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چکیده
تدریس فعالیتی است به ظاهر آسان ولی در واقع کاری پیچیده ،دقیق و تخصصی است ،زیرا معلم در امر تدریس با عوامل متعدد
در هم پیچیدهای مواجه ا ست که تفکیک آن ها از یکدیگر و تغییر آنها برای تدریس مطلوب د شوار ا ست .یکی از این عوامل
برقراری ارتباط با دانشآموزان ا ست ،به خ صوص؛ دانشآموزان کمرو و نحوه م شارکت آن ها در دروس؛ همی شه از مباحث و
دغدغههای معلمین بوده ا ست .از همین رو هدف تحقیق حا ضر ارائه روش تدری سی موثر بر کمرویی دانشآموزان ا ست .روش
پژوهش حا ضر از نوع اقدام پژوهی ا ست که از طریق طراحی پروتکل آموز شی به شیوه معکوس همراه با م شاهده م شارکتی به
رفع کمرویی دانشآموزان پرداخته شده است .جامعه آماری این پژوهش؛ دانشآموزان پایه ششم ابتدایی شهر تهران در دبستان
دخترانه شهدای رسانه است که پنج نفر به عنوان دانشآموزان کمرو شناسایی شدند و به صورت غیرمستقیم مورد بررسی قرار
گرفتند .یافتهها نشان داد که از طریق یک شاخص و سه مقوله میتوان به رفع کمرویی دانشآموزان اقدام کرد از جمله؛ پذیرش
در سطح شاخص و اعتماد ،احترام و صمیمیت به عنوان مقوالت ا ستخراج شدند ،نتایج ن شان داد از طریق شاخص و مقوالت؛
دانشآموزان کمرو به مشارکت در درس ترغیب شده و به مشارکت در درس پرداختند.
کلید واژه ها :روش معکوس ،کمرویی ،دانشآموزان.

 .1دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایرانahmadiarezoo11@gmail.com ،
 .2استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران.
 .3فوق لیسانس تکنولوژی آموزشی و آموزگار آموزش و پرورش ،تهران ،ایران.
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مقدمه
معلمان با عنایت به ر سالت خطیری که دارند باید به م سائل تعلیم و تربیت و همچنین خ صویات دانشآموزان آگاه بوده و با
شناخت کافی از این مسائل سعی در بهبود شایستگیهای خود داشته باشند زیرا نتیجه این شناخت منجر به انسانسازی و انسانیت
میشووود .یک معلم باید به گونهای رفتار کند که اوالً ارتباط عاطفی و معنوی محبتآمیزی با دانشآموزان داشووته باشوود و ثانیاً
مدیریت و کنترل کالس را به نحو شایسته انجام دهد ،زیرا جو و فرهنگ کالس از منظری تحت تاثیر معلم است ،همینطور معلم
باید در مقابل رفتارهای نامطلوب فراگیران از جمله خستگی از درس و استقالل طلبی در برابر معلم و احیاناً بیتوجهی به مقررات
کالس تصمیم درست و شایستهای را اتخاذ کند .زیرا معلمان میتوانند در شکلگیری شخصیت دانشآموزان دخیل باشند و به
عبارتی دیگر رفتارهایی که دانشآموز در کالس شکل میدهد ،معلم میتواند آنها را کنترل کند (حاتمزادهسرکشتی.)9911 ،
تدریس فعالیتی ا ست به ظاهر آ سان ولی در واقع کاری پیچیده ،دقیق و تخ ص صی ا ست .زیرا معلم در امر تدریس با عوامل
متعدد در هم پیچیدهای مواجه است که تفکیک آنها از یکدیگر و تغییر آنها برای تدریس مطلوب دشوار است .عواملی همچون
ویژگیها و خصوووصوویات معلم و شوواگردان ،سوواختار نظام آموزشووی ،محتوای آموزشووی ،اهمیت موضوووع درس ،رواب فردی و
اجتماعی حاکم بر مراکز آموز شی ،قوانین و مقررات ،اهداف آموز شی ،انگیزه معلم و شاگردان ،دانشآموزان دارای اختالالت
یادگیری مختلف و نحوه درس دادن و برقراری ارتباط با این دانشآموزان ،تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی همه و همه بر
کار تدریس اثرگذارند .لذا معلم برای دسووت یافتن به شوورای مناسووب و مطلوب باید با توجه به عومل ت ثیرگذار بر امر تدریس،
شناخت کافی پیدا کند تا بتواند با تغییر متغیرهای مذکور تصمیمی آگاهانه و مدبرانهای جهت گزینش روشهای مناسب تدریس
برای موفقیت یاددهی و یادگیری و دسوووت یافتن به اهداف ترسووویم شوووده تعلیم و تربیت اتخاذ کند (عبداللهی.)9999 ،یکی از
مولفههای مهم در تدریس معلم و انتخاب روش تدریس ،توجه به اختالالتی در بعضووی دانشآموزان و تاثیرگذاری آن بر فرایند
تدریس معلم است ،در این موارد الزم است که معلم با ذکاوت و درایت وارد عمل شده تا بتواند دانشآموز را در مسیر درست
قرار دهد.یکی از این اختالالت ،دانشآموزان کمرو و خجالتی هستند که اعتماد به نفس کمی داشته ،در کارهای کالسی کمتر
مشوارکت می کنند و گوشوهگیری زیادی دارند .کمرویی به عنوان یک پدیده پیچیده و مرکب ذهنی ،روانی و اجتماعی در نظر
گرفته شووده اسووت که با اضووطراب در موقعیتهای اجتماعی ،بازداری اجتماعی یا رفتارهای بین فردی ناشووی از نگرانی درباره
ارزیابی بینفردی ،مشووخص میشووود .اگر ه تعاریف متعددی از کمرویی ارائه شووده ،ولی کمرویی عموماً به عنوان ناراحتی و
بازداری در غیاب افراد دیگر تعریف شده است (زیمباردو9133 ،9و جونز ،بریگز و اسمیت)9191 ،2
عوامل متعددی در ایجاد و حفظ کمرویی و رفتارهای گوشووهگیرانه دخالت دارند؛ عواملی نظیر محرومیتها و آسوویبهای
اجتماعی ،ناسووازگاریهای شووغلی ،فشووارهای گروهی ،مقایسووهها و برتری طلبیهای فردی ،قومی و نزادی ،تقویت شووخصوویت
انفعالی ،پرخاشگریها و کنترل شدید اجتماعی .جوامع انسانی هر قدر که پیشرفته باشند و نیازهای اقتصادی و اجتماعی و دیگر
نیازهای افراد به آسوووانی برآورده شوووود ،باز هم در زندگی افراد ،موقعیتهایی پیش خواهد آمد که عزت نفس و احترام به خود
آنها را به الش بطلبد و تهدیدشووان کند .از این رو توجه به این عوامل مرثر در شووخصوویت و بررسووی پیامدهای آن در افراد و
کاوُش راهحلهایی برای درمان و حل مشووکالت رفتاری در افراد ،ضوورورت دارد (برونت و اسووچمیت .)2003 ،9کمرویی یک
مشووکل فردی بی سووروصووداسووت و نان شووایع گشووته که میتوان آن را یک بیماری اجتماعی نامید؛ را که کمرویی موجبات
اضوووطراب اجتماعی ،هراس اجتماعی ،عدم اعتماد به نفس ،نداشوووتن مهارت های اجتماعی و عدم سوووازگاری با جمع را فراهم
میسازد .ه بسا افرادی با بسیاری از قابلیتها و استعدادها ،به دلیل کمرویی قادر در به فعلیت رساندن توانمندیهای خود نیستند
(یوسفی ،امیریمجد و برازیان.)9911 ،
یک وباس )9199( 1کمرویی را به عنوان واکنشهای منفی فرد به بودن با غریبهها یا آشووونایان سوووببی تعریف کردند .این
واکنش ها شوووا مل تنش ،نگرانی ،احسووواس های غیر ماهرا نه و نارا حتکن نده ،ن گاه از روی نفرت و بازداری رف تار اجت ماعی
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است.کیت )2003( 9معتقد است که بسیاری از افراد کمرو به جنبههای منفی شخصیتشان زیاد توجه دارند ،آنها نقاط ضعفشان
را بزرگ و قوتشوووان را کم ارزش می دان ند .افراد کمرو نه تن ها تصوووویری منفی از خود در ذهن دار ند ،بل که در باره خود به
قضوواوتهای غیرطبیعی میپردازند و احسوواس میکنند دیگران آنها را قبول ندارند (لیزژیک ،اکیوز ،دوگان و کوگو.)2001 ،2
باس ( )9190دریافت که افراد کمرو ،فاقد مهارتهای اجتماعی و عزت نفس هستند ،ولی در عین حال به شدّت مایلند خودشان
را به عنوان ان سانهای اجتماعی ب شنا سند ،در نتیجه در رواب بین فردی غیرماهرانه عمل میکنند .به نظر می ر سد که کمرویی و
فوبیای اجتماعی دارای عالیم مشووترکی هسووتند (ترنر ،بیدل و توونسوولی  )9110 ،9و تقریباً  99تا  11درصوود افراد کمرو دارای
مالکهای تشخیص فوبیای اجتماعی هستند (هیسر ،ترنر و بیدل.)2009 ،1
بسیاری از محققین پژوهشهای زیادی در زمینه کمرویی انجام دادهاند و به شیوههای مختلف سعی در رفع آن داشته اند ،از
جمله تحقیقاتی که دال بر کاربرد قصووهگویی بر کاهش کمرویی بوده اسووت (آزادی ،درویزه و حسووینی9991 ،؛ دوکانهای فرد،
9991؛ حیدرپور ،دوکانهای فرد و پهلوی 9993 ،و گودرزی ،مکوندحسینی ،رضایی و بلوطبنگان ،)9919 ،تحقیقاتی که مبنی بر
ت ثیر آموزش مهارتهای اجتماعیدر رفع یا کاهش کمرویی و گوشووهگیری اجتماعی در دانشآموزان بوده اسووت ( یک وباس
9190،؛ زیم باردو ،2000 ،زیم باردو و رادل2009 ،1؛ تروور و گیلبرت9191 ،1؛ واالس و آ لدن9111 ،3؛ لیری و کوالسوووکی،9
9111؛ جونز و راس9192 ،1؛ آرکین ،آپلمن و بارگر9190 ،90؛ فتحی9931 ،؛ یعقوبی ،9990 ،یاسوووینیفر ید ،غ یاثیزاده و
نثاروندبراتی 9912 ،و یوسوووفی ،امیریمجد و برازیان ،)9911 ،همچنین تحقیقاتی دال بر بازی و ت ثیر آن در کاهش کمرویی
انجام شووده اسووت (بارت 2092 ،و ضوورابیمقدم و امینیزدی .)9913 ،همانطور که میبینیم تحقیقات زیادی در زمینه کمرویی،
هرکدام به روشهای مختلف کار خود را انجام دادهاند .اما از نظر روش تدریس معکوس کمتر کسی به درمان کمرویی پرداخته
اسوووت .امروزه کالس معکوس 99به عنوان یک مولفهی کلیدی یادگیری ترکیبی ،عالقه زیاد پژوهشوووگران و مربیان را برانگیخته
است (افسینا و سولوژینکف .)2091 ،92کالس معکوس ،در واقع یک مدل مربوط به تعلیم و تربیت است که سخنرانیهای سنتی
و فعالیتهای کار در منزل را معکوس میکند (حمدان و همکاران .)2099 ،99تکنولوژی کالس معکوس بر فرایندهای آموز شی
داللت دارد که در آن دانشآموزان در کالسهای هره به هره ح ضور دارند ،آنها قبال مقداری از دانش نظری مو ضوعی را
که قرار ا ست در کالس بحث شود ،دریافت کردهاند .این روش ،تعامل را موثرتر و مفیدتر می سازد زیرا تمامی دانشآموزان را
درگیر و همچنین دانشآموزان در پرسوویدن سووواالت احسوواس راحتتر و اطمنیان بیشتری دارند و دربارهی موضوووع با معلم و
همکالسیهایشان بحث و گفتگو میکنند و همه کالس در فرایند آموزش دخیل هستند (کاویانی و مصطفایی و خاکره.)9911 ،
تکنولوژی کالس درس بر نقش معلمان نیز تاثیر گذاشووته اسووت و نقش معلم را از انتقالدهندهی محض دانش به تسووهیلگر
یادگیری تغییر میدهد .در کالس معکوس بر یادگیری خودمحور دانشآموز ت کید میشوووود ،بنابراین نیاز اسوووت به دانشآموز
کمک شود تا در مقابل یادگیری خود ،احساس مسئولیت بیشتری داشته باشد (مارش.)2092 ،91
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از تعاریف ساده برای یادگیری معکوس این ا ست که فرم و قالب سخنرانی ا ستاندارد داخل کال سی با فر صتهایی برای
دانشآموزان برای مرور ،بحث و اکتشووواف مسووویر با کمک مربی در کالس ،جایگزین شوووود (هوگس .)2092 ،9کالس درس
معکوس مدلی آموزشووی اسووت که در آن سووخنرانی و تکالیف منزل به عنوان عناصوور اصوولی آموزش جایشووان عو

میشووود

(برگمن و سوومز 2092 ،2و جانسووون.)2099 ،9یادگیری معکوس (کالس معکوس) یکی از روشهای آموزش و یادگیری اسووت
که از فناوریها،در جهت انتقال آموزش و تسووهیل یادگیری بهره میگیرد .در مدل تدریس معکوس معلمان مکان را از آموزش
مسوووتقیم در فضوووای یادگیری گروهی بزرگ تغییر داده و به فضوووای یادگیری فردی با کمک یکی از ندین ابزار و تکنولوژی
آموزشی ،انتقال میدهند .معلمان با ضب سخنرانیهای کاری شان از روی صفحه رایانه خود و یا با فیلم گرفتن از آموزششان و
یا درس های تصوووویری که از اینترنت و یایت های مرتب و غیره تهیه میکنند ،امکان اجرایی کردن کالس درس معکوس را
فراهم میآورند .بدین طریق دانشآموزان منابع و مواد آموز شی را در هر زمان و مکان (کالس درس ،خانه اتوبوس ،بیمار ستان
و  )...دریافت می کنند .با توجه به وجود قابلیت هایی ون امکان مشاهده مکرر ،آن ها برای کالس درس آماده تر و تواناتر می
شوند (باقری و جوشقانی نژاد.)9911 ،
آموزش رویکرد کالس معکوس با مربیانی آغاز و تمرین شووود که میخواسوووتند تا دانشآموزان را بیشتر در فرایندهای
یادگیری درگیر کنند (واگن .)2091 ،1این مدل اسوواسوواً شووامل تمایل به برنامهریزی برای درس ،قبل از کالس اسووت (راوات و
بدی .)2091 ،1اگر ه هیچ کسی نمی تواند ادعا کند که به طور منحصر به فرد پایه گذار رویکرد کالس معکوس بوده است ،با
این حال تعداد کمی از افراد از قبیل؛ جاناتان برگمن ،اریک مازور ،وسوولی بیکر ،مورین لیج ،سووالم خان ،میشوول ترگلیا و گلن
پالت از پیشگامان این رویکرد هستند.
جاناتان برگمن از کسانی است که در زمینه یادگیری معکوس کارهای مختلفی انجام داده است .وی در گذشته کالس معلم
محور را دوست داشت ،اما زمانی که مشاهده کرد گونه دانشآموزانش با معکوس کردن آموزش درگیر فرایند یادگیری شده
اند ،آن روش را رها کرد و به سووومت روش معکوس روی آورد .یادگیری معکوس به او امکان داد تا دانشآموزانش را بهتر
ب شنا سد و دلیل معلم شدنش را به یاد آورد .به عقیده برگمن یادگیری معکوس یک طرز فکر و ذهنیت ا ست .زمانی که معلمان
یادگیری معکوس را میپذیرند ،آموزش م ستقیم را از ف ضای گروهی به ف ضای فردی (بر روی د ستگاه) می برند .این کار زمان
بیشتری در کالس برای تعامل بیشووتر ،حل مسووئله بیشووتر و فعالیتهایی که سووطوحباالی تفکر را در بر میگیرند،فراهم میکند.
معلمان همچنین میتوانند با توجه به موقعیت و فرصتی که دارند از ابزار یادگیری معکوس استفاده کنند .تحقیقات زیادی در این
زمینه انجام گرفته اس که روش معکوس نه تنها به آموزش کمک میکند بلکه محی یادگیری را آزادانه تر و امنتر میکند .به
جز تعامالت معلم و دانشآموزان ،یادگیری معکوس بر ارزش گفت و گوی همکالسووی با هم نیز ت کید دارد (برگمن و سوومز،
 .)9911کالس معکوس میتواند مکانی برای تعامل با معلم و سووایر شوواگردان ،یادگیری شوواگردان از هم و انجام کار عملی به
شکل گروهی با شد و از این طریق میتوان تحرک ،ن شاط و پویایی کالسهای در سی را افزایش داد .ا ستفاده از تکنولوژی در
محی کالس درس معکوس از این لحاظ که دانشآموزان به منابع و مواد غنی یادگیری دسووترسووی پیدا میکنند ،مفید اسووت و
باعث یادگیری ماندگارتر میشوووود (ولف .)2090 ،1همچنین محی کالس معکوس ،دانشآموزان را بهتر برای فراگیری آماده
میکند و بر جلب توجه دانشآموزان و پی شرفت تح صیلی (کیاح سینی و دو ستی )9911 ،و افزایش خودکارآمدی دانشآموزان
تاثیر مثبت دارد (اسوووماعیلی فر و همکاران .)9911 ،با توجه به اهمیت بحث دانشآموزان کمرو و گوشوووهگیر و همچینین جدید
بودن روش تدریس معکوس در این پژوهش محقق قصووود دارد تا برخی از دانشآموزانی که کمرو و خجالتی هسوووتند را مورد

1-

Hughes
Bergmann &Sams
3- Johnson
4- Vaughn
5- Rawat&Bedi
6- Woolf
2-
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مطالعه قرار دهد و با ارائه تکنیکی در یادگیری به روش معکوس و از طریق اقدام پژوهی ،اختالل این دانشآموزان را به حداقل
برساند.
روش پژوهش
این پژوهش با توجه به موضوع و هدف آن از نوع کاربردی است .اقدامپژوهی به هر فعالیتی گفته میشود که منجر به تبدیل
وضعیت موجود به وضعیت مطلوب شود .اقدام پژوهی فرایندی است که در آن وضعیت آموزشی دانشآموزان به منظور بهبود
یادگیری آنها مورد بررسووی قرار میگیرد .اقدام پژوهی در آموزش و پرورش ،روش علمی حل مسووائل و مشووکالتی اسووت که
کارورزان با آن در ارتباط هسوووتند و هدف آن بهبود ،رفع یا کاهش مشوووکالت اسوووت (قاسووومیپویا .)9991 ،جامعه آماری این
پژوهش؛ دانشآموزان پایه ش شم ابتدایی شهر تهران در دب ستان دخترانه شهدای ر سانه ا ست که پنج نفر به عنوان دانشآموزان
کمرو شناسایی شدند و به صورت غیرمستقیم مورد بررسی قرار گرفتند .روش نمونهگیری به صورت هدفمند از نوع نمونهگیری
مورد اسوووتثنایی یا انتهایی 9اسوووت .به این صوووورت که به موارد غیرمعمول یا خاص توجه دارد که گونگی توجه معلمان به
مشوووکالت دانشآموزان در فرایند تدریس و رابطه آن با قدرت معلمان مورد بررسوووی قرار گرفته اسوووت (صوووالحیامیری و
حیدریزاده .)9919 ،مالکهای انتخاب نمونه تحقیق حا ضر ،اینگونه تو س معلمان تو صیف شده ا ست :این دانشآموزان ،به
ندرت صووحبت میکنند و حتی زمانی که شووروع به صووحبت کردن میکنند تنها با نفر کنار دسووتی خود حرف میزنند .در گروه
منزوی و گو شهگیر ه ستند ،خود را ع ضو گروه نمیدانند و م شارکت نمیکنند ،موقع صحبت کردن با معلم و اطرافیان زبان شان
خشک می شود ،در بسیار مواقع در گوشهی کناری میز مینشینند تا دور از شم و نظر معلم و دیگر دانشآموزان باشند .ارتباط
شمی کمی برقرار میکنند.
ابزار گرداوری دادهها
طراحی پروتکل آموزشی به شیوه معکوس و ارائه پروتکل روی دانشآموزان ،الزم به ذکر است به جهت اینکه در کالس،
ف ضای م صنوعی و همچنین تمایزاتی بین دانشآموزان عادی و کمرو پیش نیاید ،این پروتکل همزمان روی تمامی دانشآموزان
کالس اجرا شووود .اما پژوهشوووگر مراقب بود که در هر کجا الزم اسوووت مداخله کند و دانشآموز کمرو و خجالتی را آن هم به
صوووورتی که خود دانش آموز متوجه نشوووود در فرایند آموزش دخیل کند .همچنین از طریق مشووواهده از حالت های مختلف
دانشآموزان کمرو و دیدن حرکات و تعامالت آنها با دیگر دوسووتان و معلم در حین اجرای پروتکل آموزشووی ،شووواهد جمع
آوری گردید .از نظر بلومر ( ،)9111مشوواهده مشووارکتی؛ دال بر رابطهای اسووت که در خالل آن مشوواهدهگر انسووانی نمیتواند از
مشارکت کردن در تجربه و کنش کسانی که مشاهده می شوند ،بگریزد (به نقل از محمدپور .)9910 ،مشاهده مشارکتی مستلزم
ورود به میدان مطالعه ا ست .میدان مطالعه کیفی میتواند در ا شکال مختلف وجود دا شته با شد .برای مثال ،میدان مطالعه ممکن
است یک سازمان ،روستا یا یک منطقهی حاشیه نشین شهری باشد و دلیلی ندارد مکانی را که انتخاب میکنید به دشواری قابل
دسترس باشد؛ میدان مطالعه باید برای محقق کامال دسترسپذیر باشد (محمدپور.)9910 ،
مداخله آموزشی
2

یک کالس  91نفری از دانشآموزانِ دخترِ پا یه شوووشوووم اب تدایی؛ که از این ت عداد پنج نفر از دانشآموزان به عنوان
دانش آموزان کمرو و خجالتی شناسایی شدند که به مدت سه جلسه با روش معکوس از طریق پروتکل آموزشی محقق ساخته از

1-

Extreme or deviant case sampling
 -2در این پژوهش با توجه به ماهیت اقدام پژوهی یعنی شناخت معلم از فراگیران ،پنج نفر از دانشآموزان به عنوان دانشآموزان کمرو شناسایی
شدند ،که والدین آنها و کادر دفتری؛ مدیر و معاونین و دو معلم دیگر در کمرو بودن دانشآموزان اشتراک نظر داشتند.

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
درس نهم سفر انرژی علوم تجربی ششم ابتدایی مورد بررسی قرار گرفتند .مرحله مداخله با اجرای طرح از اواس دیماه تا اوایل
بهمن ماه  13به طول انجامید .عناوین در سی مبحث انرژی در سه جل سه صورت گرفت؛ در جل سه اول مباحث :مفهوم انرژی و
واحد آن ،انواع انرژیها (جنبشوی یا حرکتی یا آزاد شوده و پتانسویل یا ذخیره شوده) و شوکلها و صوورتهای انرژی جنبشوی و
کاربرد آن شامل (گرمایی ،صوتی ،الکتریکی و تاب شی) انجام گرفت و جل سه دوم شامل :انواع شکلها و صورتهای انرژی
پتانسیل و کاربرد آن شامل (مکانیکی ،مغناطیسی ،گرانشی ،کشسانی ،هستهای ،شیمیایی ،پتانسیل الکتریکی) مورد بررسی قرار
گرفت و در نهایت جلسووه سوووم مبحث تبدیالت انرژی شووامل ( تبدیل انرژی گرمایی به حرکتی ،حرکتی به صوووتی ،نورانی به
الکتریکی ،گران شی به جنب شی ،ک ش سانی به جنب شی ،شیمیایی به جنب شی ،شیمیایی به حرارتی ،شیمیایی به گرمایی و گرمایی به
نورانی) میباشوود .در هر پروتکل فعالیتهای برای معلم و فعالیتهایی برای دانشآموزان و همچنین وسووایل آموزشووی و فضووا و
مدل کالس طراحی شوووده بود .مبنای کار در هر پروت کل متناسوووب با زیربنای تئوری آن طراحی شوووده بود .در پروتکل روش
معکوس در پنج مرحله به ترتیب -9 :درگیر شوودن دانشآموزان -2 ،بسوو و گسووترش اطالعات  -9بررسووی کلیدواژهها جهت
شفاف سازی بحث -1 ،حل تمرینهای کتاب و  -1توضیح مختصر فرایند کار جلسه بعد .الزم به ذکر است در این روش معلم؛
فیلم آموزشووی ،انیمیشوونهای مربوط به درس ،جزوات و منابعی که بیشووتر به دانشآموز برای درک و فهم مطالب کمککننده
اسووت در اختیارشووان قرار میداد و همچنین از آنها میخواسووت تا خودشووان نیز منابع بیشووتری را پیدا کنند و به کتابخانه مراجعه
کرده و از اینترنت نیز بهره گیرند تا برای هر جلسه آمادگی کافی را داشته باشند.همچنین توضیحات مختصری را به دو صورت
شوووفاهی و فایل تصوووویری ،قبل از ارائه درس در جلسوووه بعدی توسووو دانش آموزان ،به آن ها ارائه می داد ،تا ببیند و مطالعه
کنند.طراحی پروتکلهای آموزشی در دو ماه و طی ندین مرحله صورت گرفت -9 :مطالعه کتابهای مربوط به روش تدریس
برای شووناخت کافی در زمینه طرح درس  -2مطالعه روش تدریس معکوس برای شووناخت کامل مبانی نظری هرکدام از آنها -9
پیادهسوازی عملیاتی روش تدریس براسواس مبانی نظری  -1بررسوی روایی روش توسو معلمین و اسوتاد مدیریت آموزشوی -1
بررسی اصالحات و بازنگری  -1ارائه مجدد پروتکل به افراد جهت بررسی مجدد اصالحات و تایید آنها و در نهایت  -3اجرای
پروتکل آموزشی .در ادامه جداول یک و دو مراحل کاربندی پروتکل و طراحی را نشان داده است.
جدول  .9کاربندی کلی پروتکل معکوس
مراحل

-9

اجرای جلسه اول

(معکوس)

مباحث مطرح شده در هر جلسه

مفهوم انرژی و واحد آن ،انواع انرژیها (جنبشی یا حرکتی یا
آزاد شده و پتانسیل یا ذخیره شده) و شکلها و صورتهای انرژی
جنبشی و کاربرد آن شامل (گرمایی ،صوتی ،الکتریکی و تابشی)

-2

اجرای جلسه دوم

(معکوس)

انواع شکلها و صورتهای انرژی پتانسیل و کاربرد آن شامل
(مکانیکی ،مغناطیسی ،گرانشی ،کشسانی ،هستهای ،شیمیایی ،پتانسیل
الکتریکی)

-9
(معکوس)

اجرای جلسه سوم

تبدیالت انرژی شامل (تبدیل انرژی گرمایی به حرکتی،
حرکتی به صوتی ،نورانی به الکتریکی ،گرانشی به جنبشی ،کشسانی
به جنبشی ،شیمیایی به جنبشی ،شیمیایی به حرارتی ،شیمیایی به
گرمایی و گرمایی به نورانی)
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جدول  .2مراحل طراحی و ارائه درس در پروتکل آموزشی (معکوس)
مراحل طراحی پروتکل
-9مطالعه کتابهای مربوط به روش تدریس برای
شناخت کافی در زمینه طرح درس
 -2مطالعه روش تدریس معکوس برای شناخت کامل
مبانی نظری
 -9پیادهسازی عملیاتی روش تدریس براساس مبانی
نظری
 -1بررسی روایی روش معکوس توس معلمین و استاد
مدیریت آموزشی
 -1بررسی اصالحات و بازنگری

مراحل ارائه درس به روش معکوس

 -9درگیر شدن دانشآموزان

 -2بس و گسترش اطالعات

 -9بررسی کلیدوازهها جهت شفاف سازی بحث

 -1حل تمرینهای کتاب

 -1توضیح مختصر فرایند کار جلسه بعد.

 -1ارائه مجدد پروتکل به افراد جهت بررسی مجدد
اصالحات و تایید آنها
 -3اجرای پروتکل آموزشی

روش تحلیل دادهها (شواهد)
با استفاده از هار مرحله مشاهده مشارکتی روند گردآوری دادهها تحلیل شده است؛
-9

مرحله آغاز یا برقراری تماس اولیه :در این مرحله محقق تماس های اولیه را با میدان تحقیق برقرار کرده

است .با توجه به اینکه خود پژوهشگر یکی از افراد مهم در فرایند اجرای پروتکل و مشاهده مشارکتی بوده است کار
خود را به این صورت آغاز کرده است که ابتدا با ورود به میدان تحقیق و نظاره کردن افراد مورد مطالعه برای کسب
اطالعات در مورد آنها و م شاهده رویدادهای ح سا سی که اتفاق میافتد بدون اعمال و یا انجام کاری شروع کرده
است.
-2

مرحله درگیری و مشوووارکت (از مسوووئله به میدان و از میدان به مسوووئله)؛ در این مرحله محقق نقش

مشارکتگر به مثابه مشاهدهگر را داشته به این صورت که هویت محقق مشخص است اما دوست نزدیک و صمیمی
سووژهها نیز محسووب میشوود .الزم به ذکر اسوت محقق در فرایند کار کمکیار معلم بوده اسوت و همراه با معلم به
اجرای پروتکل آموزشی به شیوه معکوس پرداختهاند و در حین انجام مراحل به مشاهده دقیق سوژهها پرداخته است
و از نزدیک آنها را درگیر فرایند کار کرده است و با آنها تعامل نزدیکی داشته است.
-9

یاددا شت برداری از فرایند کار؛ در این مرحله از نوع یاددا شتهای ا ستنباطی ا ستفاده شده ا ست به این

صورت که؛ یادداشتها از طریق گوش دادن به سوژهها نوشته میشود .محقق در روند انجام کار آنچه را که سوژهها
از خود نشووان میدادند و میگفتند را گوش میداد و سوو س بدون اسووتفاده از مقولههای تحلیلی یادداشووت برداری
میکرد و آنها را با آنچه قبال در زمان دیگری از انها شنیده بود مقایسه می کرد .س س تفسیر خود را برای استنباط
آنچه از آنها منظور میرود به کار میگیرد.
-1

مرحله خروج از میدان؛ در این مرحله باید با همان دقت ورود به میدان ،صوووورت گیرد به این طریق که

باید به تدریج و آهسته و با مطلع کردن افراد بومی ت ثیرگذار باشد.

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
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مرحله نگارش گزارش؛ محقق پس از طی مراحل مختلف پروتکل و م شاهده م شارکتی شروع به نو شتن

گزارش کار از سوژهها میکند.شاخص ها و مقوالتی که از فرایند مشاهده مشارکتی در مرحله گزارش کار استنباط
شد ،شامل؛ پذیرش ،احترام ،صمیمیت ،مشارکت است که در قسمت بعدی به توضیح آنها پرداخته خواهد شد.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به آنچه مشوواهده شوود و یاداشووتبرداریهایی صووورت گرفته؛ سوووژهها در ابتدا کمتر در بحث مشووارکت داشووتند .با
مداخله محقق در انجام کار و ترغیب دانشآموزان به انجام آزمایشات دانشآموزان کم کم با فرایند کار آشنا شدند و شروع به
بحث و مشارکت کردند ،محقق با صدا زدن دانشآموزان ابتدا به صورت داوطلبانه و س س با صدا زدن نام دانشآموزان از آنها
میخوا ست تا وارد درس شوند و به ارائه تو ضیحاتی که از قبل آماده کردند ب ردازند .همچنین بع ضی از دانشآموزان در خالل
درس متوجه برخی مفاهیم و اصول انرژی میشدند که برای ارائه توضیحات وارد مباحث میشدند ،در همین حین حواس محقق
بی شتر متوجه سوژهها بود؛ که همگی به خوبی خود شان را ن شان دادند و با صمیمیتی که محقق ایجاد کرده بود و طراحی جالب
روش معکوس و انجام آزمای شات ،کم کم آنها وارد بحث شدند و شروع به م شارکت فعال و انجام آزمای شات کردند ،به گونه
ای که جو کالس بسیار صمیمی و مفرح شده بود و حتی تمامی دانشآموزان رضایت خاطر بسیاری داشتند.
هار مورد در حین انجام مشاهدات از دانشآموزان کمرو شناسایی شد که عبارتند از؛ پذیرش ،اعتماد ،احترام ،صمیمیت،
مشووارکت .از این هار مورد یک مورد به عنوان شوواخص اصوولی یعنی پذیرش و سووه مورد دیگر به عنوان زیر مقوالت شوواخص
اصلی در نظر گرفته شده اند؛ یعنی اعتماد ،احترام ،صمیمیت.
پذیرش؛ اگر فردی احساس کند که مورد پذیرش جمع قرار گرفته است بی تردید همین امر سبب میشود تا خود را با جمع
یکی دانسوووته و با آن ها همراهی کند ،با ایجاد جو مناسوووب و مطلوبی که محقق در کالس ایجاد کرده بود این احسووواس به
دانشآموزان دسووت داد که میتوانند آزادانه در کالس شوورکت کنند و مطالب خودشووان را فار از اینکه اشووتباه باشوود ،به بحث
بگذارند.
اعتماد :پذیرش به دنبال خودش اعتماد و سایر موارد دیگر را به همراه میآورد .به عبارت دیگر اعتماد ،احترام ،صمیمیت و
م شارکت ا ست که پذیرش را به همراه دارد که الزم و ملزوم یکدیگر ه ستند .اگر دانشآموز اح ساس کند که معلم به او اعتماد
دارد با راحتی بیشووتری میتواند در درس مشووارکت کند .به عبارتی رابطهای که در آن قدرت موضوووع اصوولی نیسووت ،افراد بهتر
میتوانند با یکدیگر تعامل داشته باشند .ایجاد جو مناسب و فار از هر گونه ترسی ،سبب شد تا دانشآموزان کمرو به کالس و
جو کالس و محقق اعتماد کرده و شروع به ابراز بیان کنند و وارد بحث شوند.
احترام؛ یکی دیگر از مصادیقی که باعث میشود تا افراد احساس آرامش و مشارکت بیشتری در بحثها داشته باشند مبحث
احترام است .احترام شمردن به دانشآموز میتواند به منزله واال شمردن او و احترام نگذاشتن به وی به معنای کو ک شمردن او
تلقی شود .زمانی که معلم با احترام بی شتر با دانشآموزان صحبت میکند و از آنها میخواهد نظر خود شان را ن سبت به مباحث
درسی بدهند و نگران این مساله که ممکن است اشتباه جواب بدهند نباشند قطعا مشارکت بیشتری در درس حاصل خواهد شد.
همانطور که مشوواهده شوود ،محقق پس از ایجاد جو احترامآمیز همراه با اعتماد ،شوواهد مشووارکت بیشووتر سوووژهها و واکنشهای
رفتاری آنها بود.
صوومیمیت :زمانی که محقق با دانشآموزان در درس مشووارکت میکرد و از آنها میخواسووت تا با زبان خودشووان درس را
ارائه دهند و فهم آنچه را که برایشوووان قابل بیان اسوووت را به زبان ب یاورند؛ دانشآموزان بیشوووتر احسووواس راحتی میکردند و
میخواستند در بحث شرکت کنند .به عبارتی زمانی که جو کالس ،همراه با ارائه اصول و کمی شوخی بود بیشتر دانشآموزان
کمرو ترغیب میشدند تا مشارکت فعالتری داشته باشند.
به طور کلی آن چه در این تحقیق واضوووح و مبرهن اسووووت ،عالوه بر کارایی و اثربخشوووی روش معکوس برای ت مامی
دانشآموزان به خصووووص دانشآموزان کمرو ،حس شوووو طبعی معلم ،ایجاد جو صووومیمی همراه با احترام ،پذیرش تک تک
دانشآموزان و وارد کردن آنها در بحث و اعتماد به صوووحبتهای آنها ،میتواند سوووبب یادگیری و مشوووارکت دانشآموزانِ
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کمرو در کالس درس بشود .با توجه به اینکه روش تدریس معکوس دیرزمانی نیست که در مدارس و کالسهای درس ،توس
معلمان رونق گرفته است اما باز هم تالش بیشتری را میطلبد ،تا شاهد این باشیم که تمامی مدارس از این روش بهرهمند شوند و
در کالسهای درس آن را به کار گیرند .البته قابل ذکر اسوووت که در این زمینه میبایسوووت آگاهی الزم برای معلمان ،مدیران و
والدین صورت گیرد تا بعدها از مشکالت احتمالی جلوگیری به عمل آید.
پیشنهادات
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تجربی و جذابتر کردن مباحث برای دانشآموزان
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