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 دمهمق

هایی مانند مصر، یونان، ایتالیا )رم(، ایران خاورمیانه شامل مکانسال قبل از میالد در  2222های اولیه فیزیک حدود مطابق با اسناد موجود شکل     

، 2(ED، آزمایش و بحث )3(RPQ)[. آموزش فیزیک در سه شکل مرسوم خواندن، توضیح دادن و پرسیدنi)ایران( و عراق )بین النهرین( آغاز شد]

های قابل انتظار در یادگیری فیزیک از جمله در جهت افزایش مهارت[، iiتوسط معلمان جهت باال بردن سطح علمی دانش آموزان] 1(TM)روشهای سنتی

های فرآیندی بکار گرفته های آزمایشگاهی و مهارتهای ایمنی، مهارتهای زیبایی، مهارتهای ریاضی، مهارتهای ارتباطی و اجتماعی، مهارتمهارت

 [.3شد]

 یاز خلقت و به عبارت تمندیبه درک غا یابیو دست یدیتوح گرشس کشور ایجاد ندر همه ابعاد آموزش فیزیک و دروس حوزه علوم تجربی در مدار

[. با توجه به برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی iiiتعریف شده است] یعلم تیمهم ترب یاز محورها ،یهست یمادی هاهیکشف رمز و راز ال باز کشف و

شده، علوم  یورآو مواد فر عتیطب ،یماده و انرژ راتییآن، تغ رامونیپ و نیو موجودات، زم یاتیح یندهایشامل مطالعه فرا یعلوم تجرب یریادگیحوزه ایران، 

تنها  گریبه عبارت د ای یعلمی ها ها و فرآوردههافتیفناورانه تنها آموزش  یعلم تیو اسالم است. ترب رانیعلم در ا خیو تار روزانهی در اجتماع، علوم در زندگ

 ،یریگاطالعات، اندازه یآورمشاهده، جمعی )ندیفرا یهاهم چون مهارت یموزآمعل و روش یعلم یندهایبلکه فرا رد؛یگیرا دربر نم یو دانش علم میمفاه

 ینگرشها نی. همچندهدیتوجه قرارم مورد زیتفکر را ن دهیچیپ یو مهارتها( ارتباط یو برقرار قیتحق یطراح ،ینیب شیپ ،یسازو مدل هیفرض ها،هافتی ریتفس

 ورود یبرا یاهچیفناورانه است و در یعلم یهاتیفعال ریناپذ ییجدا یاز اجزا یبه علم و فناور ناظری و نگرشها ست،یز طیاز علم، بخصوص به مح یناش

  .[iii]کند یشده را فراهم م رفتهیپذ یفلسف یمبان

های قابل اجرا در مراحل مختلف کند گستردگی این علم و وسعت حوزهآنچه امروز نقصان وجود روشی جدید را در آموزش علم فیزیک گوشزد می

 باشد.آموزش می

-بار تبدیل میهایی کسالت های درس را به محیطفناورانه و مرور دنیای امروز نه تنها کالسگیری از خدمات های آموزشی ذکر شده بدون بهرهروش

 های علم، باعث ضعیف جلوه دادن قدرت معلم مربوطه نیز خواهد شد. آموزان نسبت به پیشرفتکنند که حتی در برخی مواقع به علت آگاهی بیشتر دانش

ه روز بودن معلم به عنوان دو موضوع حیاتی در داشتن تدریس خوب و موفق، چالش اصلی امروز معلمان بنابراین ایجاد انگیزه در دانش آموز و ب

 باشد. فیزیک مدارس می

 های موفق از اجرای آن در یک کالس را بیان خواهد کرد.این مقاله به بررسی آموزش فیزیک به روش یادگیری معکوس  پرداخته و در مواردی نمونه

  

 س و آموزش ترکیبییادگیری معکو

                                                           
1 Reading, Presenting, and Questioning 
2 Experimenting and Discussion 
3 Traditional Methods 



  وسآموزش فیزیک و آزمایشگاه به روش یادگیری معک
  

در این روش معلم محتوایی که قرار است در یک جلسه به فراگیران آموزش دهد، [. iiآموزش به روش معکوس، رویکردی نسبتاً جدید در دنیا است] 

مورد نظر را با دیدن فیلم یا  ها باید در خانه یا فضایی به غیر از کالس درس، به صورت انفرادی محتوای آموزشیدهد. آنتر در اختیار آنها قرار میپیش

ها قرار داده بیاموزند و در کالس درس های صوتی و یا متنی یا هر آنچه معلم برای یادگیری بهتر موضوع جلسه کالس درسی در اختیار آنآزمایش، فایل

از جمله اتفاقاتی هستند که در کالس درس رخ هاست. رفع اشکال، پرسش و پاسخ و حل تمرین حاضر شوند. کالس درس مکانی برای گفتگو بر روی دانسته

رو به این روش آموزشی، روش آموزش معکوس شود و از اینهایی که قرار است در خانه اتفاق بیافتد جایگزین تدریس در کالس درس میدهند. فعالیتمی

 [.iگویند]می

های و روشای مبتنی بر وب و ...  مدرن با کمک فناوری چند رسانه های یادگیری ترکیبی است که با تلفیق فنیادگیری معکوس یکی از انواع روش

-برمی 3111هایی فعال تبدیل کرده است. اولین ظهور ترکیب آموزش با اینترنت در متون تخصصی به سال یادگیری را به آموزش-های یاددهیسنتی، فعالیت

 گردد. 

و آموزش مجازی غنی  1، خود ترکیبی2، انعطاف پذیر3آموزش ترکیبی از قبیل چرخشیچهار مدل اصلی  2232های هورن و استاکر در سال پژوهش

(. مدل کالس معکوس زیر مجموعه مدل آموزش چرخشی در آموزش ترکیبی است. در مدل آموزش چرخشی، فراگیر یک 3را معرفی کردند)شکل 4شده

ترین مدل به کند. مدل کالس معکوس، نزدیکدوره آموزشی آنالین انتخاب مینوع فعالیت گروهی، پروژه فردی و یا تکلیف نوشتاری را به همراه یک 

توان به نتایج شگرفی دست یافت. به همین منظور های درس است که تنها با جابجایی مکان آموزش و انجام تکالیف میی آموزش سنتی در کالسشیوه

 [.iiد]رستر به نظر میتر و در دسترسانتخاب و انتشار این روش ساده

 
 

                                                           
1 Ration model 
2 Flex model 
3 Self-blend model 
4 Enriched virtual model 
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 روش آموزش معکوس

تالیف شد. در کالس معکوس یادگیری دانش آموزان در کالس و خارج از  3توسط برگمان و سیمز 2232اولین کتاب آموزش معکوس در سال     

رایانه خارج از  گیرد. آموزش معکوس از دو بخش اصلی تشکیل شده است، یادگیری تعاملی و ارتباطی داخل کالس و تعلیم با کمککالس صورت می

 آیند.کالس درس. در این روش یادگیری بهترین زمان ارتباط معلم و فراگیر هنگامی است که فراگیران برای برطرف کردن سواالت به کالس درس می

د. برای داشتن شوآموزان برانگیخته میی کنجکاوی دانشهر آموزش بر سه عنصر محتوا، ارتباط و کنجکاوی استوار است. در کالس معکوس قوه

آموز محور، فضای مناسب، زمان کافی، پشتیبانی فنی و بازتاب متفکرانه به یک کالس معکوس خوب باید موارد مختلفی از جمله همکاری، آموزش دانش

 کار گرفته شود.

 های سنتی:مراحل پیشنهادی برای وارونه کردن کالس

نزدیکی بیشتری دارند از جمله مفاهیمی که حفظی نیستند و مجالی برای ابراز هایی از مفاهیم درسی که با مدل چرخشی گزینش بخش -3

 شود.های سنتی میآموزان در روشآموزان باشد. همچنین مطالبی که اغلب باعث کسر نمره دانشهای دانشمهارت

 

 های درون کالسی مناسب.فعالیتی محتوای دیجیتالی مناسب، در نظر گرفتن داشتن طرح درس با الگوی کالس معکوس از قبیل تهیه -2

آموزان قبل از ورود به کالس های آموزش و آنچه که باید دانشهماهنگی بین محتوای خارج و داخل کالس، بدین معنی که هدف -1

 بداند مشخص شود.

شناسد توصیه ا را میآموزان خود و نیازهای آنهآموزان، با توجه به اینکه معلم دانشهماهنگی بین محتوای آموزشی و نیازهای دانش -4

 آموزان قرار دهد. شود که معلم محتوای آموزشی را تهیه کند و آنها را در اختیار دانشمی

 های بعدی در خارج از کالسآموزان به انجام فعالیتتشویق و ترغیب دانش -5

شود، درون فعالیت خارج از کالس آغاز میای که با کالس معکوس یا چرخشی یک فعالیت مستمر است و اگر از بیرون به آن نگاه شود، چرخه

آموزان تشویق شوند که فعالیت بیرون از کالس را بایست دانشرود. برای ادامه این چرخه، میکند و دوباره به خارج کالس میکالس ادامه پیدا می

 [.iiiانجام دهند تا نبادا این چرخه از حرکت بایستد]

 

 یادگیری معکوس در کالس فیزیک

های آنان خصوصاً آموزان و باور به تواناییمطالب قابل اجرا در کالس فیزیک به صورت معکوس با تحلیل مطالب کتاب و بررسی رفتار دانششناخت 

های موجود در کتاب درسی و شود. آموزش مفاهیم فیزیک در قالب یک آزمایش جذاب، کم هزینه و پربار و یا آزمایشگیر حاصل میدر موارد وقت

 باشد. های قابل اجرا از کتاب فیزیک به صورت کالس معکوس مین تدریس کتاب آزمایشگاه از بهترین گزینههمچنی

اغلب دبیران مربوطه در مدارس نداشتن متصدی آزمایشگاه، نبودن فرصت کافی برای انجام آزمایش و خراب بودن وسایل را دالیل موجهی برای 

حالیکه تنها با تغییر فرهنگ آموزش در کالس و برگزاری آن به صورت معکوس این مشکالت به دالیلی پوچ و کم اهمیت دانند در انجام ندادن آزمایش می

                                                           
1 Flip your classroom: Reach every student in every class every day(ISTE)by Jonathan Bergmann and Aaron Sams(2112) 
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مسئولیت به شخصی مفید، پرکار و موثر در امر تدریس آموزان در یک کالس معکوس از حالت منفعل، شنونده و گاهاً بیشود. در واقع دانشتبدیل می

های مربوطه )ترجیحا ارسالی از طرف دبیر( را آموزان ابتدا پیرامون آنچه باید آزمایش شود تحقیق کرده و فیلمن شیوه از آموزش دانششود. در ایشناخته می

د آنها را توانآموزان میگیرد. در اینجا خالقیت دبیر در هدایت دانشکنند. و هرکدام مسئولیت انجام یک آزمایش را در کالس به عهده میدر منزل نگاه می

جدید نیز هدایت کند. چنانچه ارتباط قبل از کالس توسط معلم هدفمند و با طراحی از پیش تعیین شده مطابق با  های ابتکاری و وسایل سادهبه انجام آزمایش

آزمایش به بحث و بررسی با گروه آموزان با آشنایی به آنچه باید انجام شود به کالس درس آمده و پس از انجام سریع طرح درس مورد نظر باشد، دانش

آموزان آنها را به سمت پاسخ صحیح پردازند. دبیر در یک کالس معکوس نقش هدایت کننده دارد، یعنی با رد یا قبول نظرات دانشهمساالن و دبیر خود می

کند بلکه به های علمی را ایجاد میای حضور در جمعآموز انتقاد پذیری و اعتماد به نفس برکند. اینگونه از کالسهای درس نه تنها در دانشهدایت می

آموزان مصرف تواند با تغییر مکان تکلیف و درس، دانشداری میهای کالسکند. اینگونه تغییر در روشورزی آنها نیز کمک میدست افزایش مهارت

آموزند شور و شوق بیشتری برای تعمیر وسایل ها درس میدر این کالسآموزانی که کند. دانشکننده را به افرادی با انگیزه تولید و سازندگی تبدیل می

های مناسب، صرف وقت بیشتری در آزمایشگاه و حتی صرف وقت بیشتری در وب با هدف جستجوهای مربوط به آزمایشگاه، جایگزینی وسایل و آزمایش

 امور علمی خواهند داشت.

 

 رفع باورهای غلط در کالس معکوس

گیرد که آموزان نقش میها و حتی دانشآموز و تبدیل آن به کار در منزل این تصور غلط در ذهن خانوادهکردن امور یادگیری به دانشگاهی با محول 

مسئله باید آموز واگذار شده است. در مواجهه با این اند و یا اینکه به علت ناتوانی دبیر در حوزه تدریس، کالس به دانشدبیران تاثیری در امر آموزش نداشته

های خارج از کالس درس تاثیر مستقیمی در تجسم این تصورات آموزان در محیطی برگزاری درس توسط دبیر و هدایت دانشخاطر نشان شد که نحوه

 باشند: ذهنی خواهد داشت. به همین دلیل دبیران عزیز عالقمند به داشتن کالس معکوس باید موارد زیر را مد نظر داشته

 آموزان و والدین آنها معرفی نمایند.گروه مجازی، شبکه اینترنتی و یا هر امکان مجازی دیگری را به دانشابتدا یک  -3

 آموزان و محتوی شبکه را زیر نظر داشته باشد.دبیر در تمام طول دوره کار با این شبکه به صورت یک ناظر رفتارهای دانش -2

های صوتی و فیلم های افراد کالس با نظارت دبیر در شبکه قرار و پیامها، فایل در صورت امکان تنها شخص درج کننده پیام دبیر باشد -1

 بگیرد.

 طرح درس مناسب با مشخص کردن اهداف رفتاری مطلوب تنظیم گردد. -4

 .آموزان قرار دهددبیر در تمام جلسات حداقل یک فیلم، فایل متنی و یا صوتی از متن درس را شخصاً آماده کرده و در اختیار دانش -5

 آموزان آموزش دهد.های معکوس بر روی کار آزمایشگاهی است، دبیر باید قبل از هر چیز ایمنی کار را به دانشاگر تمرکز کالس -6

آموزان با یادگیری درس و تحقیق پیرامون آن قبل از در این شیوه از کار الزم است دبیر اطالعات خود را دائم به روز کند زیرا دانش -7

 شوند.با کوله باری از سواالت برای بحث به کالس وارد میحضور در کالس درس 

 آموزان نشان دهد.های کاربردی به دانشدبیر باید برتری علمی خود را با انجام پرسش -8

 دبیر باید توانایی اداره کالس و تغییر روند آن را در مواقع ضرورت داشته باشد. -1

 گرفته شود.برای انجام کارهای خاص سیستم تشویقی مناسب در نظر  -32
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 هایی از معکوس کردن کالستجربه

 های مختلف در قالب خاطره بیان شده است.های جابجایی درس و تکلیف در کالسهایی از تجربهدر این قسمت بخش

مطابق با های خارج از کالس درس از همان ابتدای خدمت در شغل شریف معلمی متوجه شدم که هرگاه برای توضیح درس مثالهایی از دانسته" 

شد، اما هنگامی که بدون شناخت از کردم حل مسائل سنگین، سهل و ممکن میآموزانم بیان میفرهنگ، زبان و رسوم زندگی مردم منطقه خدمت برای دانش

ن منطقه با فضای مثال، سوالهای آموزان آکردم، به دالیل مختلفی از قبیل عدم آشنایی دانشآنچه در ذهن آنهاست مثالهایی از پیش تعیین شده را استفاده می

کردم آموزان به عنوان درس استفاده میشدند. در واقع در روش اول از طبیعت و فرهنگ و آداب زندگی دانشآسان نیز به موانعی بزرگ و سنگین تبدیل می

را بر آن گذاشتم تا در هر جلسه مفاهیمی که برای بردن درس بود.  به این ترتیب بنا های هدفمند جهت پیشو کالس درس فقط مکانی برای پرسش و پاسخ

آموزان مطرح کنم و از آنها بخواهم تا در های سنتی و ... برای دانشهای تحقیقاتی و بازیهای انگیزشی، آزمایشجلسه بعد مد نظر بود را به صورت سوال

آموزان در کالس درس بیاورند. ماحصل این شیوه از کار فعال شدن همه دانشهای خود را به کالس هایی از تحقیقات، مشاهدات و یا ساختهجلسه بعد نمونه

آموزان، مدیران و مسئولین و حتی سال بعدی خدمت هرسال با استقبال دانش 35و برگزاری نمایشگاهی از مجموعه کارهای ایشان در مدرسه بود که در طول 

 "د.آموزان هنگام بازدید از نمایشگاهها واقع شاولیاء دانش

آموزان به رفت، جلب توجه دانشی خوبی برای آموزش مطالب پیش از وارد شدن به کالس درس برای بنده بشمار میاز دیگر مواردی که تجربه

ی آموزان در امر لیست برداری وسایل آزمایشگاه در اول سال تحصیلی بود. این کار کنجکاوآزمایشگاههای خاک گرفته مدارس و به بکار گیری دانش

ی کار هر وسیله و انجام آزمایش با آن را بدون توجه به پایه کرد. بنده نیز، نحوهآموزان را بدون آنکه اطالعی از مطالب کتاب داشته باشند تحریک میدانش

آموزان برای شناخت با برای دانشدادم. این کار بهترین فرصت را ای که از نظر زمانی برای رسیدن به آن مطلب کتاب دارد توضیح میآموز و فاصلهدانش

آموزان خود خاطره روزهای اول سال و کرد بطوریکه در حین تدریس قبل از آنکه به آزمایش پرداخته شود دانشوسایل و حتی عملکرد آنها فراهم می

ای برگزاری کالس درس در محیط آزمایشگاه آموزان خود تقاضکردند. در این روش دانشاستفاده از وسایل مختلف مربوط به آن مطلب درسی را بیان می

 کردند.را داشتند و برای آوردن وسایل آزمایش و داوطلب شدن در انجام آن بسیار پر شور و هیجان کار می

گونه این شیوه از تدریس فیزیک و آزمایشگاه حتی در معکوس کردن تدریس علوم در مقطع ابتدایی نیز مفید واقع شد. به اینصورت که قبل از هر

سازی مفاهیمی مانند قرقره، اهرم، سرعت و ... را طی طرح درسی از پیش طراحی شده انجام آموزان به حیاط رفته و با بازیای به درس، همراه با دانشاشاره

اینکه با محول کردن هر بازی به هر آموزان نبود. ضمن دادند. به این ترتیب در جلسات تدریس دیگر نیازی به استفاده از مثالهای دور از ذهن برای دانشمی

وزش گروه در جلسات بعدی تدریس آن گروه موظف بود نکاتی که در هر بازی آموخته و به مفاهیم درس مربوط است را لیست کند و به دوستان خود آم

 دهد و با طرح سواالتی از آن، دوستان خود را به چالش بکشد.

شد اما با تعریفی که در این مقاله مبنی بر استفاده از فناوری نوین ارائه شد کمی فاصله داشت. برگزار می در هر سه نمونه باال کالس به صورت معکوس

 آموزان به استفاده از این امکانات به خوبی امروز وجود نداشت.چرا که در آن مقطع زمانی دسترسی دانش

های درسی به برگزاری کالس تقویتی خارج از وقت آموزان در کالسن به دانشهای از پیش تعیین شده و ارسال آی استفاده از فیلماولین تجربه"

کردم تا از ابزار آموزانی آغاز شد که کل وقت کالس درگیر گوشی موبایل خود بودند و من باید راه حلی برای افزایش تمرکز آنها پیدا میمدرسه و با دانش



  وسآموزش فیزیک و آزمایشگاه به روش یادگیری معک
  

دادم هایی از قبل تهیه شده را از طریق بلوتوث به آنها میاستفاده کنم. در این راستا سواالت، انیمیشن و فیلممورد عالقه آنها برای عالقمند کردن آنها به درس 

 "تا در کالس حل کنند و برای آن تفسیر و توجیه مناسب بیان کنند.

های ارتباطی، امکان قرار دادن تکلیف در شبکهآموزان به های همراه، وجود تبلت و کامپیوتر، افزایش دسترسی دانشامروزه با ارتقاء سطح گوشی

 سامانه همگام، وجود مدارس هوشمند و... کار برای دبیران عالقمند به داشتن کالس معکوس آسان گردیده است. 

 3116ر بهمن ماه شیراز د 2عملی دیگر استفاده از معکوس کردن تدریس و تکلیف، برگزاری نمایشگاه فیزیک در سطح دبیرستان رضوان ناحیه  نمونه

های بسیار و اغلب با آموزان از مطالب کتاب با انجام آزمایشتومان و با هدف باالبردن درک عینی دانش 3222آزمایش فیزیک با هزینه کمتر از  322با ارائه 

های ، به بحث و بررسی آن و بیان پرسشآموزان با استفاده از جستجوهای خود، با آگاهی نسبت به موضوع مورد نظربیش از یک توجیه علمی بود، دانش

های گذشته با دریافت بیشترین بازدهی نسبت به صرف کمترین زمان حضور در مدرسه های سالپرداختند و این شیوه از کار نسبت به نمایشگاهذهنی خود می

 همراه بود.  

های مورد نظر را پیرامون قوانین مربوط به برگزاری موزان فایلآاستفاده از روش معکوس در برگزاری نمایشگاه بدین صورت مدیریت شد که دانش

های سالهای گذشته را از کانال تلگرامی دبیر دریافت کرده و با آمادگی قبلی به کالس در آمده و از همان روز نخست نمایشگاه و نمونه هایی از نمایشگاه

آموزان بود. سالهای قبل اختصاص ساعت کمتری از مدت زمان کالس به توجیه دانششروع به فعالیت کردند. مهم ترین مزیت این نمایشگاه نسبت به 

 شد. آموزان میبطوریکه در سالهای گذشته کالسها تقریباً یک ماه از سال درگیر این مسئله بودند و نیمی از وقت تدریس صرف توجیه دانش

در آموزش فصل سوم  16-17ستان غیر انتفاعی نیک آیین در سال تحصیلی آموزان در دبیربرگزاری کالس معکوس و ارتقاء سطح یادگیری دانش

آموز  فیزیک پایه دهم نیز از موارد بسیار رضایت بخش در این سال تحصیلی بود. این فصل از کتاب و آموزش آن به روش معکوس نه تنها خستگی دانش

به علم فیزیک عالقمند کرده و احساس نشاط الزم برای ادامه درس فیزیک را در طول سال  کند بلکه او راپایه دهم از سنگینی دو فصل قبل را از تن به در می

 کند. در آن ایجاد می

های ارسالی را یکی از امور اساسی در یادگیری خود ها و فیلمآموزان از ابتدای سال با روش معکوس آشنا شدند و استفاده از فایلدر این کالس دانش

های او پله پله همراه با کتاب نقش بسزایی در کاهش استرس ناشی از تنها داشتند که حضور معلم در فضای مجازی و راهنماییاظهار میدانستند، همچنین می

 درس خواندن آنها در منزل داشته است.  

حل سوال کتاب به صورت شود. ارسال یک نمونه از های فیزیک میبرگزاری کالس به صورت معکوس باعث تسریع جلسات حل مسئله در کالس

 آموز با مواجه شدن با یک سوال سخت دلسرد نشده و با استفاده از الگویی که در دست دارد به حل مسئله بپردازد.شود تا دانش( باعث میgifانیمیشن)

ای مانند در سواالت مقایسهآموزان ها و آزمایشگاه که حتی در افزایش قدرت تست زنی دانشکالس معکوس آموزش فیزیک نه تنها برای آموزش

 ها نشان داد.ها و ... مناسب بود و نتایج خوبی در افزایش درک دانش آموزان پایه چهارم از تست های مربوط به این قسمتآزمایش یانگ و عدسی و آینه

 نتیجه گیری

مناسبی برای تغییر فرهنگ آموزش و جابجایی محل تدریس و ی وب موقعیت های بر پایهآموزان به پرشدن زمان با استفاده از فناورینیاز امروز دانش

های مناسب با در اختیار قرار دادن فایلهای صوتی، متنی و تصویری پیرامون دروس قبل از برگزاری تکلیف شده است. دبیران با هوش با استفاده از فرصت

لی مناسب برای بحث و بررسی علل و عوامل حاکم بر درس، حل تمارین، ارائه های درس به عنوان محتوانند آموزش را به منازل برده و از کالسکالس می

 آموزان تبدیل کنند.ها و ... تولید شده توسط دانشتحقیق و حتی فیلم
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