر رَظ ایه مطلُب عملکرد-
 .بذٌذ کاری کم ی اجازي اوگیسي بذَن آمُزان داوع

   اضت باالآواکافی حجم دارای َیذیُیی ٌای فیلم داولُد برای ایىتروت ضرعت ما، کػُر در-
 .(1393کرمی، َ غریفی)
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