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  معلم سخنرانی جایگاه آن در که است آموزش گسترۀ در جدیدی تقریبا رویکرد  معکوس، یادگیری
 در آن درک و درس با آشنایی دیگر، عبارتبه شود،می بجاجا هم با منزل در تکلیف انجام و درکالس
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 و آزمایش گروه دو در هانومعلم. شدند انتخاب هدفمند روشبه تهران شهر 2 منطقه در تزکیه و روشنگر
 برای هفته 6 مدتبه «کالس مدیریت» دوره شد، انجام که سنجی نیاز اساس بر. شدند قرارداده کنترل

 برگزار وسمعک شکلبه و فرهنگیان دانشگاه «فرهنگیادا»  یادگیری مدیریت سامانۀ وسیلهبه آزمایش گروه
 و هامعلمنو پیشرفت بررسی برای. شد برگزار کالس در سنتی شکلبه دوره، این کنترل گروه برای. شد
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ABSTRACT 
Flipped learning is a relatively new approach in teaching in which the place of 
teacher's lecture in the classroom and the students’ assignments are exchanged to 
enhance active learning, engagement and achievement. Flipped learning can be 
applied for the professional development of pre-service and in-service teachers as 
well. This study investigated the effect of flipped professional development on the 
achievement of novice EFL teachers. For this purpose, 150 teachers were selected 
through purposive sampling from different language institutes and non-profit 
complexes such as Roshangar and Tazkieh in Tehran, district 2. The teachers were 
divided into experimental and control groups. The experimental group was supposed 
to attend the flipped classroom whereas the control group attended traditional lecture-
based classroom (equal N=75). Based on the teachers’ needs the course of "Classroom 
Management" was selected. “Farhangyada” which is a learning management system 
was employed to load content of the course for the experimental group. An instructor 
taught the content of the course for the control group in the traditional way for 6 
weeks. To collect data, pre-test and post-test were conducted. Results achieved from 
the pre-test and post-test indicated that teachers in flipped professional development 
performed better than teachers in traditional professional development class. 
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 مقدمه .1
 های نوینکارشناسان آموزش، همیشه برای یافتن روش

گز بیکنند )آموزشی در محیط یادگیری و یاددهی پژوهش می

وسیله این به کنند تاپزوهشگران تالش می(. 2011و تانگ، 

های نوین آموزشی، یادگیری فراگیران را افزایش دهند. روش

یکی از رویکردهای نوین است که اخیراً « روش معکوس»

خارج از کالس به مطرح شده است. در این رویکرد، آموزش

یابد و وقت کالس صرف انجام تکالیف و انتقال می

شود، البته با نظارت معلم که در این می های مربوطهفعالیت

اویالوو و دهد )گر؛ تغییر نقش میعنوان تسهیلبه رویکرد

 (.2011دوین،

ت های آموزشی درجهبرنامهبه در هر سامانۀ آموزشی، 

ها از دانش روز نیاز ارتقای کارامدی، اثربخشی و آگاهی معلم

های پیش از خدمت و این منظور، هر ساله کالسبه است.

های انجام شود. پژوهشها برگزار میضمن خدمت برای معلم

ها، مانند کالس سنتی دهد که در این کالسشده نشان می

 از ها که معموالشود، یعنی مدرس این کالسعمل می

ها شنونده کند و معلمهایند در کالس سخنرانی میدانشگاه

کنند. این نوع برداری میاین سخنانند و در کالس یادداشت

برنامه آموزشی معلم، هماهنگ با نیازهای دنیای در حال تغییر 

. در این الگوی (2010)اسکایز، برد و کندی،امروز، نیست 

ظر گیری معلمان در نای سنتی، تفکر و تصمیمتوسعه حرفه

شود و معلمان از اهمیت نقش خود درارتقای گرفته نمی

(. 1993)اج و ریچاردز، شان آگاه نیستند ایتوسعۀ حرفه

طور به 1960هم که در دهه « های زبان دوممعلمبه آموزش»

از  (2008)ریچاردز، ای، فعالیت خود را آغاز کرد حرفه

در آموزش استفاده   down)-(Top رویکرد سنتی و ناهمتراز

ادی های زیای سنتی، فعالیتکند. در رویکرد توسعه حرفهمی

شود، ولی خود معلم در فرایند برای یادگیری معلم انجام می

ها . پژوهش(2003)لینگارد، دهد یادگیری، فعالیتی انجام نمی

دهند که دو دهۀ پایانی سدۀ بیستم، آغاز نشان می

 هایی در آموزش معلمان بوده است و این نگاهدگرگونی

است و عنوان یادگیرنده منفعل در کالس تغییر یافتهبه معلمبه

گیرنده در فرایند یادگیری معنوان فرد تصمیبه رویکرد معلم

. در رویکرد جدید، (2003)بورگ، جای آن را گرفته است 

ل تواند تفکر و تأممعلم در فرایند یادگیری فعال است و می

 (.2000)کراندال، کند 

 های نویندر چندسال اخیر، کالس معکوس از پدیده

و پیشرفت  (2016)بلر، ماهراج و پریناس، رود شمار میبه

بسیاری داشته است و کارشناسان آموزشی اعتقاد دارند که 

های یادگیری ایجاد خواهد این روش، انقالبی بزرگ در محیط

مندی و استقاده از این کرد، در حال حاضر میزان عالقه

و یکی از  (2012)برگمن و سمز، افزایش است به رویکرد رو

های آینده توجه آموزش و پرورش مباحثی است که در سال

همین دلیل، به (. 1393عطاران، کند )خود جلب میبه جهان را

ت ای معکوس بر پیشرفتاثیر روش توسعه حرفهبه این مطالعه

 معلمان زبان انگلیسی پرداخته است. نو

 پیشینه پژوهش .2

 کالس معکوس 2-1
( پیشتر، با 2012برگمن و سمز، کالس معکوس )

هلیلی و زین ) )(Reverse«کالس برعکس»عناوینی مانند 

مک ) )Backwards(«عقببه رو» (، کالس2015 الدین،

بیت ) (Inverted)« وارونه» (, کالس2014لفلین وهمکاران، 

) Blended«یادگیری تلفیقی »و  (2012و گالووی، 

)Learning،هایی شده بود. اتفاقشناخته  (2012)آلوارز

در سال )Mazur(ماژور« همساالن به فنون تدریس» مانند 

 لیج، پالت و تریگال« کالس وارونه»(، 2009ماژور، ) 1996

خان در سال سلمان« انتفاعیسایت غیروب» ، 2000در سال 

گذاشت و اشتراک میبه های آموزشی راکه فیلم 2006

انجام  2012سرانجام، مطالعاتی که برگمن و سمز در سال 

 قوام بخشید.گیری یادگیری معکوس شکلبه دادند،

 ای شکل گرفت وکالس معکوس، بر پایه ایدۀ ساده

طور کامل مفهوم کالس سنتی را تغییر داد. دریادگیری به

گر و تسهیل» به «دانای مطلق » جای به معکوس،  معلم

( تغییر 2013روزنبرگ، : 1993کینگ، در کالس )« هدایتگر 

دهد. کالس معکوس در ایجاد همکنشی بیشتر معلم نقش می

 کند.شکل فردی و یا گروهی درکالس کمک می به با فراگیران

شد، اکنون تکالیفی که پیشتر در کالس سنتی در منزل انجام می

شود و موجب فعالیت بیشتر در در کالس درس انجام می

 محور( و آموزش سخنرانی2012اندرسون،شود )کالس می

شکل ویدئو یا متن یا محتوای صوتی در آمده به معلم، اکنون
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دهد تا این فراگیر امکان میبه شود ومنزل منتقل میبه و

های آموزشی را هر چند بار که مایل باشد، استفاده فناوری

رگمن )بکنند و متناسب با سرعت خود مشغول یادگیری شود 

 (. 2012و سمز، 

شیوۀ اجرای کالس معکوس ساده است. در این 

های رویکرد، آموزش مستقیم از طریق ویدئو و یا سایر رسانه

کالس به شود که فراگیران پیش از ورودآموزشی انجام می

دهد، معلم امکان میبه جاییهباید آن را انجام دهند. این جاب

از زمان کالس درس برای فعالیت گروهی و فردی استفاده 

. با این روش، زمان کالس صرف (2012برگمن وسمز، کند )

تر ، کاربست محتوا و مراحل باالبحث و گفتگو، انجام تکالیف

این علت که، سطوح پایین حیطۀ به شود.شناختی بلوم می

در خارج از کالس درس « فهمیدن»و« دانش»شناخت یعنی

سطوح باالتر شناختی به افتد و رسیدناتفاق می

الس و در ک« ارزشیابی»و «ترکیب»،«تحلیل»، «کاربست»یعنی

(. با این 2014سی و کنری،شود)با راهنمایی معلم حاصل می

تواند آنچه را که معلم پیشتر در روش آموزشی، یادگیرنده می

 داد، پیش از ورودکالس درس با شیوۀ سخنرانی انجام می

ا گوش کند و با ذهنی پرسشگر وارد کالس تماشا کند و یبه

های کالس شود. معلم در کالس نظارت و هدایت فعالیت

های هایی مانند بحثشود، فعالیتدار مییادگیری را عهده

های کوتاه مدت، حل تمرین، گروهی، طرح سوال، آزمون

 شود. انجام آزمایش و سایر امور در کالس درس انجام می

ه اصل نظری استوار است. یادگیری معکوس برپایه س

داوسن،  آبیسکرا ویکی از این اصول نظری، یادگیری تلفیقی )

فضای به های کالسی رااین شکل که سخنرانیبه ( است2015

در رو یا حضوری هم در پی آن  برد و کالس روآنالین می

. دومین اصل، رویکرد فراگیرمحور (2014هیل، افتد )می اتقاق

 ( که فراگیر را از محیط یادگیری معلم2015کالرک، است )

رویکرد فراگیرمحور از  (.2012جانسون، کند )محور دور می

 (.2012)استرایر، گرفته است  نشات« گرایی برساخت» نظریه 

گرایی اشاره دارد که دانش توسط خود نظریه بر ساخت

صورت انفعالی به شود و دانش از خارجیادگیرنده ساخته می

افتد و وسط یادگیرنده اتفاق میشود. یادگیری تتزریق نمی

سومین اصل،  (.2010)سیابرگ، یادگیرنده تحمیل شود به نباید

( که بر فعالیت و 2013)لمر، نظریه یادگیری فعال است 

رینس، )پمشغولیت یادگیرنده در فرایند یادگیری تاکید دارد 

دگیری معکوس چهار رکن دارد که . در عین حال، یا(2004

است که عبارتند از محیط « F-L-I-P» برگرفته از حروف واژه 

، فرهنگ (Flexible environment)انعطاف پذیر

دار ، محتوای هدف(Learning Culture)یادگیری

Intentional content)( ایو مربی حرفه(Professional 

educator)ن کالس، انجام ، این چهار رکن باعث افزایش زما

شود های پویا و افزایش مشغولیت در کالس میفعالیت

(. کالس 2013دان، مک نایت، مک نایت و آرفیستروم، هم)

 معکوس دارای انواع متفاوتی است که عبارتند از:

 کالس معکوس سنتی -1

های آموزشی را در منزل در این کالس، فراگیران فیلم

دهند و ها را در کالس انجام میکنند و تمرینتماشا می

کند که در این فراگیران در درک مطالب کمک میبه معلم

 تحقیق از این روش استفاده شده است.

 Mastery) ( کالس معکوس تسلط یاب -2

flipped classroom 

 کنند وپس ازفراگیران متناسب با سرعت خود کار می

تمرین با همکالسی خود و مربی مربوطه ارزشیابی 

نمره یا بیشتر را کسب  %80شوند. اگر دراین ارزشیابی می

توانند وارد مرحله بعدی شوند، در غیر این کنند، می

صورت آنها باید مطالب را باز خوانی کنند و دوباره 

 آزمون دهند.

 Peer)   همتایان به کالس معکوس آموزش -3

Instruction Flipped Classroom) 
آودا و )این الگو توسط ماژور، استاد فیزیک هاروارد 

مطرح شد. در این الگو فراگیران در زمان  ( 2016احمد، 

صورت فردی پاسخ به سؤاالت مفهومیبه کالس،

کنند همتایان خود را با جواب دهند، سپس سعی میمی

 خود قانع سازند. 

 Problem) محورکالس معکوس مسئله  -4

Based Learning Flipped Classroom) 
کنند و هنگام کشف آن فراگیران مسئله ای را پیدا می

هایی افتد. در این حین، فیلممسئله، یادگیری هم اتفاق می

 کنند.فرایند کشف کمک میبه کنند کهتماشا می

 Inquiry)  کالس معکوس پرسشگرانه -5

Flipped Classroom) 
های علوم کاربرد دارد. فراگیران گو بیشتر در کالساین ال

کنند و زمان کالس برای درک و فیلم کوتاهی تماشا می
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شود. سپس فراگیران سعی کشف مفهوم استفاده می

کنند. تماشای کنند در مورد مسایل رخ داده، صحبت می

ها مؤثر است. فیلم برای برطرف کردن کج فهمی

و پرسشگرانه از نوع  کالسهای معکوس مسئله محور

کالس معکوسی هستند که از فراگیران  انتظار نمی رود 

 ها را قبل از کالس تماشا کنند.فیلم

 ایتوسعه حرفه 2-2
توسعه فرد در نقش به طور کلی،به ای،توسعه حرفه

طور اخص، همان رشد به شود وای خود اطالق میحرفه

یجی تجربه و ای معلم است که در نتیجه کسب تدرحرفه

(. 1995گالثورن، شود )پایش مداوم آموزش حاصل می

ای دربرگیرنده تجربه های یادگیری رسمی و غیر توسعه حرفه

آموزش »ها را در دوره های این تجربه رسمی است. معلم

ند کاز بدو استخدام  تا زمان بازنشستگی کسب می« معلم

(. تجربه های رسمی تجربه هایی مانند شرکت 2000گنسر، )

های غیر ها و کارورزی است. تجربهدر کارگاه ها، نشست

ای و تماشای رسمی مواردی مانند خواندن متون حرفه

توسعه  شود. هدفهای مستند علمی را شامل میبرنامه

سازی معلم، ارتقای شایستگی و نشر دانش ای توانمندحرفه

ای . توسعۀ حرفه(2004بوروکو،ها است )در میان معلم

تواند بر دانش معلم اثر گذارد تا جایی که روش آموزش می

خود را در کالس درس تغییر دهد. در آموزش معلم های 

ورد ای در مدهد که توسعه حرفهزبان، تحقیقات اخیر نشان می

چگونگی شکل گیری دانش معلم، چگونگی یادگیری معلم و 

دزیمون، (. 2008)ریچاردز، کند م تحقیق میتفکرو تأمل معل

دو مدل دسته بندی به ای راتوسعه حرفه (2002پرتر و گرت )

 اند:کرده

 ای سنتیتوسعه حرفه-1

 ای اصالح شدهتوسعه حرفه-2

معلم منتقل به ، دانشای سنتیتوسعه حرفه در مدل

آنچه که معلم باید بداند تاکید دارد. معلم به شود ومی

درجریان یادگیری، دریافت کننده اطالعات است. این روش 

(. 2002مک لسکی و والردون،یرفعال است )یادگیری غ

پایین و ناهمتراز به ای سنتی اصوالً الگوی باالتوسعه حرفه

همین به ( و2001برب ، مک کینستر، مورو، کانیگام،است )

دلیل از محیط واقعی فاصله دارد. معلم باید از فرد متخصصی 

شود و آموزش دریافت کند که از بیرون وارد مجموعه می

ک موراوتری است)شود برای آموزش گزینۀ مناسبتصور می

ای رسمی و (. اما این نوع توسعه حرفه2010و همکاران، 

های این دلیل که فقط دورهبه (1995)لیبرمن، انتزاعی است 

شود و اصوال رویکردهای آموزشی و کوتاه مدت را شامل می

شود. این ها منتقل میمعلمبه های کارشناسان بیرونیتکنیک

 «یک قد و اندازه برای همه»ای بر اساس تفکرنوع توسعه حرفه

(“one- size- fits all”)هدف به در رسیدن شود وطراحی می

عبارت به (.2010موراوک و همکاران ،چندان موفق نیست )

ر اثای سنتی را بیهای توسعه حرفهدیگر، آنچه که برنامه

های سنتی، متمرکز و آزمایشی است که تفکر کند، برنامهمی

 دهد.انتقادی را پرورش نمی

رویکرد  ، استفاده ازای اصالح شدهتوسعه حرفهدرمدل 

شود. تغییر رویکرد چندگانه و متنوع در آموزش توصیه می

تغییر نقش مدرس از فرد به ای سنتی، منجرتوسعه حرفه

تایج شود، نی میگر در فرایند یادگیرفرد تسهیلبه متخصص

انتقال مطلوب به دهد و منجرمثبت یادگیری را افزایش می

فقط  هایی که معلمای از کارگاهشود. توسعه حرفهدانش می

رود که سمتی میبه اطالعات دریافت کند، فاصله گرفته و

داشته باشد و در بارۀ باورها و روش « تولید دانش»خود  معلم

نیازهای دانش آموزان و اهداف  آموزش خود تأمل کند تا

 برنامه براورده شود. این اقدام برگرفته از الگوی پایین

شود است، بلند مدت است و باعث می  )up ) -Bottomباالبه

العمر شود و در فکور شود، تأمل کند، یادگیرنده مادام معلم

های ابتکاری شکل گروهی در پی کشف راهبه مدارس خود

اهداف خود تالش کند، در کالس درس تالش به برای رسیدن

کند و مسائل آموزشی را حل کند. این مدل باعث مطرح شدن 

ای با کیفیت مانند کارورزی، تحقیق رویکردهای توسعه حرفه

 Content based collaborative ) محور مشارکت-محتوا

inquiry) های شناخت محور ، آموزش(Cognitively 

guided instruction)و درس پژوهی( Lesson study)  

 شده است.

اعتقاد درونن و دنیل مدل به ای معکوستوسعه حرفه

ت ای استرین مدل توسعه حرفهای معکوس کاملتوسعه حرفه

این رویکرد شبیه کالس معکوس  (.2014)برگمن و سمز، 

 به است. در این رویکرد، آموزش سطح پایین شناختی که

شود. در آموزش فردی تبدیل میبه ،صورت گروهی است
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معنای دسترسی به ای معکوس، یادگیری معکوستوسعه حرفه

محتوای آموزشی و محتوای یا دیجیتالی است. از این به معلم

کالس حضوری برای بحث، تبادل نظر و انجام  رو، برگزاری

تکالیفی است و نه برای نشستن و گوش دادن. برخی بر این 

 ای معکوس یعنی ارائه اطالعاتباورند که توسعه حرفه

کارگاه یا حضور در نشست، اما این به قبل از ورود معلمبه

تازه آغاز راه است و اثر واقعی یادگیری معکوس وقتی 

ی سازشود که یادگیری در سطح فردی و شخصیمشخص می

توان در . یادگیری معکوس را می(2014)برگمن، سمز شود 

 کار برد.به ایسناریوهای مختلف توسعه حرفه

تاثیر کالس  (2015کاویانی، مصطفایی و خاکره )

می تنظیهای پیشرفت تحصیلی، خودمعکوس را بر متغیر

زان آموکنشی گروهی و انگیزش تحصیلی دانش تحصیلی، هم

نفری  11سر در دو گروه پ 61در شهرکرمانشاه با حجم نمونه 

داد که دست آمده نشانبه مورد بررسی قرار دادند و نتایج

های ذکر شده اثر مثبت رویکرد کالس معکوس بر متغیر

 داشت.

برای  (2015و نیاز آذری ) اسماعیلی فر، تقوایی یزدی

زان آموبررسی تاثیر کالس معکوس بر احساس تعلق دانش

تجربی و با روش آماری مدرسه از پژوهش نیمهبه نسبت

آزمون استفاده کردند. جامعه آماری عبارت آزمون و پسپیش

روش تصادفی به بود از دو کالس پایه ششم از یک مدرسه که

کالس پایه ششم در  111ه در نفر ک 3860از میان تعداد 

تحصیل  95 -94شهر در سال تحصیلی شهرستان قائم

دست آمده نشان داد که به کردند، انتخاب شدند. نتایجمی

وزان آمروش کالس معکوس اثر مثبت بر احساس تعلق دانش

 مدرسه داشت. به نسبت

دهد که مشارکت فعال مطالعات بسیاری نشان می

های آموزان در یادگیری) پرسش، شرکت در فعالیتدانش

آموزان های پیشرفت دانشکالس و غیره( یکی از مشخصه

شود در رویکرد معکوس که تصور می (2009، وه)کاست 

شود. طرفداران کالس وجود دارد و باعث پیشرفت می

های یادگیری معکوس اعتقاد دارند که از جمله مزیت

معکوس میزان باالی پیشرفت و مشغولیت بسیاراست 

 (.2015کالرک،: 2012آلوارز،)

برای آموزش فناوری کالس  (2013داویس، دین و بال)

خود را معکوس برگزار کردند و میزان رضایت و پیشرفت 

ها یک آموزان را در کالس معکوس مشاهده کردند. آندانش

روش معکوس کار کردند و به روش سنتی و یک ترمبه ترم

این نتیجه رسیدند که کالس به بعد از مقایسۀ دو کالس

شود که د و باعث میکنمعکوس یادگیری را تسهیل می

 تر شوند.تر و انگیزشیها اثربخشدرس

هاازکالس برای آموزش معلم (2012سمز) و برگمن

 نایبه تا خواستند ها معلم معکوس استفاده کردند و ابتدا از

 آموزش زمان از ممکن استفاده بهترین اساسی که  پرسش

»  با ارزش اهرم از باید معلم چیست را پاسخ دهند؟ رودررو

 روش و کند استفاده آموزاندانش یادگیری نفعبه «کالس زمان

 وجودبه برای فراگیران را فرصت این تواندنمی سخنرانی

 هایتکالیف و تمرینآموز در منزل با دانش که آورد. زمانی

 در کنار خود نیاز شدیدی شود،روبرو می وپیچیده مشکل

 معکوس کالس (2012برگمن و سمز)اعتقاد به دارد. معلمبه

 یادگیری فرایند کندکمک می که باالست سؤالبه پاسخ بهترین

باعث  معکوس کالس دیگر، عبارتبه شود، سازی   شخصی

 منزل آموزش فردی دربه کالس در جمعی آموزش شودمی

  .بپردازد یادگیریبه خود سرعت با متناسب فرد و شود تبدیل

اینکه معلم در فرایند یادگیری درکالس توسعه به با توجه

او منتقل به ده است و آنچه کهای سنتی فقط شنونحرفه

پردازد و تفکر و تامل میبه کند و کمترشود را دریافت میمی

 از استفاده (.2003)لینگارد، مسئول یادگیری خودش نیست 

معلمان زبان نو آموزش برای معکوس ایحرفهروش توسعه 

که معلم این امکان را  گرفت انجام هدف این انگلیسی با

مطالعه و بررسی کند و  منزل در داشت که مطالب آمورشی را

 هر مطالب تا بیشتری داشت فرصت درس کالس در سپس

 را خود یادگیری و کند دنبال بیشتری عمق با را درس

برساند و شنونده صرف و منفعل  ختیشنا باالتر سطوحبه

نظر در به ای معکوسکارگیری برنامه توسعه حرفهبه نباشد.

خش ها اثربفعال کردن معلم در یادگیری و  پیشرفت علمی آن

 است. 

ای معکوس در بررسی توسعه حرفهبه این مطالعه

علت این پیشرفت نو معلمان زبان انگلیسی پرداخته است و به

که شرکت کنندگان این تحقیق دارای مدرک تحصیلی زبان 

های دیگر بودند، روش توسعه معکوس برای انگلیسی و رشته

های این دو گروه مورد بررسی قرار گرفت، بنابراین پرسش

 بودند از: این پژوهش عبارت
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های زبان معلم: آیا در پیشرفت نو1سوال پژوهش

 ای معکوس و ستنی تفاوتانگلیسی کالس توسعه حرفه

 داری وجود دارد؟معنا

های آیا در پیشرفت نومعلم: 2سوال پژوهش

آموخته رشته زبان انگلیسی و غیر زبان انگلیسی در دانش

ی رای معکوس و سنتی تفاوت معناداکالس توسعه حرفه

 وجود دارد؟

 روش پژوهش .3

 طرح پژوهش 3-1
سوال پژوهش که بررسی پیشرفت به برای یافتن پاسخ

ای معکوس و سنتی بود از روش معلمان در کالس حرفهنو

کمی استفاده شد. در این پژوهش از روش یادگیری کالس 

ی آموزشی  متنوع مانند ) فیلم ، متن و صدا معکوس با محتوا

« مدیریت کالس» پس از نیاز سنجی،  دوره ( استفاده شد.

هفته برگزار شد.  6مدت به های زبانبرای آموزش  نومعلم

آزمون انجام شد. آزمون و پسدست آوردن داده، پیشبه برای

سؤال بود. برای گروه آزمونی طراحی شد که متشکل از سی

آزمون و در عنوان پیشبه آزمایش و کنترل در ابتدای دوره

آزمون اجرا شد، این آزمون شامل عنوان پسبه ایان دورهپ

ای و هشت سؤال درست یا غلط بیست و دو سؤال چند گزینه

بر اساس مطالب زیر بود و این آزمون توسط چند خبره برای 

  سنجی بررسی شد و پایایی آزمون با استفاده از فرمول اعتبار

KR-21 زمون آپس آزمون ومحاسبه شد و ضریب پایایی پیش

دست آمده به هایبرای تحلیل داده دست آمد.به 96/0و  86/0

   (One-Way ANOVA)از تحلیل واریانس یکطرف

 استفاده شد.

 آزمون دوره مدیریت کالس : محتوای آزمون. 1 جدول

 تعداد سواالت هر موضوع موضوع مورد تدریس

 15و29و3و2و1 مدیریت کالس، تعریف، حوزه و دامنه آن

ها و ها و ویژگیشناسایی جا در کالس، مدل
 مزایای هر کدام

 30و23و14و9و8

 7و 6 تخته کالس

 27و 4 ژست

 16و11و5 جلوگیری از آموزش نادرست

 28و 17 حس ششم

 24و22و21و20و18و8 حرف کشیدن

 26و25و7و6و5 همکنشی

 جامعه آماری 3-2

معلم زن بود که  150شامل  جامعه آماری این پژوهش 

سال تجربه داشتند.  5تا  1سال سن داشتند و  29تا  22

شناسند. در عنوان نومعلم میبه سال سابقه را 5کارشناسان تا 

معلم در رشته زبان انگلیسی با  97ها  میان این معلم

نفر در  53آموخته شده بودند و های متفاوت دانشگرایش

یسی، مانند مهندسی صنایع، برق، آب، رشته غیر از زبان انگل

شیمی، مدیریت، حسابداری مدرک کارشناسی داشتند. در بین 

نفر مدرک کارشناسی ارشد داشتند. نمونه  40ها این معلم

برداری هدفمند، از نوع گلوله برفی روش نمونهبه آماری

کنندگان دوستان خود انتخاب شدند که در این روش شرکت

ها ند تا جامعه آماری کامل شود. این معلمکردرا معرفی می

های مجتمع آموزشی روشنگر و تزکیه انتخاب ابتدا از معلم

های دیگری از مؤسسات زبان درتهران و شدند وسپس معلم

ها در دو گروه انتخاب شدند. معلم 5و3و2و1از مناطق 

 2گروه آزمایش و به کالس 2آزمایش و کنترل قرار گرفتند، 

گروه کنترل اختصاص یافت.  پس از نیاز سنجی و به کالس

انتخاب «  مدیریت کالس» ها، دوره نظرخواهی از این معلم

شد و محتوا و سرفصل جلسات این دوره طراحی و 

ریزی شد. دو گروه آزمایش با روش کالس معکوس برنامه

شیوه به برگزار شد و دو گروه کنترل با رویکرد کالس سنتی و

 برگزار شد.  محورسخنرانی

 روش اجرا  3-3

 ای معکوس کالس توسعه حرفه

طور تصادفی در گروه آزمایش به هاپس از آن که معلم

و کنترل قرار گرفتند. نخست، گروه آزمایش  با سامانۀ 

آشنا شدند. این سامانۀ « فرهنگیادا » مدیریت یادگیری 

 ریادگیری مجازی در دانشگاه فرهنگیان است که فراگیران، د

گیرند. طور مجازی فرا میبه کنند و درس راسامانه ثبت نام می

ابتدا چگونگی ثبت نام با این سامانه و کار با آن انجام شد و 

ها  ها در سامانه ثبت نام کردند، پس از ثبت نام، معلماز معلم

کالس به قادر بودند مطالب و محتوای آموزشی را قبل از ورود

رایانه به هاگذاری کنند. بعضی از معلمحضوری، مشاهده و بار

همین علت استفاده از تلفن همراه و به دسترسی نداشتند و

های اجتماعی مانند تلگرام را برای بارگذاری مطالب شبکه

ها از تلگرام برای نفر از آن 50پیشنهاد دادند. بنابراین 
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 بارگذاری مطالب این دوره استفاده کردند. 

برای تهیه مطالب و سرفصل و آماده کردن طرح درس 

با دو نفر از همکاران که در زمینۀ « مدیریت کالس» دوره 

موضوع و در بارۀ فناوری کارشناس بودند، تبادل نظر شد. 

پس از تعیین و تهیه محتوای آموزشی، برای فراهم کردن 

افزارهای محتوای آموزشی که بتوان در سامانه قرار داد، نرم

متفاوتی مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت از نرم افزار 

وسیله به برای ساخت فیلم استفاده شد.(Grabber)« گربر»

این نرم افزار، مدرس دوره، محتوای درسی را در صفحه رایانه 

گرفت و در داد و از صفحه رایانه فیلم میخود توضیح می

گرفت. بعضی رار میدست آمده در سامانه قبه پایان؛ این فیلم

شکل محتوای صوتی به شکل متن و بعضی دیگربه از مطالب

هفته محتوا و مواد آموزشی آماده شد که  6تهیه شد و برای 

شد. مطلبی هرهفته مطلب مورد نیاز در سامانه قرار داده می

توضیح موضوع به که برای جلسه اول در سایت بارگذاری شد

ر متن بود. دفیلم و یکمل یککالس معکوس پرداخت که شا

شده بود که چه برداشتی از ها پرسیدهجلسه حضوری از معلم

ها دیدگاه خود را بیان این رویکرد آموزشی داشتند، معلم

دادند و اذعان داشتند کردند و در مجموع نگرش مثبتی نشان

ها تواند باشد. وقتی همۀ معلمکه برایشان تجربه جدیدی می

 «مدیریت کالس  »آشنا شدند، محتوای دوره با این شیوه 

ود هایی بتدریج در سایت بارگذاری شد که دربارۀ موضوعبه

مانند جو همکاری، عوامل ایجاد نظم در کالس و چیدمان 

آموزان، ها، دانشها، توسعه ارتباط مؤثر میان معلمصندلی

والدین و مدارس و قوانین و مقررات کالس بود، حرکات 

(.  در کالس حضوری در مورد این 1کالس )جدولمعلم در 

 هایشد و بر تمرینشد و حل مسئله میها بحث میموضوع

شد و گفتگو گروهی صورت ارائه شده در سامانه تامل می

 شد که نظرها خواسته میگرفت در پایان هرجلسه از معلممی

 خود را در بارۀ مطالب و محتوا و برگزاری کالس  بیان کنند.

 آمده  دستبه تحلیل داده و نتایج .4
ای بررسی اثربخشی توسعه حرفهبه این پژوهش،

ها در مقایسه با کالس سنتی معکوس بر پیشرفت معلم

ها، ابتدا در روز اول آغاز پرداخته است. برای گردآوری داده

آزمون پیش«  مدیریت کالس » ای دورۀ آموزشی شش هفته

 30عمل آمد. این آزمون شامل به از دو گروه کنترل و آزمایش

آزمون سوال تستی و درست و غلط بود. پس از برگزاری پیش

آمده، معلمان دردو گروه آزمایش و دستبه هایو ثبت نمره

ها دوره مدیریت دو گروه کنترل قرار داده شدند و برای آن

طور منظم برگزار شد. در طول پژوهش، به هفته  6کالس طی 

های سنتی و وه کنترل یا کالس سنتی، آموزشمعلمان گر

مبتنی بر سخنرانی دریافت کردند و معلمان گروه آزمایش یا 

 ای معکوس با ورودکالس معکوس  با روش توسعه حرفه

سامانۀ فرهنگیادا و بارگذاری مطالب آموزشی و بحث و به

گفتگو و حل تمرین درکالس حضوری، آموزش دیدند. در 

حداقل رساندن به منظوربهآزمون  برگزار شد. پایان دوره، پس

آزمون تا برگزاری کامل متغیر مداخله گر، نتایج پیش

آزمون معلمان اعالم نشد. پس از برگزاری پسبه آزمونپس

آزمون معلمان مقایسه شد تا اثر آزمون و پسهای پیشنمره

یادگیری معکوس بر پیشرفت معلمان مشخص شود.  برای 

های سنتی و معکوس واکاوی صویری از کالسبافتن ت

 توصیفی انجام شد. 

ای معکوس و آمار توصیفی شرکت کنندگان در کالس حرفه. 2جدول 

 سنتی

 انحراف معیار میانگین تعداد 

پیش آزمون 
 کالس معکوس

75 20,9600 3,70697 

پس آزمون 
 کالس معکوس

75 24,1733 3,08603 

پیش آزمون 
 کالس سنتی

75 20,7333 4,42760 

پس آزمون 
 کالس سنتی 

75 19,5600 3,503382 

 4,07244 21,3567 300 جمع 

آزمون دهد نمره پیش. نشان می2آمار توصیفی در جدول

 داری نداشتند، ولیگروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معنی

  گروه کنترل و 24.1733 آزمون گروه آزمایش نمرات پس

دهند و در نتیجه داری را نشان میمعنیوت تفا19.5600

کالس به معلمان در کالس معکوس پیشرفت بهتری نسبتنو

آزمون آمده  از پیشدستبه میانگینبه سنتی داشتند. با توجه

های کالس آزمون کالس سنتی و معکوس، نمرهو پس

 معکوس تفاوت بیشتری در مقایسه با کالس سنتی دارد. برای

ی اهای توسعه حرفهدن تفاوت پیشرفت گروهآوردستبه

معکوس و سنتی از آمار استنباطی تجزیه و واکاوی واریانس 
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 استفاده شد. ANOVA) (طرفه یک

ای معکوس و آزمون کالس حرفهآزمون و پسمقایسه نمرات پیش. 3جدول

 سنتی
 

 df جمع مربع
مربع 
 میانگین

F Sig. 

بین 
 گروه ها

878,063 3 292,688 21,320 0,000 

درون 
 گروه ها

4080,773 296 13,786   

    299 4958,837 جمع

دهد که نشان می 3جدول شماره

(F(3.296)=21.23,p< 0.000) داری بین و تفاوت معنا

ای معکوس و سنتی را نمره پیشرفت دو گروه توسعه حرفه

 دهد.نشان می

های پیشرفت کالس آزمون نمرهآزمون و پسمقایسه چندگانه پیش. 4جدول 

 کالس سنتیمعکوس و 

Sig. 
Mean 

Difference 
(I-J) 

  

0,000 -3,21333* 
پس آزمون 

 معکوس

پیش 
آزمون 

 معکوس

0,987 0,22667 

پیش 
آزمون 
 سنتی

0,152 1,40000 
پس آزمون 

 سنتی

0,000 3,44000 

پیش 
آزمون 
 سنتی

پس آزمون 
 معکوس

0,000 4,61333* 
پس آزمون 

 سنتی

0,292 1,17333 
پس آزمون 

 سنتی

پیش 
آزمون 
 سنتی

 

دهد که تفاوت مینشان 4آزمون تعقیبی شفه در جدول 

های کالس سنتی و معکوس آزمون معلممعناداری بین پیش

آزمون و های پیشو بین نمره  (P= 098)وجود نداشت

ای معکوس و کالس توسعه آزمون کالس توسعه حرفهپس

و  (P=0.000)ای سنتی تفاوت معناداری وجود داشتحرفه

کنندگان کالس سنتی در تفاوت معناداری بین شرکت

 (p=0.29)آزمون وجود نداشت .آزمون و پسهای پیشنمره

 

و  دگان رشته زبان انگلیسیآمار توصیفی پیشرفت شرکت کنن. 5جدول 

 غیرزبان انگلیسی 

 آمار توصیفی

 تعداد انحراف معیار میانگین رشته 
پیش آزمون 

 معکوس
 46 3,69783 21,2826 زبان

 29 3,72814 20,4483 غیر زبان 
پس آزمون 

 معکوس
 51 2,90733 24,2157 زبان

 24 3,50052 24,0833 غیر زبان 
پیش آزمون 

 سنتی
 46 4,22598 19,9130 زبان

 29 4,49986 22,0345 غیر زبان 
پس آزمون 

 سنتی
 51 3,29420 18,7059 زبان

 24 3,29443 21,3750 غیر زبان 

دهد که می(  نشان5تحلیل آمار توصیفی)جدول

آزمون و آموخته زبان انگلیسی در پیشهای دانشمعلم

ای معکوس پیشرفت بهتری داشتند آزمون   کالس حرفهپس

و  آزمونآموخته غیر زبان انگلیسی در پیشهای دانشو معلم

 آزمون کالس سنتی پیشرفت بهتری داشتند. پس

های رشته زبان و غیر زبان در های پیشرفت معلممقایسه نمره. 6جدول 

 آزمونآزمون و پسپیش

 منبع
 

Type III 
Sum of 

Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. Partial Eta 
Squared 

 1087.046a 7 155.292 11.712 .000 .219 مدل اصالح شده
Intercept 125978.597 1 125978.597 9500.967 .000 .970 

پیشرفت در های نمره
 آزمونآزمون و پسپیش

645.588 3 215.196 16.230 .000 .143 

 016. 031. 4.693 62.223 1 62.223 رشته
های پیشرفت رشته زبان *نمره

آزمون و و غیر زبان در پیش
 آزمونپس

148.385 3 49.462 3.730 .012 .037 

    13.260 292 3871.790 خطا

     300 141791.000 جمع 

     299 4958.837 جمع اصالح شده 

a. R Squared = .219 (Adjusted R Squared = .200) 

آزمون و پس آزمون های پیشبرای مقایسه نمره

 کنندگان از نظر رشته تحصیلی، از روش آماری یکشرکت

دست آمده در به استفاده شد. نتیجه  Univariate متغیری 

 ,F(1,292) =4.69داری داد که تفاوت معنانشان 6جدول 

p=0.03) های پیشرفت دو گروه زبان انگلیسی و هبین نمر
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آزمون وجود دارد. آزمون و پسغیر زبان انگلیسی در پیش

داد همکنشی بین نمره پیشرفت در بارۀ رشته تحصیلی نشان

های آموخته زبان و معلمهای دانشکه کارکرد معلم

 F (3,292))ناداریآموخته غیر زبانی  تفاوت معدانش

=3.73, p=0.01)  ،داشت ولی با وجود این تفاوت معنا دار

ها باید با خیلی باال نبود و بنابراین تعمیم این یافته Etaنمره 

 احتیاط انجام شود.

 گیری بحث ونتیجه .5
این تحقیق سعی کرد تا روش ابتکاری کالس توسعه 

برنامه ریزان متخصصین آموزشی و  به حرفه ای معکوس را

درسی معرفی کند تا موانعی که پیش روی معلمان و مدرسان 

 هایزبان انگلیسی وجود دارد را برطرف کنند. تحلیل داده

 داد نومعلمانی که در این پژوهش شرکتدست آمده نشانبه

ای معکوس داشتند از ایدۀ ابتکاری و خالق توسعه حرفه

ها را درگیر کوس آندلیل آنکه کالس معبه رضایت داشتند

مطلب اینبه (2014ووگان )یادگیری کرده بود، که پیشتر 

 فضلعلی واشاره کرده است همچنین این یافته با پژوهش 

همخوانی دارد. از نظرمعلمان زبان انگلیسی  (2018همکاران )

جای به کننده است وها خستهسخنرانیبه دادننشستن و گوش

طور فعال با محتوای آموزشی به دهند کهها ترجیح میآن، آن

 هاطور کلی، در این پژوهش، نظر بیشترمعلمبه شندمشغول با

دلیل آنکه در مقایسه با نقش به یادگیری معکوس مثبت بود،به

 ای سنتی داشتند،ها در کالس توسعه حرفهانفعالی که معلم

فضلعلی و ها در کالس معکوس فعال بودندکه پزوهش معلم

 در راستای این یافته است. اشراف داشتن (2018همکاران)

کالس فرصتی را برای مرور و به موضوع، پیش از آمدنبه

هنی کند تا افراد با ذگذارد و کمک مییافتن دراختیار میتسلط

اضرشوند تا از مدرس یا پرسشگر در کالس رو در رو ح

ر مثبت ها اثباشند و در پیشرفت آنهمتایان خود پرسش داشته

این نتیجه به توانآمده، میدستبه داشته باشد. بر اساس نتایج

معلمان را افزایش رسید که کالس معکوس پیشرفت نو

یارباوو و همکاران دهد و این نتیحه در راستای تحقیق می

این نتیجه رسید که مدل کالس معکوس به است که (2014)

آموزان همراه است و با افزایش پیشرفت تحصیلی دانش

است.  (2016هاردین و کوپنهاور )همچنین در راستای تحقیق 

تند دادند و دریافای انجامآنها تحقیقی در مورد پیشرفت حرفه

ای معکوس که معلمان اعتقاد داشتند؛ مدل توسعه حرفه

روش توسعه به رویکردی اثربخش است و معلمان در آینده

همکاران نیز به ای معکوس  ادامه خواهند واین تجربه راحرفه

 ( برنامه آموزش معلمان را2017کورت )کنند. توصیه می

 کالس معکوسگرفت که  روش معکوس اجرا کرد و نتیجهبه

. او گرایی استفراگیر محوراست که براساس نظریه برساخت

ای معکوس باعث بهبود دریافت که توسعه حرفه

خودکارامدی، پیشرفت تحصیلی و درک مطلوب روش 

تواند در شود. همچنین میتوسعه حرفه ای معکوس می

این نتیجه رسید  تغییر کالس به راستای تحقیق عثمان باشد که

کالس معکوس اثر مثبت در درک و پیشرفت دانش به سنتی

آموزش  (.2014)عثمان، جمال الدین و مختار، آموزان داشت 

آموزان با آموز و دانشکالس معکوس همکنشی معلم و دانش

آموزان دانش شود دانشدهد و باعث میدیگر را افزایش مییک

 و پیشرفت بهتری داشته باشند.

هایی که این تحقیق با آن مواجه شد، یکی از چالش

امانۀ ها با ساستفاده از ابزار الکترونیکی بود و شماری از معلم

مشکل داشتند و کمی طول « فرهنگیادا » مدیریت یادگیری 

نفر از   50دت کنند و کار با آن را یاد بگیرند. آن عابه کشید تا

 های اجتماعی را ترجیح دادند و از تلگرام کهها  شبکهمعلم

های همراه در دسترس بود، استفاده کردند. راحتی در تلفنبه

کالس معکوس نیازمند صرف تالش زمان بیشتر از جانب 

در  یدمربی و استاد است. برای مثال در این مطالعه، مدرس با

ها را کرد و پس از تدوین آنبارۀ محتوای کالس فیلم تهیه می

کرد و همچنین باید بر اساس سایت بارگذاری میدر وب

های یادگیری طرح درس که مناسب با هر درس پاره فعالیت

(Learning object)زمان به کرد. مدرسباشد، آماده می

الس ای کبیشتری برای آمادگی داشتن در بحث و فعالیت ه

 رو در رو نیازداشت تا بتواند بازخورد مناسب را فراهم کند.

های متنوع در افزون براین، مدرسان الزم است که مهارت

های کالس داشته باشند و از قبل برای جهت تهیه  فعالیت

 باشند.ها آمادگی داشته سؤال و تمرینبه پاسخ دادن

 اول اینکه،هایی مواجه شد. این مطالعه با محدودیت

دلیل آنکه پژوهشگر، خود مدرس دوره بود، ممکن است به

ای توام شده باشد و از آنجا که پژوهش با خطاهای ناخواسته

نومعلمان زبان انگلیسی زن بود،  به که  جامعه آماری محدود

راحتی تعمیم داد. الزم به دست آمده رابه هایشاید نتوان یافته

file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/فضلعلی%20(3).docx%23Vaughn2014
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/فضلعلی%20(3).docx%23FazlaliAlaviKaivanpanah
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/فضلعلی%20(3).docx%23FazlaliAlaviKaivanpanah
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/فضلعلی%20(3).docx%23FazlaliAlaviKaivanpanah
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/فضلعلی%20(3).docx%23FazlaliAlaviKaivanpanah
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/فضلعلی%20(3).docx%23FazlaliAlaviKaivanpanah
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/فضلعلی%20(3).docx%23YarbaMcKnight
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/فضلعلی%20(3).docx%23YarbaMcKnight
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/فضلعلی%20(3).docx%23YarbaMcKnight
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/فضلعلی%20(3).docx%23Hardin
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/فضلعلی%20(3).docx%23Kurt
file:///E:/personal/Type/valipoor/Maq/10__2/فضلعلی%20(3).docx%23OsmanJamaludin


 

386 

ش
پژوه

های زبان
شناختی در زبان

های خارجی، دوره 
10

، شمار
ه 

2
، تابستان 

1399
صفحه 

، از 
376

 
تا 

389
 

 
تعداد افراد بیشترو جامعه آماری  است پژوهش بیشتری با

های بزرگتر و با معلمان غیر زبان انگلیسی در بافت

ادبیات کالس معکوس به  بزرگترانجام شود. این پژوهش

این پژوهش را با ارائه به های  شبیهکند و یافتهکمک می

عنوان روشی به بودن کالس معکوس؛مدارکی دال بر مطلوب

 کند.ای معلمان  تأیید میفهابتکاری در توسعۀ حر

عنوان مدل پایدار آموزشی به درپایان، کالس معکوس

های دیگر آموزش معلمان کاربرد داشته تواند برای دورهمی

باشد. معکوس کردن طراحی کالس باعث افزایش تجربه 

. در شودشود وارتقاء تدریس آتی آنها مییادگیری معلمان می

راین زمینه باید انجام شود. این نتیجه، هنوز کار بسیاری د

توان دوباره انجام داد تا مشاهده کرد که  آیا نتایج تحقیق را می

-شود. اگرچه روش معکوس یادگیرندهیکسانی حاصل می

توان آن را درمان تمامی مسائل آموزشی محوراست ولی نمی

تحقیق کمی و کیفی در مورد به رسد نیازنظر میبه دانست و

بلیت های این رویکرد و یافتن راهبردهایی برای شناخت قا

  عملی ساختن آن وجود دارد.
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