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 و تدریس در آموزشی فناوری شامل وی تحقیقات حوزه. باشد می اهرواحد  آزاد دانشگاه در انگلیسی، زبان آموزش دکترا دانشجوی پروانه حمید 

 .شود می آموزشی مطالب طراحی
 تحقیق، شناسی روش شامل وی تحقیقاتی حوزه. باشد می اهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه در انگلیسی، زبان آموزش گروه استادیار ذوقی مسعود 

 .است زبان سنجش و زبان شناسی روان
 است کاربردی شناسی زباندر زمینة وی تحقیقاتی حوزه. باشد می اهرواحد  اسالمی آزاد دانشگاه در انگلیسی زبان آموزش گروه استادیار اسدی نادر. 
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 چکیده
 رواج و اینترنت پدیداری از پس. استناممکن آنان جدایی که تنیده درهم چنان آدمی با فناوری اینک،
 و پیام دریافت و ارسال ارتباط، برای افزارهایینرم و هااپلیکیشن از مردم، از بسیاری شمار رایانه،

 معروف ،یآموزش یننو هایروش از یکیدر این راستا، . کنندمی استفاده غیره و آموزشی کاربردهای
 جای خود در را یادگیری مختلف هایسبک و شودمی یادگیری افزایش باعث ،معکوس آموزش روشبه

 آموزانزبان اضطراب و خودمختاری بر معکوس آموزش روش تأثیر بررسی پژوهش؛، این هدف. دهدمی
 استان در رودسر مرکز نور پیام دانشگاه انگلیسی زبان رشتۀ  دانشجوی 21 منظور بدین. است ایرانی
 خودمختاری پرسشنامۀدر این مطالعه از . شدند تقسیم آزمایش و کنترل گروه دو به و انتخاب گیالن

 حاضر، پژوهش روش. استفاده گردید هورویتز خارجه زبان اضطراب پرسشنامۀ و لی و ژنگ آموزانزبان
 طریق از هاداده تحلیل و تجزیه. بود کنترل گروه با همراه آزمونپس و آزمونپیش با آزمایشی،شبه روش

 تأثیر معکوس، آموزش روش که دادنشان نتایج. گرفت صورت SPSS 22 افزار نرم با کوواریانس تحلیل
 برای تواندمی پژوهش هاییافته. دارد آنان اضطراب کاهش و آموزانزبان خودمختاری بهبود در بسزایی
 .باشد سودمند آموزشی نظام طراحان و زبان آموزشی هایکتاب مؤلفان زبان، استادان
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ABSTRACT 
 
This study was an attempt to investigate the impact of the flipped classroom 
approach on Iranian EFL learners' autonomy and anxiety. To this end, 29 students 
were selected from Roudsar center, Gilan Payam-e-Nour University, Iran and 
divided into the control and experimental groups. They were asked to fill in two 
questionnaires, namely the English versions of the Zhang and Li's Learner 
Autonomy Questionnaire, and Foreign Language Classroom Anxiety Scale. The 
research method employed in this research was a quasi-experimental study with a 
pretest and posttest with a control group. Data were analyzed using ANCOVA. The 
results of this study revealed that the flipped classroom had a significant effect on 
the improvement of learner autonomy and it also showed that flipped classrooms 
had a significant effect on suppressing language anxiety. The findings of this study 
carry important implications for foreign language syllabus designers, curriculum 
planners, and language instructors. 

© 2020 All rights reserved. DOI: 10.22059/jflr.2020.291793.698 
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مقدمه.0
زندگی روزمره از ناپذیر  جدایی ییجز ،، فناوریاینک

جهان مدرن و گسترش  اینترنت به وروداست. از زمان  شده

های  استفاده از رایانه، افراد بیشتر و بیشتری از رسانه

فردی،  الکترونیکی برای مقاصد مختلفی چون ارتباط بین

های آموزشی و زبانی و  دریافت اطالعات، جنبهارسال و 

های  اند. این پیشرفت در فناوری، انتخاب غیره استفاده کرده

کارگیری در آموزش و یادگیری زبان  ای را برای به گسترده

 گذارد. می خارجی پیش روی ما

هایی که در دسترس ما  فناوری ۀگسترد ةمجموع

آموزش زبان  هستند، ابزارهای متنوعی را برای بهبود

خارجی برای اهداف یادگیری خاص، در اختیار ما قرار 

گیری از  دهند. رویکرد کالس معکوس همراه با بهره می

های اخیر  فناوری، یکی از رویکردهایی است که در سال

آرونسون، آرفستروم است ) خود جلب کرده توجه زیادی را به

کارگیری فناوری در  (. به2199مالدرو، ؛ 9219و ت م، 

های  بر جذابیت افزونتواند  می ،محیط کالس معکوس یک

آموزی زبان خارجی نیز  اهداف زبان پژوهش آموزشی، به

آموزشی است که  راهبردیمعکوس،  آموزشکمک کند. 

فرمی برای ارتقای تفکر انتقادی، همکاری و  پایگاه یا پلت به

اجتماعی با همساالن در سطح  همکنشیمشارکت، و 

 یبرا کردیرو نیا یایهرچه مزاآکادمیک تبدیل شده است. 

 یعلم اتیه یاعضا شود، یآشکارتر م یاهداف آموزش

اهداف و بهبود  نیا به یابی دست یآن را برا ،یشتریو ب شتریب

بانک و گراهام، ) کنند یاتخاذ م انیدانشجو یریادگی ةتجرب

 (.2192هیوگز، ؛ 2192

بیانمسئله-0-0

 03همان معضلی است که در  آموزش زبان در ایران به

بار  است. یکی از شرایط نامطلوب و تاسف سال گذشته بوده

با یادگیری زبان خارجی در ایران این است که  پیونددر 

سال  زبان انگلیسی، حتی پس از هفت به برقراری ارتباط

های راهنمایی و دبیرستان،  آموزش اجباری در مدارس دوره

 بیشتر ،زبان خارجی است آموزان زبان فراتر از توانمندی که 

 یبرقرار یبرا یسیاستفاده از زبان انگل به آموزان قادر دانش

 (. 2192صفاری و رشیدی، ) ستندیارتباط ن

زبان  آموزان زبان زا در آموزش زبان که  مشکل ةمسئل

ند، این ا عموما  با آن مواجه ،عنوان زبان خارجی به انگلیسی

 ۀانداز به است که فناوری مدرن در آموزش زبان انگلیسی

(. اینترنت 2119منیعی، گیرد ) کافی مورد استفاده قرار نمی

توانند بر اساس  ند که میا و ویدئوهای آموزشی، دو منبعی

بکار گرفته شوند؛  آموزان زبان آموزان و  نیازها و عالیق دانش

ح در سط ویژه به های زبان، اما از این منابع در کالس

فریبرزی و ابوبکر، شود ) کافی استفاده نمی ۀانداز به دانشگاه،

 طیبهبود شرا یبراهای مختلفی  (. تا کنون، تصمیم2199

ی در کشور ما اتخاذ شده، نامساعد آموزش زبان خارج

های  اند، کتاب  ها و رویکردهای جدیدی اجرا شده روش

های آموزشی زیادی با آزمون و خطا در  مهدرسی و برنا

آموزش و یادگیری زبان انگلیسی در ایران اصالح و بازبینی 

اهداف مطلوب در این زمینه میسر  به ابیتیاند، اما دس شده

 (.2192صفاری و رشیدی، نشده است )

 ةمختلف در زمین های پژوهشهای بسیار و  کتاب

 بیشترکه  پذیرفته و براین باورندموزش زبان انگلیسی آ

-عنوان زبان خارجی، معلم به های زبان انگلیسی کالس

معنادار در نبود همکنشی  به منجر روش محورند که این

تالش از طرف انگیزۀ محیط کالس و نبود عالقه و 

براون و لی، شود ) آموزان برای یادگیری زبان مقصد می دانش

اندرکاران آموزشی همواره با این  (. دست2118کیم، ؛ 2113

جدید و موثرتری برای  راهبردهایکه  روبرویندچالش 

کار  به آموزان در محیط کالس درگیری و مشارکت دانش

 یادگیری افزایش یابد.یند ایی فرابگیرند تا کار

آموزش موثر زبان  ةنیچالش در زم نیتداوم ا به با توجه

گذشته، ا شکال  ةهای فناوری در چند ده ی، پیشرفتخارج

اند. برخی  جدیدی از یادگیری فعال را معرفی و محقق کرده

های مهم فناوری شامل اینترنت دارای پهنای  از این پیشرفت

 های سایت ش ابری، وبباند باال، محاسبه یا رایان

های نوین انتشار اخبارند.  گذاری ویدئو و وروش اشتراک به

های آموزشی یادگیری فعال  یک همکاری مشترک بین روش

کالس »اصطالح  به های فناوری، روش موثر و پیشرفت

 ةاست؛ نوعی سبک آموزشی که شامل انتقال مؤلف« معکوس

س با هدف خارج از محیط کال به درس ةسخنرانی ارائ

 ةهای آموزشی دیگر در طول زمان جلس گنجاندن فعالیت

 (.2192استریر، شود ) می کالس
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ضرورتواهمیتپژوهش-0-2

است و بر آموزش  یکالس معکوس، سبک نو

 ،عبارت دیگر، این شیوه به کند. محور تمرکز می -آموز زبان

دهد که  معلمان این امکان را می به مدیریت و هم به هم

تر و پویاتری را در محیط مدرسه یا  محیط یادگیری فعال

 آموزشروزافزون از روش  ۀدانشکده ایجاد کنند. استفاد

معکوس، نه تنها محیط کالس، بلکه کل پارادیم یا الگوی 

را دگرگون کرده است. فشارهای کنونی برای  آموزشی

همراه  به های آموزش عالی هنام گسترده در برنام ثبت

های  تسهیل سبک به های روزافزون فناوری، منجر پیشرفت

منظور افزایش  به چندگانه آموزشی معکوس و ترکیبی/

هابز، ی کرده است )هیادگیری فعال و موثر، کمک قابل توج

در حالی  ؛ت(. تفاوت بین این دو رویکرد در این اس2199

ای  گونههای  دنبال ایجاد تجربه به ترکیبی/چندگانه آموزشکه 

های  است که در رفت و آمد مداوم بین موقعیت یادگیریاز 

ند،  در اکمک فناوری(  به رو و آنالین )یا حداقل-در-رو

معکوس دانشجویان را پیش از زمان  آموزشحالی که 

ده یا بدون استفاده محتوای درسی ) با استفا برابرکالس، در 

و  همکنشیدهد که این امر، امکان  از فناوری( قرار می

 کند مشارکت بیشتر با معلم را در طول زمان درس فراهم می

 (.2112بی،  الیس، استید و اپل)

دلیل ظرفیت آن  به رسد که یادگیری معکوس، نظر می به

شد  ای که زمانی تصور می ی یادگیریها ترکیب نظریه»برای 

های یادگیری  یعنی فعالیت-ناسازگار و کم تاثیرند

ساختارگرایی و  انگارۀمحور فعال که بر اساس  مسئله

های آموزش مستقیم  های آموزشی برگرفته از روش سخنرانی

طور خاص برای  به ، و«اند اصول رفتارگرایی، بنا شده ةبر پای

عنوان زبان خارجی مناسب  به لیسیهای یادگیری انگ محیط

(. شواهد پژوهشی در دسترس، 2199بیشاپ و ورلگر، باشد )

یی رویکرد کالس معکوس در محیط یادگیری احاکی از کار

برگمان و سمز، عنوان زبان خارجی است ) به انگلیسی

الدین  زین؛ 2192تاکر، ؛ 2191کراتوول و آندرسون، ؛ 3303

 (.  2192و آتاران، 

های تمرین  رویکرد کالس معکوس، امکان فرصت

کالس را  صورت دیجیتال در خانه و خارج از به درس

 یمحتوا لیو تحل هیها امکان تجز آن به کند و فراهم می

 یکی .دهد یدر کالس م یریادگیو پس از  شیرا پ یآموزش

 یریادگیاست که   نیا ،کردیرو نیا ریانکارناپذ یایاز مزا

را قادر  آموزان زبان در خانه،  نیتمر یبرا ییها با فرصت

خود کنترل  یریادگیکنند و بر  نیخودشان تمر ؛سازد یم

بر این،  افزون(. 2199دونالد و اسمیت،  مک) داشته باشند

کالس معکوس قابلیت این را دارد که مسئولیت یادگیری را 

برگمان، اورمایر و ویلی، آموز انتقال دهد ) دانش به از معلم

کنند که  ( ادعا می2199برگمان و همکاران )(. 2199

کند که در آن  رویکرد کالس معکوس شرایطی را فراهم می

آموزان مسئولیت یادگیری خودشان را بر عهده  دانش

 گیرند.  می

 ،یآموزان در سطوح مختلف آموزش دانش بیشتر

ند و فرصت ا درس یها خود در کالسمعلمان  به وابسته

 تیآموزان خودشان مسئول وجود ندارد که دانش یچندان

خود کنترل  یریادگیو بر روند  رندیرا بر عهده بگ یریادگی

دنبال جستجو  به ندرت خودشان به آموزان داشته باشند. دانش

 نیدر آموزش زبان، ا ژهیو به روند؛ یم عاتو کسب اطال

آموزان قرار  زبان اریم اطالعات را در اختمعلم است که تما

الزم است که  جهیدر نت(. 2192فریور و رحیمی، ) دهد یم

خودشان،  یریادگی تیآموزان با بر عهده گرفتن مسئول دانش

داشته باشند  یریادگیدر روند  یتر و موثرتر مشارکت فعال

مستقل  یریادگی رایمعلم نباشند، ز به یطور کامل متک به و

کالس درس آگاه کند تا  طیها را خارج از مح آن تواند یم

عادت را پس از  نیو ا اموزندیرا ب وستهیپ یریادگیعادت 

 (.همانحفظ کنند ) زیخود ن یرسم التیتحص لیتکم

 یدر پژوهش (2199هیمی، اسکندری و رحیمی )ابرا

بر  یمبتن ،زبان یریادگیچارچوب  کیاتخاذ  راتیتأث

کالس  طیآموزان از مح دانش افتیرا بر درک و در یفناور

 طیکه مح دندیرس جهینت نیا به کردند و یبررس یزبان خارج

مدتر و اباشد، کار یبر فناور یکه مبتن یزبان یریادگی

. کند یم لیرا تسه یریادگیمحور است و  -آموز زبان

رحیمی و اخیر دیگر که توسط  ةهمچنین در یک مطالع

 ICTانجام شده است، تأثیر  (2194عسکری بیگدلی )

)فناوری اطالعات و ارتباطات( بر پرورش خودکنترلی 

داد که  آموزان بررسی شد. نتایج این بررسی نشان دانش

استفاده از فناوری، تأثیر قابل توجه و معناداری بر 

الدین و  زینبر این،  افزونآموزان دارد.  خودکنترلی دانش
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مرجع  ة( یک تحلیل محتوایی از بیست مقال2192هلیلی )

این نتیجه  به یادگیری معکوس انجام دادند و ةدر زمین

دنبال بررسی  به که اغلب مطالعات کالس معکوس،رسیدند 

د. و نآموزان نیازهای یادگیری خودمختار )مستقل( دانش

( این فرضیه را مطرح 2192ابیسکرا و داوسون )همچنین 

آموزان  تواند نیاز دانش کردند که رویکرد کالس معکوس می

ارتباط، مهارت و کارآیی را برای خودمختاری، احساس 

( و 2199دیویس، دین و بال  )برآورده سازد. همچنین 

های  نیز بر اساس پژوهش  (2199گیونی، برل و ژو ) مک

آموزان در کالس درس  خود خاطرنشان کردند که دانش

توانند با سرعت دلخواه خودشان یاد بگیرند که  معکوس می

افزون دهد.  ها را افزایش می این امر حس خودمختاری آن

پژوهشی در داخل ایران انجام شد و نتایج  ة، یک مطالعبراین

تأثیر دارد  آموزان زبان داد که فناوری بر خودمختاری  نشان

 (.2199مکاران، ابراهیمی و ه)

کنیم که  ما فرض می ،همین دلیل، در این مطالعه به

صورت دیجیتال در خانه و  به های تمرین درس فرصت

را  آموزان زبان تواند خودمختاری  خارج از فضای کالس، می

پذیری فردی بیشتری برای  مسئولیت به تقویت کند و منجر

 ةعنوان فرضی به رایادگیری زبان شود. بنابراین، ما این فرضیه 

( رویکرد کالس معکوس بر 0کنیم که: )ف اول مطرح می

عنوان زبان خارجی تأثیر  به انگلیسی آموزان زبان خودمختاری 

 دارد.

آموزش زبان و  گسترۀای در  گسترده های پژوهش

روانشناسی انجام شده که تأثیرات اضطراب بر آموزش 

؛ 9182هورویتز، هورویتز و کوپ، اند ) زبان را بررسی کرده

های  ( و یافته9119یانگ، ؛ 9119اینتایر و گاردنر،  مک

دهد که نوعی اضطراب وجود دارد که  ها نشان می آن

ی زبان خارجی یادگیر ویژه به مانع از یادگیری زبان

یادگیری آنالین  ،ی محیط شود. یکی از مزایای بالقوه می

های یادگیری را بهبود  تواند تجربه این است که می

بخشد و با کاهش اضطراب، ظرفیت ارتباط شفاهی 

؛ 2193فر و صدیقی،  عطاییآموزان را افزایش دهد ) دانش

مطالعاتی نشان  ة(. شواهد پیشین2192رحیمی و سلیمانی، 

توانند برای افزایش  دهد که فناوری و اینترنت می می

های زبانی خاص نیز مورد استفاده قرار  تقویت مهارت

؛ 2193فر و صدیقی،  عطایی؛ 2192امیریوسفی، گیرند )

(. بنابراین، با استفاده از رویکرد کالس 9182هورویتز، 

بوچلر، سیلی و گومی، پذیر ) معکوس که بسیار انعطاف

 ،بخش است ( و لذت2192ولگول، زاپی و ماهونی، ؛ 2194

، مسابقه و حل  نگاری ها، پاراگراف مثل استفاده از بازی

توان اضطراب در  (، می2199هرید و شیلر، مسئله )

 های درس را تا میزان قابل توجهی کاهش داد. کالس

 ،که اگر معلمان بر این باورند کارشناسانبسیاری از 

 زبان انگلیسی آموزان زبان زمان و فرصت کافی را در اختیار 

ای را  یادگیری راهبرهایعنوان زبان خارجی قرار دهند تا  به

دهند، انتخاب کنند و بکار بگیرند،  که خودشان ترجیح می

توانند در یادگیری زبان خارجی پیشرفت بیشتری  می

هورویتز و ؛ 2193فر و صدیقی،  عطاییباشند ) داشته

(. برخی از 9119اینتایر و گاردنر،  مک؛ 9182همکاران، 

، زمان و مکان خاصی را برای مطالعه ترجیح آموزان زبان 

تواند مورد استفاده قرار گیرد.  یدهند که در آن فناوری م می

صورت  به ، آنچه را که در کالس درسآموزان زبان این 

اند، با سرعت دلخواه خود و با منابعی که  رودررو آموخته

 متناسب با سبک یادگیری ترجیحی، سطح و اهداف خود

بررسی و  ،است، هر زمان که برایشان مناسب باشد آنان

توانند نه تنها  می آموزان زبان کنند. این دسته از  می واکاوی

بلکه بیاموزند که چطور  ،زبان خارجی را یاد بگیرند یک

خودشان،  ةمطالع شیوۀ ۀاهدافشان را تنظیم کنند و دربار

ریزی و  بدون استفاده از کمک یا راهنمای بیرونی، برنامه

رحیمی و ؛ 2193فر و صدیقی،  عطایی) کنندسازماندهی 

توانایی ها را  همچنین آن ،(. این شیوه2192سلیمانی، 

های نوین )مثل دیکشنری الکترونیک،  از فناوری تا دهد می

های اجتماعی( استفاده کنند و  ویکی، وبالگ، و رسانه

از جمله اضطراب راهکارهایی را برای حل مشکالت خود 

کو و چن، ؛ 2193فر و صدیقی،  عطاییپیدا کنند ) فشارو 

(.  اما باید یادآور شد تاکنون 2192ین، هو و چانگ، ؛ 2192

 عکوس و اضطراب،ارتباط بالقوه بین رویکرد کالس م

 صورت تجربی مورد بررسی قرار نگرفته است. به

دیگر این مطالعه  ةفرضی به بحث باال، ما به با توجه

( رویکرد کالس معکوس بر اضطراب 3پرداختیم که: )ف

عنوان زبان خارجی تأثیر  به زبان انگلیسی آموزان زبان زبانی 
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 دارد. 

ویکرد کالس که بررسی ارتباط بین رباور داریم ما 

و اضطراب زبانی کمک  آموزان زبان معکوس، خودمختاری 

ایرانی خواهد  آموزان زبان  به آموزش زبان به قابل توجهی

با همتایان  همکنشیهایی را برای افزایش  زیرا فرصت ،کرد

کند  تر در موضوع درس فراهم می و مشارکت عمیق

ها یا  ( و دیالوگ2194جانسون، بکر، استرادا و فریمن، )

صورت دیجیتالی از طریق ویدئوها،  به شده گفتگوهای ضبط

فصل برای  به های فصل های تمرینی و آزمون مسئله

از زمان  پیش و پستا در خانه  دهد آموزان ارائه می دانش

 تواند می شیوه،این  .ها دسترسی داشته باشند آن به تدریس

(. بدین 2199بنسون، آموزان شود ) پیشرفت دانش به منجر

صورت  به شده ترتیب، فرصت تماشای مکالمات ضبط

فصل و تالش  به های تمرینی فصل ویدئویی، حل مسئله

 آموزشهای هر فصل در خانه و قبل از  آزمون به برای پاسخ

از موضوع درس  آموزان زبان درک قبلی تواند  در کالس، می

های ارزشمندتر و تمرین بهتری را با  را افزایش دهد، بحث

 هدایت معلم در داخل کالس فراهم نماید و در نتیجه منجر

تسلط و مهارت بهتر در زبان انگلیسی شود. این روش  به

عنوان یک عامل اصلی و  به توان می یادگیری  را-آموزش

تغییر سازنده در کالس درس تلقی کرد مهم در ایجاد 

 (.2199بنسون، )

حاضر در یک محیط معمول  ةاز آنجایی که مطالع

عنوان زبان خارجی انجام شد،  به آموزش زبان انگلیسی

های مشابه یادگیری  محیط به توانند ها و نتایج آن می یافته

 داده شوند. در نتیجه، نیاز فوریزبان انگلیسی تعمیم 

های مختلف با  بررسی رویکرد کالس معکوس در محیط به

های متفاوتی دارند،  زبان انگلیسی که پیشینه آموزان زبان 

شود تا رویکردهای آموزشی مبتنی بر شواهد و  می احساس

متناسب با محیط یادگیری مثل رویکرد کالس معکوس در 

 آموز بدست آید. خودمختاری زبانرفع اضطراب زبانی و 

حاضر  ةهای زیر برای هدایت مطالع این منظور، پرسش به

 طراحی شدند:

: آیا رویکرد کالس معکوس تأثیر 0 ۀپرسش شمار

ایرانی زبان  آموزان زبان معناداری بر خودمختاری 

 عنوان زبان خارجی دارد؟ به انگلیسی

یر : آیا رویکرد کالس معکوس تأث3 ۀپرسش شمار

ایرانی زبان  آموزان زبان معناداری بر اضطراب زبانی 

 عنوان زبان خارجی دارد؟  به انگلیسی

پیشینه.2
توسط دو معلم شیمی  ،روش آموزش معکوس

معرفی  3303تان برگمن و آریون سم در سال های جانا بنام

بعد بود که این رویکرد در  به و توسعه پیدا کرد. از آن زمان

اعتبار الزم رسید. اصلی ترین  به متخصصین بین محققین و

فلسفه آموزشی این روش،  همانند روش آموزش سنتی بر 

دانش آموزان باید تکالیف را انجام  ،این اصل تاکید داشت

بدهند و تفاوت بین این دو رویکرد زمان انجام تکالیف بود 

بایستی تکالیف را در  می که در روش معکوس، فراگیران

 (.2192برگمان و سمز، دهند ) کالس انجام

های درس  سازوکار کالس بارۀپردازی در  نظریه

زیرا این  ،معکوس و استانداردسازی اجرای آن، دشوار است

کند  رویکرد هنوز دوران ابتدایی رشد خود را سپری می

عنوان یک تالش اولیه برای پرکردن این  به (.2193هانگ، )

 آدرس اینترنتی یادگیری معکوس )به ةشکاف، شبک

http://flippedlearning.org الگویی را ارائه داد تا )

. بنمایاندمد را اکالس درس معکوس کار های یک ویژگی

کند  اصلی را تعیین می ةالگوی یادگیری معکوس، چهار مولف

معنای  )به FLIP ةچهار ستون کلم اصطالح  به که

ند؛ این چهارستون عبارتند از محیط یادگیری  معکوس(

دار،  پذیر، فرهنگ یادگیری، محتوای عمدی یا هدف انعطاف

روم، نایت و آرفست نایت، مک همدان، مکای ) و مدرس حرفه

ای از چهار اصول  (. این چهار که شامل مجموعه2199

راهنمای کلی برای معلمانی  عنوان یک ستون بهند،ا طراحی

دنبال  استفاده از رویکرد کالس درس  به که کنند عمل می

 آموزانند. معکوس برای بهبود یادگیری دانش

دیگر که برای توجیه کالس درس  انگارۀ ةیک پای

الگو یا پارادایم  شود، پذیرش یک یمعکوس استفاده م

محور  پارادایم معلم آموزمحور و فاصله گرفتن از یک زبان

های پیاژه  محور اساسا  از نظریه آموز های دانش است. نظریه

بیشاپ و گیرند ) ( نشأت می0611( و ویگوتسکی )0691)

، (2199بیشاپ و ورگر )(. بر اساس مطالعات 2199ورلگر، 

توانند تغییر  آموزمحور می ها و الگوهای یادگیری دانش نظریه

 صورت سخنرانی از داخل کالس به مستقیم درس ةدر ارائ

http://flippedlearning.org/
http://flippedlearning.org/
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ترتیب، زمان  کنند. بدین بیرون از کالس درس را توجیه به

های  فعالیتبیشتری در داخل کالس برای انجام 

ها بحث خود را  شود. آن آموزمحور، آزاد و فراهم می دانش

آموزمحور ریشه در  دهند که یادگیری دانش اینطور ادامه می

( دارد که بر نقش اساسی 0611های ویگوتسکی ) نظریه

 کند. اجتماعی در یادگیری تاکید می همکنشی

 کردیگفت که رو توان یم ن،یشیمباحث پ به با توجه

. این رویکرد، دارد یادیز یایدرس معکوس، مزا کالس

دهد  در داخل کالس را افزایش می همکنشیمدت زمان 

توانند زمان بیشتری را برای  (. معلمان می2192فولتون، )

آموزان صرف کنند  تحقق یادگیری و نیازهای عاطفی دانش

توانند فرصتی  آموزان می (، دانش2199گودوین و میلر، )

برای بحث و تبادل نظر با معلمان خود بدست آورند 

توانند هر زمان و  آموزان می (، دانش3303)برگمان و وادل، 

ویدئوهای سخنرانی تدریس  به ،در هر جا که بخواهند

( و همچنین با استفاده 2192فولتون، دسترسی داشته باشند )

شوند  بینند و تشویق می ای آموزش می گونه به از این رویکرد

محتوای درس فکر  به که هم داخل کالس و هم خارج از آن

 (.2192کلینگر، و آن را تجزیه و تحلیل کنند )

جدید دیگر، رویکرد یادگیری درست مثل هر رویکرد 

 آموزان هایی را برای مدرسان و دانش معکوس نیز چالش

 آموزشآموزشی از رویکرد  ۀرد. تغییر یک دورداهمراه  به

مقادیر کافی  به قالب رویکرد معکوس، نیاز به سنتی

پرداخت از طرف اعضای  الحساب یا پیش گذاری علی سرمایه

؛ 2194غدیری، قیومی، جون و هسو، هیات علمی داشت )

بود  ناگزیرمدرس  کی زیرا(. 2194کاالوالی، چان و خو، 

از بسیاری  به یرسان را صرف خدمت یبسیار زمان

کالرک، نورمن ) کمک داشتند، بکند به ازیکه ن یآموزان دانش

آموزان  که دانش را هایی (. چالش2194سارس، -و بسترفیلد

کننده  کسل روز بهمطالب  مانندمواردی  ند،با آن مواجه

(، طوالنی بودن ویدئوهای 2199امرش، کاربری و فمیانی، )

( 2194السون، مطالب درسی ) به مند نبودن ارسالی و عالقه

دریافتند که  پژوهشگران شد. اما دیگر را شامل می

توانند برخی از مطالب را در  راحتی می به آموزان دانش

ها عبور کنند.  های معکوس نادیده بگیرند و از آن کالس

جای  به آموزان ( نشان دادند که دانش2194اسمن و باکس )

ای دیگر  خوانند؛ و عده تماشای ویدئوها، اسالیدها را می

صورت سخنرانی را  به آموزش ةارائ ةحضور درجلس

انجام و  به تنهایی قادر به آموزانی که اختیاری کردند تا دانش

س حضور نداشته دلخواه خود در کال به اتمام تکالیف بودند،

آموزان همچنین  (. دانش2192ولگول و همکاران، باشند )

شود حداقل  سرعت ارتباط و پیوستگی که تصور می به نسبت

های تحصیالت عالی برطرف شده باشد،  در دانشکده

(. 2194ت، مورگان، است نزیون و مالوک، اوراعتراض داشتند )

آموزان در برابر بکارگیری این روش، چالش  مقاومت دانش

دیگری بود که مدرسان یادگیری معکوس با آن مواجه 

آموزان که در طول دوران تحصیل خود تحت  شدند. دانش

آموزش با استفاده از رویکرد سنتی قرار گرفته بودند، هنگام 

یند اها در فر که مشارکت فعال آن ی نوبا رویکرد روبروشدن

ی و سردرگمی گطلبید، احساس دستپاچ یادگیری را می

گانود، برگ ؛ 2112بالند، ؛ 2199امرش و همکاران، کردند )

 (.2118هلمیک، و 

طور گسترده از چارچوب  به ،پژوهندگانبرخی از 

ی ویگوتسکی در خودمختاری یادگیری بهره  مبتنی بر نظریه

(. مدل یا الگوی 9112،  یوشیودا؛ 2119آکسفورد، بردند )

ای بر مدل  ( که اصالحیه3333خودمختاری آکسفورد )

یادگیری  ةرویکردهای مبتنی بر نظری به ( است،0661بنسون )

ها محیط اجتماعی  کند که در آن ویگوتسکی اشاره می

 شود. برجسته می

( تأثیرات بکارگیری 2194رحیمی و عسگری بیگدلی )

یری فناوری را بر چارچوب یادگیری زبان مبتنی بر بکارگ

آموزان از محیط کالس زبان  های دانش ادراک یا دیدگاه

این نتیجه  به عنوان زبان خارجی، بررسی کردند و به انگلیسی

 یفناور رسیدند که محیط یادگیری زبان مبتنی بر بکارگیری

مدتر، زبان اکار آموزش یسنت یها وهیبا ش سهیدر مقا

یادگیری است. بنابراین با استفاده  ۀکنند محور و تسهیل آموز

توانیم  از فناوری در رویکرد کالس معکوس، می

آنکان و باکال، را افزایش دهیم ) آموزان زبان خودمختاری 

 (.2199جارویس، ؛ 2199

این  به ( در مطالعه خود2192هانگ )بر این،  افزون

های  نتیجه رسید که رویکرد یادگیری معکوس که در کالس

، آموزان زبان شود، عملکرد آکادمیک  زبان خارجی معرفی می

یادگیری و سطوح  به آموزان نسبت های دانش ه دیدگا

الدین و هلیلی  زینبخشد. همچنین  مشارکت آنها را بهبود می
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ی مرجع در  یک تحلیل محتوایی از بیست مقاله  (2192)

این نتیجه رسیدند  به ی یادگیری معکوس انجام دادند و زمینه

دنبال بررسی نیازهای  به که اغلب مطالعات کالس معکوس،

عالوه  ا بیسکرا و  به اند. آموزان بوده یادگیری خودمختار دانش

کنند که رویکرد  ( این فرضیه را مطرح می2192داوسون )

برای را آموزان  تواند نیاز دانش کالس معکوس می

یی برطرف اخودمختاری، احساس ارتباط، مهارت و کار

 -گیونی مک( و 2199دیویس و همکاران )سازد. همچنین 

آموزان در  کنند که دانش ( خاطرنشان می2199برل و ژو )

توانند با سرعت دلخواه خودشان  کالس درس معکوس می

ها را افزایش  حس خودمختاری آن شیوهیاد بگیرند که این 

 ة( تحقیقی در زمین2199رحمان )بر این،  افزوندهد.  می

کمک کامپیوتر( و  به )یادگیری زبان CALLارتباط بین 

عنوان زبان خارجی  به زبان انگلیسی آموزان زبان خودمختاری 

 در ی مهم و کاراابزار  به انجام داد که فناوری را تبدیل

 این نتیجه رسید که یادگیری زبان به کند و یادگیری می

( تأثیر مثبتی بر خودمختاری CALLپیوتر )کمک کام به

این ابزار را  آموزان زبان فراگیران زبان دارد، در صورتی که 

 ةمفید بدانند و از مزایای آن بهره کافی ببرند. در مطالع

 آموزان زبان ( ارتباط بین خودمختاری 2192مری )مشابهی، 

ر ترکیه بررسی کرد و نتایج تحقیق او را در کشو CALLو 

، یادگیری زبان خودمختار در CALLنشان داد که روش 

 دهد. آموزان را ارتقا می دانش

دادن مزایای  اما برخی از مطالعات در عین نشان

برای افزایش  CALLهای یادگیری با استفاده از  محیط

بعضی از  به آموزان، خودمختاری و استقالل دانش

ها نیز اشاره  ها یا مشکالت مرتبط با این محیط محدودیت

( را تایید 2199ریندرز و وایت )ها، نگرانی  کنند. این یافته می

آموز در روش مبتنی بر استفاده از  کنند که مشارکت زبان می

پذیری برای  افزایش مسئولیت به کامپیوتر، لزوما  منجر

کائور و سیدهو عنوان مثال،  به شود. یادگیری نمیمدیریت 

های آنالین غیرهمزمان از  همکنشی( دریافتند که 2191)

توانند ایجاد خودمختاری در دانشجویان  می طریق ایمیل،

 ةاما آموزش بیشتری در زمین ،دانشگاه مالزی را ترغیب کنند

های یادگیری مورد نیاز است تا این بکارگیری بهینه ابزار

همین دلیل، در این مطالعه  به مدتر و موثرتر شود.اتجربه کار

صورت  به های تمرین درس کنیم که فرصت ما فرض می

تواند  دیجیتال در خانه و خارج از فضای کالس درس، می

 را تقویت کند و منجر آموزان زبان خودمختاری 

 تر برای یادگیری زبان شود.پذیری فردی بیش مسئولیت به

( برای توضیح نتایج 9182هورویتز و همکاران )

متفاوتی که توسط محققین مختلف گزارش شده است، این 

های ناکافی از ساخت اضطراب  سازی مفهوم به ها را تفاوت

اد نسبت دادند که با نبود سنجش و بررسی موثق و قابل اعتم

شود. در  یادگیری زبان خارجی، بدتر می به اضطراب مختص

را برای  FLCASنام  به نتیجه، او و همکارانش ابزاری

 ، ایجاد کردند.آموزان زبان سنجش سطح اضطراب 

 ( اضطراب یادگیری زبان را9182هوویتز و همکاران )

ها، باورها،  ادراکی-از خود متمایزی ةمجموع»عنوان  به

احساسات و رفتارهای مرتبط با یادگیری زبان در کالس که 

« یندهای یادگیری زبان استافرد بودن فر ناشی از منحصربه

ها، اضطراب یادگیری زبان را  کنند. در دیدگاه آن توصیف می

های عملکردی، یعنی  سه شکل متمایز از اضطراب به توان می

اضطراب ارتباطی، اضطراب از آزمون و ترس از ارزشیابی 

بندی کرد. آنها استدالل کردند که این سه شکل  منفی، تقسیم

اساسی و ضروریند و در کنار  FLAاز اضطراب برای مفهوم 

آموز، کاری  شوند که یادگیری زبان برای زبان هم باعث می

 آور باشد. دلهره

آموزش زبان و  گسترۀ بسیاری از پژوهنگان

روانشناسی، تأثیرات اضطراب بر آموزش زبان را 

؛ 9182هورویتز، هورویتز و کوپ، اند ) بررسی کرده

های  ( و یافته9119یانگ، ؛ 9119اینتایر و گاردنر،  مک

دهد که نوعی اضطراب وجود دارد که  ها نشان می آن

خصوص یادگیری زبان خارجی  به مانع از یادگیری زبان

شود. با این حال، تا کنون ارتباط بالقوه بین رویکرد  می

صورت  به کالس درس معکوس و اضطراب زبانی

 ده است.تجربی بررسی نش

روشپژوهش.9

شرکتکنندگانپژوهش-9-0
 -آزمون این مطالعه از نوع شبه  آزمایشی با طرح پیش

آزمون و گروه کنترل بود. رویکرد کالس درس معکوس  پس
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متغیر مستقل و خودمختاری زبان آموز و اضطراب زبانی 

متغیرهای وابسته بودند. این مطالعه شامل یک گروه آزمایش 

کنندگان در این مطالعه،  کنترل بود. مشارکت و یک گروه

تا  01ی سنی  نفر زبان آموز زبان زن و مرد در بازه 33تعداد 

عنوان زبان خارجی با  به سال بودند که زبان انگلیسی را 30

نور مرکز رودسر، استان گیالن  سطح متوسط در دانشگاه پیام

 گرفتند. در ایران فرا می

ابزارهایپژوهش-9-2
حاضر مورد استفاده قرار  ةابزاری که در مطالع سه

 ةمقدماتی(، پرسشنام  )آزمون زبان پیش PETگرفتند، شامل 

آموز و مقیاس اضطراب کالس درس زبان  خودمختاری زبان

آزمون  به زبان معروف به خارجی بود. آزمون تسلط

برای سنجش دانش زبان  ،کیمبریج ESOLمقدماتی  پیش

گان مورد استفاده قرار گرفت. این کنند عمومی مشارکت

ها  کنندگان توزیع شد تا همسان بودن آن آزمون بین مشارکت

 تضمین شود.

پرسشنامهخودمختاریزبانآموز-9-2-0

خودمختاری زبان آموز که توسط  ةپژوهشگر، پرسشنام

آزمون و  عنوان پیش به ( ابداع شد، را2114ژانگ و لی )

شود. این  پرسش می 30آزمون استفاده کرد که شامل  پس

تا  ،کنندگان این پژوهش توزیع شد پرسشنامه بین مشارکت

. این پرسشنامه دارای شوبررسی  آموزان زبان خودمختاری 

گیرد و  مورد را در بر می 00دو بخش است: اولین بخش آن 

را  مورد 30مورد است که مجموعا   03بخش دوم شامل 

صورت طیف مقیاس  به دهد. یازده مورد اول پوشش می

را « همیشه»تا « هرگز»گزینه است که از  0لیکرت و شامل 

ای  های چندگزینه گیرد. بخش دوم در قالب پرسش در برمی

باورها و  به ترین پاسخ کنندگان باید نزدیک است و مشارکت

یاز( تا )یک امت Aی  ها یا عقاید خود را بین گزینه دیدگاه

کنندگان  امتیاز( انتخاب کنند. از مشارکت 0) Eی  گزینه

 ،ها پاسخ دهند پرسش به دقیقه 33رود که در مدت  انتظار می

است. بر اساس طرح  033امتیاز ممکن، برابر با  بیشترین

( و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، 2114ژانگ و لی )

بر  افزونتخمین زده شده است.  3813ایی این پرسشنامه پای

( گزارش کردند که این پرسشنامه 2114ژانگ و لی )این، 

باشد. پایایی این ابزار در پژوهش  دارای روایی باال نیز می

برآورد  3890حاضر، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 شده است.

زبان-9-2-2 درس کالس اضطراب مقیاس

خارجه
حاضر مورد استفاده قرار  ةابزار دیگری که در مطالع

گرفت، مقیاس اضطراب کالس درس زبان خارجی 

(FLCAS که توسط )( طراحی 9182هورویتز و همکاران )

مورد است که در طیف  33و ابداع شد. این مقیاس دارای 

کامال  »تا « کامال  موافقم»ی  امتیازی، از بازه 0یاس لیکرت مق

یافته برای  شود. زمان اختصاص گذاری می نمره« مخالفم

احتمالی نمرات از  ۀدقیقه است و باز 33تکمیل پرسشنامه، 

( شاخص 0619باشد. هورویتز و همکاران ) می 090تا  33

اما  اند؛ گزارش کرده 63/3پایایی را برای این مقیاس، 

در پژوهش حاضر، با استفاده از  FLCASشاخص پایایی 

 تخمین زده شد.  13/3ضریب آلفای کرونباخ، 

رونداجرایکار-9-9
مقدماتی  برای انجام این مطالعه، ابتدا آزمون پیش

ESOL ( کیمبریجPETدر بین مشارکت )  کنندگان توزیع

ها برای سطح متوسط  شد تا همسانی یا یکدست بودن آن

دو گروه آزمایش و  به کنندگان عیین شود. سپس، مشارکتت

عنوان  به ای کنترل تقسیم شدند. در شروع پژوهش، پرسشنامه

کنندگان هر دو گروه توزیع شد.  آزمون در بین مشارکت پیش

سنجش تأثیر  به پس از آن، پژوهشگر این مطالعه اقدام

آموز و  رویکرد کالس درس معکوس بر خودمختاری زبان

خودمختاری  ةاضطراب زبانی کرد. بدین منظور، پرسشنام

 ( ابداع شده است،2114ژانگ و لی )آموز که توسط  زبان

آزمون مورد استفاده قرار گرفت.  آزمون و پس عنوان پیش به

آموز در  دانش 00آموز در گروه کنترل و  دانش 00تعداد 

جلسه  33مدت  ، بهخله قرار گرفتندگروه آزمایش یا مدا

ابتدا دانشجویان  ؛مداخله با روش کالس معکوس انجام شد

های ویدئویی  موضوع را خودشان عموما  با استفاده از درس

که توسط مدرس آماده شده بود، مطالعه کردند. برای انجام 

های کوتاه ویدئویی را در اختیار  این کار، مدرس سخنرانی

کالس بعدی،  ةاز جلس پیش ،داد تا در خانه دانشجویان قرار

از حضور در  پیشتماشا کنند. از آنجایی که دانشجویان باید 

کردند،  کالس درس معکوس، مطالب را مرور و بازبینی می
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تلگرام تهیه کرد تا  ةلیستی را روی برنام پژوهشگر چک

شده برای  دانشجویانی را که در واقع تمام تکالیف تعیین

منزل را انجام دادند و هر روز با آمادگی سر کالس حضور 

پیدا کردند، را شناسایی کند. هم کالس معکوس و  هم 

ای با مدرس  کالس غیرمعکوس در طول یک ترم ده هفته

 س معکوسیکسان، دو بار در هفته برگزار شدند. کال

عنوان گروه آزمایشی انتخاب شد و کالس غیرمعکوس،  به

گروه کنترل بود. دانشجویان کالس معکوس با تماشای 

های آموزشی ویدئویی در خانه، زبان را یاد گرفتند  سخنرانی

و سپس این مطالب را در کالس درس دوباره گرد هم 

های  رو، بحث-در-های کالسی رو آوردند تا در فعالیت

های کنفرانس دانشجویی مشارکت کنند.  وهی و ارائهگر

ای طراحی شد که هم  گونه به آموزش کالس درس معکوس

کالسی  های درون های خارج از کالس و هم فعالیت فعالیت

 های خارج از کالس شامل را شامل شود. فعالیت

های ویدئویی کوتاه بود که در  گذاری کلیپ اشتراک به

رای دسترسی دانشجویان قبل از کالس های اجتماعی ب رسانه

های کالسی رودررو اساسا  شامل  شد. فعالیت بارگذاری می

 30ای  دقیقه فعالیت شنیداری، یک فعالیت مکالمه 33

 ای بود. دقیقه 00 همکنشیبازخورد  ةای و جلس دقیقه

عنوان گروه کنترل تعیین شده  به کالس غیرمعکوس که

آموزشی سنتی قرار داده  بود، در یک کالس درس با محیط

محور )مبتنی بر وظیفه( برای  های کالسی آموزه شد. فعالیت

این کالس غیرمعکوس طراحی شد در حالی که تکالیف 

گونه  هیچ به سنتی، در خانه و بدون دسترسی ۀباید طبق شیو

شد. در طول جلسات  مطالب آموزشی آنالین انجام می

در قالب پرینت  صورت جزوه به درسی، مطالب یادگیری

های  سنتی در اختیار دانشجویان قرار داده شد. فعالیت

کالسی برای این گروه کنترل شامل یک ویدئوی کوتاه ده 

ای توسط مدرس، یک  دقیقه 33ای، یک سخنرانی  دقیقه

 33ای  ای و یک فعالیت مکالمه دقیقه 33فعالیت شنیداری 

یان برای ای بر اساس محتوای ویدئو بود.  دانشجو دقیقه

شده  چاپهای  های خارج از کالس خود، باید جزوه فعالیت

سازی  شده را درونی کردند، دانش کسب را مطالعه می

کالس حل  به شده را قبل از آمدن کردند و تکالیف تعیین می

 کردند. و کامل می

هاتحلیلداده-9-4

آمده، هم با استفاده از آمار توصیفی  های بدست داده

کمک آنکووا  به نحراف معیار( و هم آمار استنباطی)میانه، ا

)تحلیل کوواریانس( تحلیل شدند. این تحلیل با استفاده از 

 انجام شد. 33 ةنسخ SPSSافزار آماری  نرم ةبرنام

هایافته.4
هدف این مطالعه، بررسی تأثیر رویکرد کالس درس 

معکوس بر خودمختاری زبان آموز و اضطراب یادگیری 

این  به یابی ایرانی بود. برای دست آموزان زبان بین  زبان در

 های پژوهشی زیر بررسی شدند: اهداف، فرضیه

فرضیه یک: رویکرد کالس درس معکوس، تأثیر 

عنوان  به انگلیسی آموزان زبان معناداری بر خودمختاری 

 زبان خارجی دارد.

فرضیه دو: رویکرد کالس درس معکوس، تأثیر 

 انگلیسی آموزان زبان اب زبانی معناداری بر اضطر

 عنوان زبان خارجی دارد.  به

برای بررسی تفاوت در خودمختاری زبان آموز بین دو 

آزمون برای هر گروه با استفاده از تحلیل  گروه، پس

ها،  آزمون کووایانس تک متغیری و با کنترل نمرات پیش

 کننده در تأثیرگذاری مداخله محاسبه شد. عامل اصلی تعیین

در این تحقیق، تفاوت بین عملکرد گروه آزمایشی و گروه 

 آزمون( بود. عنوان پیش کنترل در پرسشنامه )به

ها را در  ، میانگین و انحراف معیار گروه0در جدول 

 متغیرهای پژوهش گزارش شده است.  

. میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش و کنترل در خودمختاری و 0جدول 

 اضطراب زبان

 میانگین تعداد گروه غیرمت
انحراف 

 معیار
 -آموزان زبان خودمختاری 

 پیش آزمون
 63/1 39/13 00 آزمایش

 36/1 11/99 03 کنترل
 -آموزان خودمختاری زبان

 پس آزمون
 00/1 19 00 آزمایش

 61/9 33/96 03 کنترل
پیش  -اضطراب زبانی

 آزمون
 13/03 030 00 آزمایش

 11/03 30/033 03 کنترل

 پس آزمون -اضطراب زبانی
 93/03 03/16 00 آزمایش

 31/03 33/033 03 کنترل

نشان داد که دانشجویان در کالس  0نتایج در جدول 

خودمختارتر یا ،  (M = 76, SD = 7.11)درس معکوس 
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 = M)تر از دانشجویان کالس درس غیرمعکوس  مستقل

69.42, SD = 6.98)  همچنین نشان 0بودند. نتایج جدول ،

 ,M = 89.53)داد که دانشجویان در کالس درس معکوس 

SD = 13.62) استرس و اضطراب کمتری نسبت 

 ,M = 100.42)دانشجویان در کالس درس غیرمعکوس  به

SD = 12.07) .داشتند 

نتایج، باید اشاره کنیم که آزمون  بارۀپیش از بحث در 

ها  جهت بررسی نرمال بودن داده کالموگروف اسمیرنوف

این آزمون برای  ،مورد استفاده قرار گرفت که نتایج نشان داد

متغیرهای پژوهش معنادار نبود )(. آزمون لوین برای 

و  (F(1,27) =.01, P=.92)آموز  خودمختاری زبان

معنادار نبود؛  (F (1, 27) = .57, P= .45)اضطراب زبانی 

ها محقق شده  سانی واریانسهم ةداد فرضی که این نشان

های رگرسیون نیز برای خودمختاری  است. همسانی شیب

و  اضطراب زبانی    F (1, 25= .10, P= .74))آموز  زبان

(F (1, 25) =.11, P= .73)  توان ادعا  محاسبه شد که می

محقق شده  نیز های رگرسیون همسانی شیب ةکرد فرضی

نتایج تحلیل کوواریانس در  3است. در ادامه در جدول 

نتایج تحلیل در  3و در جدول   آموزان زبان خودمختاری 

 اضطراب زبانی ارائه شده است.

ها در  متغیری برای مقایسه گروه .  نتایج تحلیل کوواریانس تک3جدول 

آموزان زبان خودمختاری 

 متغیر
منبع 

 تغییرات
مجموع 

 تمجذورا
درجه 
 آزادی

میانگین 
مجموع 
 مجذورات

F P 
اندازه 

 اثر
کوهن 

d 

توان 
 آماری

خودمختاری 
 آموزان زبان

 0 ___ 10/3 330/3 39/003 09/0031 0 09/0031 آزمون پیش
 63/3 63/3 33/3 330/3 39/03 31/033 0 31/033 گروه
      33/1 39 39/063 خطا
       36 000399 کل

دهند که یادگیری  ، نتایج نشان می3جدول  به با توجه

بهبود  به احتمال بیشتر منجر به در کالس درس معکوس

آموز در انجام تکالیف کالسی در کالس،  خودمختاری زبان

، 3شود.  نتایج جدول  کالس درس غیرمعکوس می به نسبت

، عملکرد بهتری 19نشان داد که گروه آزمایشی با میانگین 

توان نتیجه  داشت. می 33/96کنترل با میانگین گروه  به نسبت

گروه آزمایشی، تأثیر مثبتی بر  به شده ارائه ةگرفت که مداخل

 = F (1. 26))افزایش خودمختاری دانشجویان داشت 

13.46, P = .001, Cohen’s d= .93). 

ها در  متغیری برای مقایسه گروه .  نتایج تحلیل کوواریانس تک3جدول 

اضطراب زبان

 متغیر
منبع 

 تغییرات
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
مجموع 
 مجذورات

F P 
اندازه 

 اثر
کوهن 

d 

توان 
 آماری

اضطراب 
 زبانی

 0 ___ 19/3 330/3 30/13 31/3333 0 31/3333 آزمون پیش
 66/3 13/3 03/3 330/3 61/39 33/0003 0 33/0003 گروه
      03/30 39 91/0396 خطا
       36 390636 کل

، واضح است که اضطراب در گروه 3در جدول 

 = F (1. 26) = 26.98, P)ای کاهش یافته است  مداخله

.001, Cohen’s d= .84)   و دانشجویان در کالس

 احساس آرامش بیشتری داشتند.

بحث.5
دنبال بررسی تأثیرات رویکرد کالس  به این مطالعه

درس معکوس بر خودمختاری و اضطراب زبانی فراگیران 

عنوان زبان خارجی در ایران بود. بر اساس  به زبان انگلیسی

اول محقق شد؛ رویکرد کالس  ةآمده، فرضی نتایج بدست

 آموزان زبان درس معکوس تأثیر معناداری بر خودمختاری 

های این  زبان خارجی داشت. یافته عنوان به زبان انگلیسی

های  تأثیر کالس ةپژوهش، مطالعات پیشین مرتبط در زمین

 زبان انگلیسی آموزان زبان درس معکوس بر خودمختاری 

الدین و هلیلی  زینعنوان زبان خارجی را تأیید کرد.  به

 ةمرجع در زمین ةالمحتوایی از بیست مق ی( تحلیل2192)

رسیدند که  این نتیجه به یادگیری معکوس انجام دادند و

دنبال  به کالس درس معکوس، ةاغلب مطالعات در زمین

آموزان  بررسی نیازهای یادگیری خودمختار )مستقل( دانش

را  ( این فرضیه2192ابیسکرا و داوسون )بودند. و همچنین 

تواند نیاز  مطرح کردند که رویکرد کالس درس معکوس می

آموزان برای خودمختاری، احساس ارتباط، مهارت و  دانش

دیویس، دین و بال ورده سازد. همچنین ایی را براکار

کنند  ( خاطر نشان می2199و )برل و ژ-گیونی مک( و 2199)

توانند با  آموزان در کالس درس معکوس می که دانش

سرعت دلخواه خودشان یاد بگیرند که این امر حس 

پژوهشی در  ةمطالع کند. یک ها را تقویت می خودمختاری آن

داد که فناوری بر  نتایج آن نشان ،داخل ایران نیز انجام شد

ابراهیمی و همکاران، ارد )تأثیر د آموزان زبان خودمختاری 

2199.) 

بر این، نتایج این پژوهش، تأثیرگذاری یادگیری  افزون

یند یادگیری را ادر فر آموزان زبان فعال و شرکت دادن فعال 

منفعل  ۀکنند ها صرفا  دریافت ای که آن گونه به تأیید کرد،
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مسئولیت یادگیری خود را بر  بلکه خودشان ،دانش نبودند

، اجرای کالس درس معکوس افزون براین گرفتند. عهده می

دهد  دانشجویان این فرصت را می به آموزشی، ۀپیش از دور

سازد که  ها را قادر می که تحقیق و جستجو کنند و آن

موضوع درس را با سرعت یادگیری دلخواه خود یاد بگیرند. 

( اظهار داشتند که دانشجویان در 2199دونالد و اسمیت ) مک

ترند و این  اجرای روش کالس درس معکوس، فعال

 افزون. شود یموثر م یریادگی ندیافر لیباعث تسهها  فعالیت

محتوای درسی قبل از کالس و قرار دادن  ةبر این، ارائ

های پیش از آموزش کالسی در اختیار دانشجویان،  فعالیت

ها گذاشت و همچنین  آن ۀمسئولیت یادگیری را بر عهد

باپلر، والکر و سنتی را کاهش داد ) آموزششده در  زمان تلف

؛ 2199دیویس و همکاران، ؛ 2192بیزل، ؛ 2194درایسن، 

(. 2194، روچ؛ 2192افالهرتی و فیلیپس، ؛ 2199مولدرو، 

ها را در این حقیقت دانست  توان منشأ این یافته همچنین می

که دانشجویان در الگوی کالس درس معکوس، آزادی و 

سازی خود  ه های آماد انعطاف بیشتری برای انتخاب روش

. در این روش، (2192فولتون، برای کالس دارند )

نفس و مشارکت  توانند احساس اعتمادبه دانشجویان می

 بیشتری در کالس داشته باشند و در نتیجه مهارت ارتباطی

ها و تکالیف ارتباطی  زبان انگلیسی را با انجام تمرین به

 مختلف، بهبود بخشند.

 بر این، اجرای کالس درس معکوس، افزون

مستقل از زمان و مکان مانند  ةدانشجویان یک محیط مطالع به

های آموزش از راه دور، را در اختیار دانش آموزان  مانهسا

( نیز 2199همدان و همکاران )طور مشابه،  به .گذارد می

تاکید کردند که اجرای کالس درس معکوس، یک محیط 

دهد.  قرار می آموزان زبان پذیر را در اختیار  انعطاف ةمطالع

تواند در  پذیر است و می یادگیری خارج از کالس، انعطاف

و متناسب با سطح  آموزان زبان هر زمان و مکان بنابر انتخاب 

 (.2192مافت، ها اتفاق بیفتد ) تحصیلی و نیازهای فردی آن

الس ککه از طرف دیگر، نویسندگانی هم معتقدند 

شود و نتایج  ارتقای یادگیری نمی به درس معکوس منجر

و یادگیری در چارچوب  آموزشتواند حتی بدتر از  می

از نویسندگانی است  (2199اتربری )آموزشی سنتی باشد. 

که از این الگو و سبک آموزشی انتقاد کرده و بر این باور 

معکوس بیش از حد برجسته شده و  است که کالس درس

و یادگیری  ها هاست که نمر« مد زودگذر»فقط یک 

میلمن ( و 2199اتربری )دهد.  آموزان را افزایش نمی دانش

زبان  آموزان زبان یی معکوس کردن کالس برای ا( کار2192)

( را زیر سوال بردند و استدالل کردند که بهتر L2دوم )

ای  و یادگیری دانش رویه آموزشاست این رویکرد برای 

ها تاکید کردند که ممکن است  اختصاص داده شود. آن

کالس  به و بدون آمادگی ودهدانشجویان سرسخت و لجباز ب

 بیایند. همچنین ویدئوهای سخنرانی باید بادقت تهیه شوند

آموزشی آماده کنند.  ۀای که دانشجویان را برای دور گونه به

کردن چنین ویدئوهای باکیفیتی دشوار و بسیار زمانبر  تهیه

( بیان کرد 2199اسپرینگن )(. 2199هرید و شیلر، است )

 که قرار است در این رویکرد آموزشیکه الگوهای طرح 

همچنین بزرگترین ایراد آن ند. کار گرفته شوند، محدود به

برای معلمان، آماده و منتشر نکردن ویدئوهای سخنرانی 

ها در  کالسی و گنجاندن آن های درون فعالیت ةبلکه تهی

رویکرد کالس درس معکوس است. برخالف آنچه معروف 

مسئول و مستقل  رانیاگفر تیترب به روش منجر نیااست، 

 ،ها را کمتر کند آن تیمسئول نکهیا یجا بهبلکه  ،شود ینم

 (. 2199الفی، ) کند یم شتریمعلمان را ب تیو مسئول فهیوظ

دوم این مطالعه نیز تأیید شد: کالس درس  ةفرضی

زبان  آموزان زبان معکوس تأثیر معناداری بر اضطراب 

راستا  های این مقاله هم عنوان زبان دوم دارد. یافته به انگلیسی

( 2193فر و صدیقی ) عطاییهای پژوهش  و مطابق با یافته

عنوان زبان خارجی است  به در محیط یادگیری زبان انگلیسی

ایش کسب توانند برای افز که نشان داد فناوری و اینترنت می

 های زبانی خاص، مورد استفاده قرار بگیرند. مهارت

ی محتوا  دلیل ارائه به در کالس آموزان زبان عبارت دیگر،  به

کنند. اما هنوز ارتباط  در رسانه احساس راحتی بیشتری می

صورت  به بالقوه بین رویکرد کالس معکوس و اضطراب،

 تجربی مورد بررسی قرار نگرفته است.

تحقیق  ةی این جوانب مثبت، در پیشین م همهرغ علی

این رویکرد نیز وجود دارد. نقش سنتی  بارۀنظرات منفی در 

چالش کشیده شده است. از مدرسان انتظار  به معلم شدیدا 

گیری کامل از منابع  هایی را برای بهره رود که توانایی می

ای  های چندرسانه اینترنتی غنی بدست بیاورند و مهارت

 های کوچک( که مایکرولکچرها )سخنرانی ةتهی برای

 ۀاند و جذابند را برای افزایش انگیز خوبی طراحی شده به
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تغییر دیدگاه  ۀآموزان، کسب کنند. معلمان باید آماد دانش

 ۀدهند سازمان به دانش ۀدهند سنتی خود باشند و از انتقال

در مطالب تبدیل شوند.  ۀکنند فعالیت، مدرس یا مربی و تهیه

ها و  رود که خالقیت کالس، از معلمان انتظار می

ها  های آن های دانشجویان را تقویت کنند و توانایی نوآوری

 طور کامل فعال و از آن استفاده کنند. به را

بر این، معکوس کردن کالس درس هرگز افزون 

تواند تضمین کند که دانشجویان ویدئوهای قبل از  نمی

 شده را پیش از آمدن یا مطالب تهیه نموده وکالس را تماشا 

ند. با این حال، اگر حضورکالسی و کن کالس مطالعه می به

ها و تکالیف قبل از  با این تمرین ها هارزیابی عملکرد نمر

ها  کالس مرتبط باشد، دانشجویان قطعا  با اشتیاق بیشتری آن

بهتری بگیرند. در اینجا  های هرا حل خواهند کرد تا نمر

د و ننباید کاذب باش ها هاین نکته مهم است که نمر به اشاره

فقط برای حل یک ارزیابی یا تالش در یک آزمون کالسی 

 داده شوند، بلکه باید بر اساس کیفیت کار دانشجویان باشند.

که  میریگ یمسئله را در نظر م نیا یوقت ،سرانجام

قدر فعاالنه، گسترده و  کالس درس معکوس چه کردیرو

در کالس معکوس شد تا  انیدانشجو قیتشو به منجر قیعم

 جیمشارکت داشته باشند، نتا یریادگی ندیادر طول ترم در فر

. رسد ینظر نم به آور وجه تعجب چیه به پژوهش نیا

سازی خودشان و خودآموزی  دلیل آماده به دانشجویان

تری در کالس  محتوای درسی، توانستند مشارکت فعال

دنبال دریافت  به در مقایسه با همتایان خود، داشته باشند و

سازی و  بازخود بیشتری از جانب مدرس خود بودند. آماده

شده از  همراه بازخورد شخصی به مشارکت فعال دانشجویان

میانگین نمرات  به تواند کمک شایانی جانب مدرس، می

 باالتر بکند.

البته همچون هرمطالعه پژوهشی دیگری، این مطالعه 

یز بدون محدودیت نیست. در این پژوهش، متغیرهای ن

ی که سخنرانی ویدئویی آموزان زبان دیدگاه و رفتار  به مربوط

کردند، در نظر گرفته  را قبل از حضور در کالس تماشا می

نشد. علیرغم اینکه مدرس تالش کرد تا با استفاده از 

 لیست آنالین بررسی کند که آیا دانشجویان ویدئوها را چک

ی  کند که همه اند یا نه، این اقدام تضمین نمی تماشا کرده

ی ما  کنند. همانطور که همه دانشجویان ویدئوها را تماشا می

ها یا مطالب درسی  این دلیل که ما فعالیت به دانیم، فقط می

ها را برای دانشجویان طراحی  مثل ضبط ویدئویی سخنرانی

ده کنند، هیچ کنیم تا در خارج از کالس درس استفا می

تضمینی وجود ندارد که آنها این ویدئوها را تماشا کنند یا 

ی سخنرانی را از ابتدا تا انتها ببینند، یا در مورد کالس  همه

توان کامال ادعا کرد که دانشجویان  درس معکوس، نمی

کنند نه  ویدئوها را بعد از انجام تکالیف در کالس تماشا می

این پژوهش مطرح و در این ای که در  قبل از آن فرضیه

مقاله توضیح داده شد، این بود که دانشجویان این ویدئوهای 

از  پسنه  ،کردند از کالس درس تماشا می پیششده را  ضبط

 آن.

توان اشاره کرد این است که  محدودیت دیگری که می

پژوهشی نسبتا  کوچکی داشت؛ یعنی  ةپژوهش حاضر نمون

انشگاه و یک کشور انجام تحصیلی، یک د ةفقط در یک رشت

ها یا  بزرگتر، یعنی فرهنگ ةنمون ۀشد. مطالعات با انداز

کشورهای مختلف، مورد نیاز است تا ارتباط ساختاری بین 

بزرگتر  ةمتغیرها بهتر درک شود. در نتیجه، اندازه نمون

 تری حاصل شود. مطلوب خواهد بود تا نتایج دقیق

گیرینتیجه.6
های  ی یادگیری معکوس در کالساین مقاله، کاربردها

عنوان روشی برای درک  به زبان انگلیسی سطح دانشگاهی را

در خودمختاری و اضطراب زبانی  آموزشتأثیر رویکرد 

داد که الگوی کالس  داد. این مطالعه نشان آموز، شرح زبان

های یادگیری زبان  تواند در بسیاری از محیط معکوس می

های جغرافیایی و آموزشی  محیطخارجی با نتایج مشابه در 

آمیز و مناسب باشد. از نکات جالب توجه  مختلف، موفقیت

یادگیری معکوس،  ۀاستفاده از دور ةاین است که در نتیج

یادگیری  ۀدانشجویان ایرانی اضطراب بسیار کمتری دربار

 کمک فناوری، بروز دادند. به زبان

رویکرد کالس معکوس که در این کالس درس زبان 

عنوان زبان خارجی استفاده شد، نیز از نیاز  به انگلیسی

یادگیری دانشجویان برای کسب خودمختاری را تایید کرد. 

از دیگر نتایج بدست آمده در این مطالعه این بود که مدل 

پذیر را با موفقیت محقق  معکوس، محیط یادگیری انعطاف

ر آموزمحور( را میس کرد، یادگیری زبان آموزمحور )دانش

 بیشترخودمختار شد.  آموزان زبان ایجاد  به کرد و منجر

 دانشجویان اعتقاد داشتند که کالس معکوس زبان خارجی
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 ،طور مستقل و با سرعت دلخواه خود به ها یاد داد که آن به

عنوان  به دانستند که ها همچنین می مطالعه کنند. آن

طور  به شجستجوی دان به دانشجویان دانشگاه، خودشان نیاز

 مدرسان خود باشند. به مستقل دارند و نباید همیشه متکی

های بیشتری را برای  عصر اطالعات در واقع فرصت

کالس »کند و  ها فراهم می بازنگری آموزشی در دانشگاه

سبک آموزشی نوین ابداع شده  عنوان یک به «درس معکوس

عمیق را دارد. گرچه این روش  ةاست که ارزش مطالع

طور کامل جایگزین سبک سنتی شود، اما مزایای  به تواند نمی

توان نادیده گرفت و زمان الزم است  آن را هرگز نمی ةنهفت

 طور گسترده در آموزش زبان انگلیسی به تا چنین سبکی

های زیادی  کار گرفته شود. با این حال، هنوز هم چالش به

معلمان  بارۀبرای نمایش کامل مزایای آن وجود دارد. در 

ای از  ها زمان بیشتری برای ساخت شبکه باید گفت که آن

های مناسب برای  راهبردمنابع یادگیری گسترده و طراحی 

تدریس، نیاز دارند؛ دانشجویان نیز نیازمند پرورش 

ند تا ا های خودآموزی خود و افزایش خودمدیریتی توانایی

ی، جستجوگرانه یا اکتشاف آموزشخودشان را با چنین سبک 

سازگار کنند. با کمک منابع اینترنتی فراوان و فناوری 

با یکدیگر  آموزان زبان شرط اینکه مدرسان و  به ای، چندرسانه

تواند بسیار  همکاری کنند، سبک کالس درس معکوس می

 بهینه و مفید شود.

های فنی و سازمانی نیز وجود  بر این، چالش افزون

یند امعکوس در فر دارند که گنجاندن فناوری کالس درس

رویکرد  ةکنند. برای توسع تدریس و یادگیری را پیچیده می

کالس درس معکوس در نهادهای آموزشی، نیاز است که 

صورت شناختی و عملی ارائه شود. بر  به این رویکرد باید

های معلمان در طراحی مواد درسی با  این اساس، مهارت

آموزش  به مطالباستفاده از ابزار چندگانه و تبدیل این 

متناسب با تحصیالت عالی، باید توسعه داده شود. غلبه بر 

 پژوهش به ها و برطرف کردن موانع پیش رو، نیاز این چالش

منظور ایجاد یک محیط یادگیری جدید بر اساس  به بیشتر

 فناوری کالس درس معکوس، دارد.

های آموزشی مختلفی  در راستای این نتایج، دوره

بر اساس روش کالس درس معکوس طراحی  توانند می

توان  های دیگری می شوند تا بررسی شود که در چه زمینه

مدتری از این روش داشت. همچنین، ایجاد اکار ۀاستفاد

 تواند این امکان را اجتماعی می شبکةچنین پایگاه 

تری را دریافت  سریع بازخوردهایدانشجویان بدهد تا  به

کرد که نه تنها معلمان  طر نشان، باید خاپایانکنند. در 

معلمان و  ةکارآموز )دانشجویان تربیت معلم( بلکه هم

توانند از مزایا و قابلیت کاربرد این  مدرسان دانشگاه می

کار  به های درس خود روش آگاه شوند و آن را در کالس

 بگیرند

منابع

Abeysekera, L., & Dawson, P. (2015). Motivation 

and cognitive load in the flipped classroom: 

Definition, rationale and a call for research. 

Higher Education Research & Development, 

34(1), 1-14.  

Amiryousefi, M. (2016). The differential effects of 

two types of task repetition on the complexity, 

accuracy, and fluency in computer-mediated 

L2 written production: A focus on computer 

anxiety. Computer Assisted Language 

Learning, 29(5), 1052-1068. 

https://doi.org/10.1080/09588221.2016.11700

40 

Amresh, A., Carberry, A. R., & Femiani, J. (2013). 

Evaluating the effectiveness of flipped 

classrooms for teaching CS1. Paper presented 

at the 2013 IEEE Frontiers in Education 

Conference (FIE). DOI: 

10.1109/FIE.2013.6684923. 

Ankan, A., & Bakla, A. (2011). Learner autonomy 

online: Stories from a blogging experiences. 

In G. D (Ed.), Fostering autonomy in 

language learning (pp. 240-225). Gaziantep: 

Zirve University. 

Aronson, N., Arfstrom, K. M., & Tam, K. (2013). 

Flipped learning in higher education. Flipped 

Learning Network. Pearson.  

Ataiefar, F., & Sadighi, F. (2017). Lowering 

Foreign Language Anxiety through 

Technology: A Case of Iranian EFL 

Sophomore Students. English Literature and 

Language Review, 3(4), 23-34.  

https://www.researchgate.net/publication/265051052_Motivation_and_cognitive_load_in_the_flipped_classroom_definition_rationale_and_a_call_for_research
https://www.researchgate.net/publication/265051052_Motivation_and_cognitive_load_in_the_flipped_classroom_definition_rationale_and_a_call_for_research
https://www.researchgate.net/publication/265051052_Motivation_and_cognitive_load_in_the_flipped_classroom_definition_rationale_and_a_call_for_research
https://www.researchgate.net/publication/265051052_Motivation_and_cognitive_load_in_the_flipped_classroom_definition_rationale_and_a_call_for_research
https://www.researchgate.net/publication/265051052_Motivation_and_cognitive_load_in_the_flipped_classroom_definition_rationale_and_a_call_for_research
https://doi.org/10.1080/09588221.2016.1170040
https://doi.org/10.1080/09588221.2016.1170040
doi:%2010.1109/FIE.2013.6684923
doi:%2010.1109/FIE.2013.6684923
http://ilac2010.zirve.edu.tr/
http://ilac2010.zirve.edu.tr/
http://ilac2010.zirve.edu.tr/
http://ilac2010.zirve.edu.tr/
http://ilac2010.zirve.edu.tr/
https://flippedlearning.org/wp-content/uploads/2016/07/HigherEdWhitePaper-FINAL.pdf
https://flippedlearning.org/wp-content/uploads/2016/07/HigherEdWhitePaper-FINAL.pdf
https://flippedlearning.org/wp-content/uploads/2016/07/HigherEdWhitePaper-FINAL.pdf
http://arpgweb.com/?ic=journal&journal=9&info=aims
http://arpgweb.com/?ic=journal&journal=9&info=aims
http://arpgweb.com/?ic=journal&journal=9&info=aims
http://arpgweb.com/?ic=journal&journal=9&info=aims
http://arpgweb.com/?ic=journal&journal=9&info=aims


 

333 

ش
پژوه


هایزبان


شناختیدرزبان


هایخارجی،دوره
01

،شمار
ه
2

،تا
بستان

0911
صفحه

،از
991


تا
943

 

Atteberry, E. (2013). Flipped classrooms may not 

have any impact on learning. USA Today, 1-3.  

Baepler, P., Walker, J., & Driessen, M. (2014). It's 

not about seat time: Blending, flipping, and 

efficiency in active learning classrooms. 

Computers & Education, 78, 227-236. DOI: 

10.1016/j.compedu.2014.06.006   

Basal, A. (2015). The implementation of a flipped 

classroom in foreign language teaching. 

Turkish Online Journal of Distance 

Education, 16(4), 28-37. DOI: 

10.17718/tojde.72185   

Benson, P. (1997). The philosophy and politics of 

learner autonomy. In P. V. Phil Benson (Ed.), 

Autonomy and independence in language 

learning (pp. 18-34). New York, USA: 

Longman. 

Benson, P. (2013). Teaching and researching: 

Autonomy in language learning: Routledge. 

https://doi.org/10.4324/9781315833767. 

Bergmann, J., Overmyer, J., & Wilie, B. (2013). 

The Flipped Class: What it is and What it is 

Not. Paper presented in Flipped Class 

Conference at Woodland Park High School in 

Woodland Park Colorado.   

Flip ). 2012Bergmann, J., & Sams, A. (

your classroom: Reach every 

: student in every class every day

International society for technology 

in education. 

Abeysekera, L., & Dawson, P. (2015). Motivation 

and cognitive load in the flipped classroom: 

Definition, rationale and a call for research. 

Higher Education Research & Development, 

34(1), 1-14.  

Amiryousefi, M. (2016). The differential effects of 

two types of task repetition on the complexity, 

accuracy, and fluency in computer-mediated 

L2 written production: A focus on computer 

anxiety. Computer Assisted Language 

Learning, 29(5), 1052-1068. 

https://doi.org/10.1080/09588221.2016.11700

40 

Amresh, A., Carberry, A. R., & Femiani, J. (2013). 

Evaluating the effectiveness of flipped 

classrooms for teaching CS1. Paper presented 

at the 2013 IEEE Frontiers in Education 

Conference (FIE). DOI: 

10.1109/FIE.2013.6684923. 

Ankan, A., & Bakla, A. (2011). Learner autonomy 

online: Stories from a blogging experiences. 

In G. D (Ed.), Fostering autonomy in 

language learning (pp. 240-225). Gaziantep: 

Zirve University. 

Aronson, N., Arfstrom, K. M., & Tam, K. (2013). 

Flipped learning in higher education. Flipped 

Learning Network. Pearson.  

Ataiefar, F., & Sadighi, F. (2017). Lowering 

Foreign Language Anxiety through 

Technology: A Case of Iranian EFL 

Sophomore Students. English Literature and 

Language Review, 3(4), 23-34.  

Atteberry, E. (2013). Flipped classrooms may not 

have any impact on learning. USA Today, 1-3.  

Baepler, P., Walker, J., & Driessen, M. (2014). It's 

not about seat time: Blending, flipping, and 

efficiency in active learning classrooms. 

Computers & Education, 78, 227-236. DOI: 

10.1016/j.compedu.2014.06.006   

Basal, A. (2015). The implementation of a flipped 

classroom in foreign language teaching. 

Turkish Online Journal of Distance 

Education, 16(4), 28-37. DOI: 

10.17718/tojde.72185   

Benson, P. (1997). The philosophy and politics of 

learner autonomy. In P. V. Phil Benson (Ed.), 

Autonomy and independence in language 

learning (pp. 18-34). New York, USA: 

Longman. 

Benson, P. (2013). Teaching and researching: 

Autonomy in language learning: Routledge. 

https://doi.org/10.4324/9781315833767. 

Bergmann, J., Overmyer, J., & Wilie, B. (2013). 

The Flipped Class: What it is and What it is 

Not. Paper presented in Flipped Class 

Conference at Woodland Park High School in 

Woodland Park Colorado.   

Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your 

classroom: Reach every student in every class 

every day: International society for 

technology in education. 

Bergmann, J., & Waddell, D. (2012). 

Point/Counterpoint-To Flip or Not to Flip? 

https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2013/10/22/flipped-classrooms-effectiveness/3148447/
https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2013/10/22/flipped-classrooms-effectiveness/3148447/
doi:%2010.1016/j.compedu.2014.06.006
doi:%2010.1016/j.compedu.2014.06.006
doi:%2010.17718/tojde.72185
doi:%2010.17718/tojde.72185
https://books.google.nl/books?hl=en&lr=&id=vGzJAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Benson,+P.+(1997).+The+philosophy+and+politics+of+learner+autonomy.+In+P.+V.+Phil+Benson+(Ed.),+Autonomy+and+independence+in+language+learning+(pp.+18-34).+New+York,+USA:+Longman.&ots=xfaeBu9J7e&sig=DVuNaJC5-RO22D136tKhhW_e3zI#v=onepage&q&f=false
https://books.google.nl/books?hl=en&lr=&id=vGzJAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Benson,+P.+(1997).+The+philosophy+and+politics+of+learner+autonomy.+In+P.+V.+Phil+Benson+(Ed.),+Autonomy+and+independence+in+language+learning+(pp.+18-34).+New+York,+USA:+Longman.&ots=xfaeBu9J7e&sig=DVuNaJC5-RO22D136tKhhW_e3zI#v=onepage&q&f=false
https://books.google.nl/books?hl=en&lr=&id=vGzJAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Benson,+P.+(1997).+The+philosophy+and+politics+of+learner+autonomy.+In+P.+V.+Phil+Benson+(Ed.),+Autonomy+and+independence+in+language+learning+(pp.+18-34).+New+York,+USA:+Longman.&ots=xfaeBu9J7e&sig=DVuNaJC5-RO22D136tKhhW_e3zI#v=onepage&q&f=false
https://books.google.nl/books?hl=en&lr=&id=vGzJAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Benson,+P.+(1997).+The+philosophy+and+politics+of+learner+autonomy.+In+P.+V.+Phil+Benson+(Ed.),+Autonomy+and+independence+in+language+learning+(pp.+18-34).+New+York,+USA:+Longman.&ots=xfaeBu9J7e&sig=DVuNaJC5-RO22D136tKhhW_e3zI#v=onepage&q&f=false
https://books.google.nl/books?hl=en&lr=&id=vGzJAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Benson,+P.+(1997).+The+philosophy+and+politics+of+learner+autonomy.+In+P.+V.+Phil+Benson+(Ed.),+Autonomy+and+independence+in+language+learning+(pp.+18-34).+New+York,+USA:+Longman.&ots=xfaeBu9J7e&sig=DVuNaJC5-RO22D136tKhhW_e3zI#v=onepage&q&f=false
https://doi.org/10.4324/9781315833767.
http://www.thedailyriff.com/articles/the-flipped-classconversation-689.php.
http://www.thedailyriff.com/articles/the-flipped-classconversation-689.php.
http://www.thedailyriff.com/articles/the-flipped-classconversation-689.php.
http://www.thedailyriff.com/articles/the-flipped-classconversation-689.php.
http://www.thedailyriff.com/articles/the-flipped-classconversation-689.php.
file:///C:/Users/Babak/Downloads/Washington,%20DC,%20United%20States
file:///C:/Users/Babak/Downloads/Washington,%20DC,%20United%20States
file:///C:/Users/Babak/Downloads/Washington,%20DC,%20United%20States
file:///C:/Users/Babak/Downloads/Washington,%20DC,%20United%20States
file:///C:/Users/Babak/Downloads/Washington,%20DC,%20United%20States
file:///C:/Users/Babak/Downloads/Washington,%20DC,%20United%20States
https://www.researchgate.net/publication/265051052_Motivation_and_cognitive_load_in_the_flipped_classroom_definition_rationale_and_a_call_for_research
https://www.researchgate.net/publication/265051052_Motivation_and_cognitive_load_in_the_flipped_classroom_definition_rationale_and_a_call_for_research
https://www.researchgate.net/publication/265051052_Motivation_and_cognitive_load_in_the_flipped_classroom_definition_rationale_and_a_call_for_research
https://www.researchgate.net/publication/265051052_Motivation_and_cognitive_load_in_the_flipped_classroom_definition_rationale_and_a_call_for_research
https://www.researchgate.net/publication/265051052_Motivation_and_cognitive_load_in_the_flipped_classroom_definition_rationale_and_a_call_for_research
https://doi.org/10.1080/09588221.2016.1170040
https://doi.org/10.1080/09588221.2016.1170040
doi:%2010.1109/FIE.2013.6684923
doi:%2010.1109/FIE.2013.6684923
http://ilac2010.zirve.edu.tr/
http://ilac2010.zirve.edu.tr/
http://ilac2010.zirve.edu.tr/
http://ilac2010.zirve.edu.tr/
http://ilac2010.zirve.edu.tr/
https://flippedlearning.org/wp-content/uploads/2016/07/HigherEdWhitePaper-FINAL.pdf
https://flippedlearning.org/wp-content/uploads/2016/07/HigherEdWhitePaper-FINAL.pdf
https://flippedlearning.org/wp-content/uploads/2016/07/HigherEdWhitePaper-FINAL.pdf
http://arpgweb.com/?ic=journal&journal=9&info=aims
http://arpgweb.com/?ic=journal&journal=9&info=aims
http://arpgweb.com/?ic=journal&journal=9&info=aims
http://arpgweb.com/?ic=journal&journal=9&info=aims
http://arpgweb.com/?ic=journal&journal=9&info=aims
https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2013/10/22/flipped-classrooms-effectiveness/3148447/
https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2013/10/22/flipped-classrooms-effectiveness/3148447/
doi:%2010.1016/j.compedu.2014.06.006
doi:%2010.1016/j.compedu.2014.06.006
doi:%2010.17718/tojde.72185
doi:%2010.17718/tojde.72185
https://books.google.nl/books?hl=en&lr=&id=vGzJAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Benson,+P.+(1997).+The+philosophy+and+politics+of+learner+autonomy.+In+P.+V.+Phil+Benson+(Ed.),+Autonomy+and+independence+in+language+learning+(pp.+18-34).+New+York,+USA:+Longman.&ots=xfaeBu9J7e&sig=DVuNaJC5-RO22D136tKhhW_e3zI#v=onepage&q&f=false
https://books.google.nl/books?hl=en&lr=&id=vGzJAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Benson,+P.+(1997).+The+philosophy+and+politics+of+learner+autonomy.+In+P.+V.+Phil+Benson+(Ed.),+Autonomy+and+independence+in+language+learning+(pp.+18-34).+New+York,+USA:+Longman.&ots=xfaeBu9J7e&sig=DVuNaJC5-RO22D136tKhhW_e3zI#v=onepage&q&f=false
https://books.google.nl/books?hl=en&lr=&id=vGzJAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Benson,+P.+(1997).+The+philosophy+and+politics+of+learner+autonomy.+In+P.+V.+Phil+Benson+(Ed.),+Autonomy+and+independence+in+language+learning+(pp.+18-34).+New+York,+USA:+Longman.&ots=xfaeBu9J7e&sig=DVuNaJC5-RO22D136tKhhW_e3zI#v=onepage&q&f=false
https://books.google.nl/books?hl=en&lr=&id=vGzJAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Benson,+P.+(1997).+The+philosophy+and+politics+of+learner+autonomy.+In+P.+V.+Phil+Benson+(Ed.),+Autonomy+and+independence+in+language+learning+(pp.+18-34).+New+York,+USA:+Longman.&ots=xfaeBu9J7e&sig=DVuNaJC5-RO22D136tKhhW_e3zI#v=onepage&q&f=false
https://books.google.nl/books?hl=en&lr=&id=vGzJAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Benson,+P.+(1997).+The+philosophy+and+politics+of+learner+autonomy.+In+P.+V.+Phil+Benson+(Ed.),+Autonomy+and+independence+in+language+learning+(pp.+18-34).+New+York,+USA:+Longman.&ots=xfaeBu9J7e&sig=DVuNaJC5-RO22D136tKhhW_e3zI#v=onepage&q&f=false
https://doi.org/10.4324/9781315833767.
http://www.thedailyriff.com/articles/the-flipped-classconversation-689.php.
http://www.thedailyriff.com/articles/the-flipped-classconversation-689.php.
http://www.thedailyriff.com/articles/the-flipped-classconversation-689.php.
http://www.thedailyriff.com/articles/the-flipped-classconversation-689.php.
http://www.thedailyriff.com/articles/the-flipped-classconversation-689.php.
file:///C:/Users/rahman/Downloads/Washington,%20DC,%20United%20States
file:///C:/Users/rahman/Downloads/Washington,%20DC,%20United%20States
file:///C:/Users/rahman/Downloads/Washington,%20DC,%20United%20States
file:///C:/Users/rahman/Downloads/Washington,%20DC,%20United%20States
https://www.iste.org/node/6716
https://www.iste.org/node/6716


 

330 

ش
وه
پژ


ان
زب
ای

ه


ان
زب
در
ی

خت
شنا


ره

دو
ی،

رج
خا
ی

ها
01

ار
شم

،
2ه

ن
ستا

تاب
،

09
11

ه
فح
ص
از
،

99
1


تا

94
3

 

Learning and leading with technology, 39(8), 

6-8.  

Bishop, J. L., & Verleger, M. A. (2013). The 

flipped classroom: A survey of the research. 

Paper presented at the ASEE national 

conference proceedings, Atlanta, GA. 

Bland, L. (2006). Applying flip/inverted classroom 

model in electrical engineering to establish 

life-long learning. Paper presented at the 

ASEE Annual Conference & Exposition. 

Bonk, C. J., & Graham, C. R. (2012). The 

handbook of blended learning: Global 

perspectives, local designs: John Wiley & 

Sons. 

Brown, H. D., & Lee , H. (2007). Teaching by 

principles: An interactive approach to 

language pedagogy.: Pearson Education ESL. 

Buechler, D. N., Sealy, P., & Goomey, J. (2014). 

Three pilot studies with a focus on 

asynchronous distance education. Paper 

presented at the Proceedings of 121st ASEE 

annual conference & exposition, Indianapolis, 

IN. 

Clark, R. M., Norman, B. A., & Besterfield-Sacre, 

M. (2014). Preliminary Experiences with" 

Flipping" a Facility Layout/Material Handling 

Course. In IIE Annual Conference. 

Proceedings (p. 1194). Institute of Industrial 

and Systems Engineers (IISE).   

Davies, R. S., Dean, D. L., & Ball, N. (2013). 

Flipping the classroom and instructional 

technology integration in a college-level 

information systems spreadsheet course. 

Educational Technology Research and 

Development, 61(4), 563-580. DOI: 

10.1007/s11423-013-9305-6.  

Ebrahimi, N. A., Eskandari, Z., & Rahimi, A. 

(2013). The Effects of Using Technology and 

the Internet on Some Iranian EFL Students' 

Perceptions of Their Communication 

Classroom Environment. Teaching English 

with technology, 13(1), 3-19.  

Ellis, R. A., Steed, A. F., & Applebee, A. C. 

(2006). Teacher conceptions of blended 

learning, blended teaching and associations 

with approaches to design. Australasian 

Journal of Educational Technology, 22(3), 

312-335. https://doi.org/10.14742/ajet.1289. 

Everett, J., Morgan, J., Stanzione, J., & Mallouk, 

K. (2014). A hybrid flipped first year 

engineering course. Paper presented at the 6th 

First Year Engineering Experience 

Conference. 

Fariborzi, E., & AbuBakar, K. (2011). E-learning 

in Iran: Looking at Effectiveness via a 

Qualitative Study. In International 

Conference on Humanities. Paper presented at 

the International Conference on Humanities, 

Society and Culture, Singapore. IPEDR.  

Farivar, A., & Rahimi, A. (2015). The impact of 

CALL on Iranian EFL learners’ autonomy. 

Procedia-Social and Behavioral Sciences, 

192, 644-649. 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.112.   

Fulton, K. (2012). Upside down and inside out: 

Flip your classroom to improve student 

learning. Learning & Leading with 

Technology, 39(8), 12-17.  

Gannod, G., Burge, J., & Helmick, M. (2008). 

Using the inverted classroom to teach 

software engineering. Paper presented at the 

2008 ACM/IEEE 30th International 

Conference on Software Engineering. DOI: 

10.1145/1368088.1368198.  

Ghadiri, K., Qayoumi, M. H., Junn, E., & Hsu, P. 

(2014). Developing and implementing 

effective instructional stratagems in STEM. 

Paper presented at the 121st ASEE Annual 

Conference & Exposition., Indianapolis.  

Goodwin, B., & Miller, K. (2013). Evidence on 

flipped classrooms is still coming in. 

Educational Leadership, 70(6), 78-80.  

Hamdan, N., McKnight, P., McKnight, K., & 

Arfstrom, K. M. (2013). A review of flipped 

learning. Flipped Learning Network (Vol. 

23): Pearson Education, and George Mason 

University. Retrieved on May. 

Herreid, C. F., & Schiller, N. A. (2013). Case 

studies and the flipped classroom. Journal of 

College Science Teaching, 42(5), 62-66.  

Hobbs, R. (2013). Improvization and strategic risk-

taking in informal learning with digital media 

literacy. Learning, Media and Technology, 

38(2), 182-197. DOI: 

10.1080/17439884.2013.756517.  

https://www.iste.org/node/6716
https://www.iste.org/node/6716
https://www.researchgate.net/publication/285935974_The_flipped_classroom_A_survey_of_the_research.
https://www.researchgate.net/publication/285935974_The_flipped_classroom_A_survey_of_the_research.
https://www.researchgate.net/publication/285935974_The_flipped_classroom_A_survey_of_the_research.
https://www.researchgate.net/publication/285935974_The_flipped_classroom_A_survey_of_the_research.
https://peer.asee.org/491
https://peer.asee.org/491
https://peer.asee.org/491
https://peer.asee.org/491
http://www.click4it.org/images/a/a8/Graham.pdf
http://www.click4it.org/images/a/a8/Graham.pdf
http://www.click4it.org/images/a/a8/Graham.pdf
http://www.click4it.org/images/a/a8/Graham.pdf
https://www.academia.edu/40432263/Teaching_by_Principles_An_Interactive_Approach_to_Language_Pedagogy_4th_Edition_by
https://www.academia.edu/40432263/Teaching_by_Principles_An_Interactive_Approach_to_Language_Pedagogy_4th_Edition_by
https://www.academia.edu/40432263/Teaching_by_Principles_An_Interactive_Approach_to_Language_Pedagogy_4th_Edition_by
https://peer.asee.org/23195
https://peer.asee.org/23195
https://peer.asee.org/23195
https://peer.asee.org/23195
https://peer.asee.org/23195
https://peer.asee.org/23195
http://www.iise.org/
http://www.iise.org/
http://www.iise.org/
http://www.iise.org/
http://www.iise.org/
http://www.iise.org/
doi:%2010.1007/s11423-013-9305-6
doi:%2010.1007/s11423-013-9305-6
http://www.tewtjournal.org/
http://www.tewtjournal.org/
http://www.tewtjournal.org/
http://www.tewtjournal.org/
http://www.tewtjournal.org/
http://www.tewtjournal.org/
https://doi.org/10.14742/ajet.1289.
https://rdw.rowan.edu/engineering_facpub?utm_source=rdw.rowan.edu%2Fengineering_facpub%2F29&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
https://rdw.rowan.edu/engineering_facpub?utm_source=rdw.rowan.edu%2Fengineering_facpub%2F29&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
https://rdw.rowan.edu/engineering_facpub?utm_source=rdw.rowan.edu%2Fengineering_facpub%2F29&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
https://rdw.rowan.edu/engineering_facpub?utm_source=rdw.rowan.edu%2Fengineering_facpub%2F29&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
https://rdw.rowan.edu/engineering_facpub?utm_source=rdw.rowan.edu%2Fengineering_facpub%2F29&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
http://www.ipedr.com/vol20/12-ICHSC2011-M00029.pdf.
http://www.ipedr.com/vol20/12-ICHSC2011-M00029.pdf.
http://www.ipedr.com/vol20/12-ICHSC2011-M00029.pdf.
http://www.ipedr.com/vol20/12-ICHSC2011-M00029.pdf.
http://www.ipedr.com/vol20/12-ICHSC2011-M00029.pdf.
http://www.ipedr.com/vol20/12-ICHSC2011-M00029.pdf.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.112.
https://www.iste.org/node/6678
https://www.iste.org/node/6678
https://www.iste.org/node/6678
https://www.iste.org/node/6678
doi:%2010.1145/1368088.1368198
doi:%2010.1145/1368088.1368198
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/mar13/vol70/num06/Evidence-on-Flipped-Classrooms-Is-Still-Coming-In.aspx
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/mar13/vol70/num06/Evidence-on-Flipped-Classrooms-Is-Still-Coming-In.aspx
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/mar13/vol70/num06/Evidence-on-Flipped-Classrooms-Is-Still-Coming-In.aspx
https://flippedlearning.org/wp-content/uploads/2016/07/LitReview_FlippedLearning.pdf.
https://flippedlearning.org/wp-content/uploads/2016/07/LitReview_FlippedLearning.pdf.
https://flippedlearning.org/wp-content/uploads/2016/07/LitReview_FlippedLearning.pdf.
https://flippedlearning.org/wp-content/uploads/2016/07/LitReview_FlippedLearning.pdf.
https://flippedlearning.org/wp-content/uploads/2016/07/LitReview_FlippedLearning.pdf.
http://www.jstor.org/stable/43631584
http://www.jstor.org/stable/43631584
http://www.jstor.org/stable/43631584
doi:%2010.1080/17439884.2013.756517
doi:%2010.1080/17439884.2013.756517


 

339 

ش
پژوه


هایزبان


شناختیدرزبان


هایخارجی،دوره
01

،شمار
ه
2

،تا
بستان

0911
صفحه

،از
991


تا
943

 

Horwitz, E. K. (1986). Preliminary evidence for 

the reliability and validity of a foreign 

language anxiety scale. Tesol Quarterly, 

20(3), 559-562. DOI: 10.2307/3586302    

Horwitz, E. K., Horwitz, M. B., & Cope, J. (1986). 

Foreign language classroom anxiety. The 

Modern language journal, 70(2), 125-132. 

DOI: 10.2307/327317    

Hughes, H. (2012). Introduction to Flipping the 

College Classroom. In T. Amiel & B. Wilson 

(Eds.), Proceedings of EdMedia 2012-World 

Conference on Educational Media and 

Technology (pp. 2434-2438). Denver, 

Colorado, USA: Association for the 

Advancement of Computing in Education 

(AACE).  

Hung, H. T. (2015). Flipping the classroom for 

English language learners to foster active 

learning. Computer Assisted Language 

Learning, 28(1), 81-96. 

DOI.10.1080/09588221.2014.967701   

Hung, H. T. (2017). Design‐based research: 

redesign of an English language course using 

a flipped classroom approach. Tesol 

Quarterly, 51(1), 180-192. 

https://doi.org/10.1002/tesq.328.  

Jarvis, H. (2013). Computers and learner 

autonomy: Trends and issues. In S. Sheehan 

(Ed.), British Council ELT research papers 

(pp. 387-409). London: British Council. 

Johnson, L., Becker, S. A., Estrada, V., & 

Freeman, A. (2014). NMC horizon report: 

2014 K. The New Media Consortium, 1-52.  

Kalavally, V., Chan, C., & Khoo, B. H. (2014). 

Technology in learning and teaching: Getting 

the right blend for first year engineering. 

Paper presented at the 2014 International 

Conference on Interactive Collaborative 

Learning (ICL), Dubai, UAE. DOI: 

10.1109/ICL.2014.7017834.  

Kaur, R., & Sidhu, G. (2010). Learner autonomy 

via asynchronous online interactions: A 

Malaysian perspective. International Journal 

of Education and Development using ICT, 

6(3), 88-100.  

Kellinger, J. J. (2012). The flipside: Concerns 

about the “New literacies” paths educators 

might take. Paper presented at the The 

Educational Forum. 

https://doi.org/10.1080/00131725.2012.70810

2.  

Kim, E.-J. (2008). Status quo of CLT-based 

English curricular reform: A teacher’s voice 

from the classroom. ENGLISH TEACHING 

(영어교육), 63(2), 43-69.  

Krathwohl, D. R., & Anderson, L. W. (2010). 

Merlin C. Wittrock and the revision of 

Bloom's taxonomy. Educational psychologist, 

45(1), 64-65. DOI: 

10.1080/00461520903433562   

Ku, D. T., & Chen, N. L. (2015). Influence of wiki 

participation on transnational collaboration 

learning anxiety in middle school students: A 

case study of Google wiki. Internet Research, 

25(5), 794-810. https://doi.org/10.1108/IntR-

05-2014-0142.  

LaFee, S. (2013). Flipped learning. The Education 

Digest, 79(3), 13-18.  

MacIntyre, P. D., & Gardner, R. C. (1991). 

Methods and results in the study of anxiety 

and language learning: A review of the 

literature. Language learning, 41(1), 85-117. 

DOI: 10.1111/j.1467-1770.1991.tb00677.x 

Maniei, R. (2003). Improving distance education 

in higher education. Rahyaft Journal, 31, 41-

53.  

McDonald, K., & Smith, C. M. (2013). The 

flipped classroom for professional 

development: part I. Benefits and strategies. 

The Journal of Continuing Education in 

Nursing, 44(10), 437-438. 

https://doi.org/10.3928/00220124-20130925-

19.  

McGivney-Burelle, J., & Xue, F. (2013). Flipping 

calculus. Primus, 23(5), 477-486. DOI: 

10.1080/10511970.2012.757571   

Meri, S. (2012). Autonomous Computer-Assisted 

Language Learning: Turkish Primary School 

Students’ Perceptions of Dyned Software. 

Paper presented at the International 

Conference “ICT For Language Learning”, 

Florence, Italy. 

Milman, N. B. (2012). The flipped classroom 

strategy: What is it and how can it best be 

used? Distance learning, 9(3), 85-87.  

doi:%2010.2307/3586302
doi:%2010.2307/327317
doi:%2010.2307/327317
https://www.learntechlib.org/noaccess/41097/
https://www.learntechlib.org/noaccess/41097/
https://www.learntechlib.org/noaccess/41097/
https://www.learntechlib.org/noaccess/41097/
https://www.learntechlib.org/noaccess/41097/
https://www.learntechlib.org/noaccess/41097/
https://www.learntechlib.org/noaccess/41097/
https://www.learntechlib.org/noaccess/41097/
file:///C:/Users/rahman/Downloads/DOI.10.1080/09588221.2014.967701
https://doi.org/10.1002/tesq.328
https://www.teachingenglish.org.uk/article/computers-learner-autonomy-trends-issues
https://www.teachingenglish.org.uk/article/computers-learner-autonomy-trends-issues
https://www.teachingenglish.org.uk/article/computers-learner-autonomy-trends-issues
https://www.teachingenglish.org.uk/article/computers-learner-autonomy-trends-issues
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED559369.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED559369.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED559369.pdf
doi:%2010.1109/ICL.2014.7017834
doi:%2010.1109/ICL.2014.7017834
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1085004.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1085004.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1085004.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1085004.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1085004.pdf
https://doi.org/10.1080/00131725.2012.708102
https://doi.org/10.1080/00131725.2012.708102
http://journal.kate.or.kr/wp-content/uploads/2015/02/kate_63_2_3.pdf
http://journal.kate.or.kr/wp-content/uploads/2015/02/kate_63_2_3.pdf
http://journal.kate.or.kr/wp-content/uploads/2015/02/kate_63_2_3.pdf
http://journal.kate.or.kr/wp-content/uploads/2015/02/kate_63_2_3.pdf
doi:%2010.1080/00461520903433562
doi:%2010.1080/00461520903433562
https://doi.org/10.1108/IntR-05-2014-0142
https://doi.org/10.1108/IntR-05-2014-0142
https://espforuniversityprep.weebly.com/uploads/2/8/8/6/28861675/flipped_learning_lafree_2013.pdf
https://espforuniversityprep.weebly.com/uploads/2/8/8/6/28861675/flipped_learning_lafree_2013.pdf
doi:%2010.1111/j.1467-1770.1991.tb00677.x
http://www.fast-iran.ir/far/pdf/rahyaft31/en/31-6.pdf
http://www.fast-iran.ir/far/pdf/rahyaft31/en/31-6.pdf
http://www.fast-iran.ir/far/pdf/rahyaft31/en/31-6.pdf
https://doi.org/10.3928/00220124-20130925-19
https://doi.org/10.3928/00220124-20130925-19
doi:%2010.1080/10511970.2012.757571
doi:%2010.1080/10511970.2012.757571
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED595306.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED595306.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED595306.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED595306.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED595306.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED595306.pdf
https://books.google.nl/books?hl=en&lr=&id=NgYoDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA9&dq=Milman,+N.+B.+(2012,+August).+The+flipped+classroom+strategy:+what+is+it+and+how+can+it+best+be+used%3F&ots=M5JmgD7mHe&sig=WBRRO7vb77_uj-UnjAQ8RFTkAcw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.nl/books?hl=en&lr=&id=NgYoDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA9&dq=Milman,+N.+B.+(2012,+August).+The+flipped+classroom+strategy:+what+is+it+and+how+can+it+best+be+used%3F&ots=M5JmgD7mHe&sig=WBRRO7vb77_uj-UnjAQ8RFTkAcw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.nl/books?hl=en&lr=&id=NgYoDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA9&dq=Milman,+N.+B.+(2012,+August).+The+flipped+classroom+strategy:+what+is+it+and+how+can+it+best+be+used%3F&ots=M5JmgD7mHe&sig=WBRRO7vb77_uj-UnjAQ8RFTkAcw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false


 

331 

ش
وه
پژ


ان
زب
ای

ه


ان
زب
در
ی

خت
شنا


ره

دو
ی،

رج
خا
ی

ها
01

ار
شم

،
2ه

ن
ستا

تاب
،

09
11

ه
فح
ص
از
،

99
1


تا

94
3

 

Moffett, J. (2015). Twelve tips for “flipping” the 

classroom. Medical teacher, 37(4), 331-336. 

DOI: 10.3109/0142159X.2014.943710.   

Muldrow, K. (2013). A new approach to language 

instruction: Flipping the classroom. The 

Language Educator, 11, 28-31.  

O'Flaherty, J., & Phillips, C. (2015). The use of 

flipped classrooms in higher education: A 

scoping review. The internet and higher 

education, 25, 85-95. 

DOI:10.1016/j.iheduc.2015.02.002. 

Olson, R. (2014). Flipping engineering probability 

and statistics—Lessons learned for faculty 

considering the switch. Paper presented at the 

Proceedings of the 121st ASEE Annual 

Conference & Exposition, Indianapolis, IN. 

Ossman, K., & Bucks, G. (2014). Effect of flipping 

the classroom on student performance in first 

year engineering courses. Paper presented at 

the Proceedings of 2014 ASEE Conference & 

Exposition, indianapolis. IN. 

Oxford, R. L. (2003). Toward a more systematic 

model of L2 learner autonomy. In Learner 

autonomy across cultures (pp. 75-91): 

Springer. 

https://doi.org/10.1057/9780230504684_5.  

Rahimi, A., & Askari Bigdeli, R. (2014). ICT and 

EFL Students’ self-regulation mastery: 

Educational meat or poison. AsiaCALL 

Online Journal (ISSN 1936-9859).  

Rahimi, M., & Soleymani, E. (2015). The impact 

of mobile learning on listening anxiety and 

listening comprehension. English Language 

Teaching, 8(10), 152-161. DOI: 

10.5539/elt.v8n10p152. 

Rahman, M. M. (2013). CALL in promoting EFL 

learner autonomy at the tertiary level in 

Bangladesh. Paper presented at the 

International Conference on Tertiary 

Education (ICTERC 2013) Daffodil 

International University, Dhaka, Bangladesh.  

Reinders, H., & White, C. (2011). Learner 

autonomy and new learning environments. 

Language Learning & Technology, 15(3), 1-

3.  

Roach, T. (2014). Student perceptions toward 

flipped learning: New methods to increase 

interaction and active learning in economics. 

International review of economics education, 

17, 74-84. DOI:10.1016/j.iree.2014.08.003. 

Safari, P., & Rashidi, N. (2015a). A Critical Look 

at the EFL Education and the Challenges 

Faced by Iranian Teachers in the Educational 

System. International Journal of Progressive 

Education, 11(2), 14-28.  

Safari, P., & Rashidi, N. (2015b). Teacher 

education beyond transmission: Challenges 

and opportunities for Iranian teachers of 

English. Issues in Educational Research, 

25(2), 187-203.  

Springen, K. (2013). Flipping the classroom: A 

revolutionary approach to learning presents 

some pros and cons. School Library Journal, 

59(4), 23-27.  

Strayer, J. F. (2012). How learning in an inverted 

classroom influences cooperation, innovation 

and task orientation. Learning environments 

research, 15(2), 171-193. DOI: 

10.1007/s10984-012-9108-4    

Tucker, B. (2012). The flipped classroom: Online 

instruction at home frees class time for 

learning. Education next, 12(1), 82-84.  

Ushioda, E. (1996). Learner Autonomy 5: The 

Role of Motivation. Dublin: Ireland 

Resources, Ltd. 

Velegol, S. B., Zappe, S. E., & Mahoney, E. 

(2015). The Evolution of a Flipped 

Classroom: Evidence-Based 

Recommendations. Advances in Engineering 

Education, 4(3), 1-37.  

Yen, Y.-C., Hou, H.-T., & Chang, K. E. (2015). 

Applying role-playing strategy to enhance 

learners’ writing and speaking skills in EFL 

courses using Facebook and Skype as learning 

tools: A case study in Taiwan. Computer 

Assisted Language Learning, 28(5), 383-406. 

https://doi.org/10.1080/09588221.2013.83956

8.  

Young, D. J. (1991). Creating a low‐anxiety 

classroom environment: What does language 

anxiety research suggest? The Modern 

language journal, 75(4), 426-437. DOI: 

10.1111/j.1540-4781.1991.tb05378.x  

Zainuddin, Z., & Attaran, M. (2016). Malaysian 

students’ perceptions of flipped classroom: A 

case study. Innovations in Education and 

doi:%2010.3109/0142159X.2014.943710
https://www.actfl.org/sites/default/files/pdfs/TLE_pdf/TLE_Nov13_Article.pdf
https://www.actfl.org/sites/default/files/pdfs/TLE_pdf/TLE_Nov13_Article.pdf
https://www.actfl.org/sites/default/files/pdfs/TLE_pdf/TLE_Nov13_Article.pdf
doi:10.1016/j.iheduc.2015.02.002
https://peer.asee.org/20507
https://peer.asee.org/20507
https://peer.asee.org/20507
https://peer.asee.org/20507
https://peer.asee.org/20507
https://pdfs.semanticscholar.org/0b17/d6eda31a2b34a6a9dbf0b619d15b3eef5482.pdf?_ga=2.144681590.210098965.1591859433-620902068.1590250666
https://pdfs.semanticscholar.org/0b17/d6eda31a2b34a6a9dbf0b619d15b3eef5482.pdf?_ga=2.144681590.210098965.1591859433-620902068.1590250666
https://pdfs.semanticscholar.org/0b17/d6eda31a2b34a6a9dbf0b619d15b3eef5482.pdf?_ga=2.144681590.210098965.1591859433-620902068.1590250666
https://pdfs.semanticscholar.org/0b17/d6eda31a2b34a6a9dbf0b619d15b3eef5482.pdf?_ga=2.144681590.210098965.1591859433-620902068.1590250666
https://pdfs.semanticscholar.org/0b17/d6eda31a2b34a6a9dbf0b619d15b3eef5482.pdf?_ga=2.144681590.210098965.1591859433-620902068.1590250666
https://doi.org/10.1057/9780230504684_5
https://www.academia.edu/6800984/ICT_and_EFL_Students_Self-Regulation_Mastery_Educational_Meat_or_Poison
https://www.academia.edu/6800984/ICT_and_EFL_Students_Self-Regulation_Mastery_Educational_Meat_or_Poison
https://www.academia.edu/6800984/ICT_and_EFL_Students_Self-Regulation_Mastery_Educational_Meat_or_Poison
https://www.academia.edu/6800984/ICT_and_EFL_Students_Self-Regulation_Mastery_Educational_Meat_or_Poison
doi:%2010.5539/elt.v8n10p152
doi:%2010.5539/elt.v8n10p152
http://dspace.library.daffodilvarsity.edu.bd:8080/bitstream/handle/20.500.11948/881/CALL%20in%20Promoting%20EFL%20Learner%20Autonomy%20at%20the%20Tertiary%20Level%20in%20Bangladesh.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.library.daffodilvarsity.edu.bd:8080/bitstream/handle/20.500.11948/881/CALL%20in%20Promoting%20EFL%20Learner%20Autonomy%20at%20the%20Tertiary%20Level%20in%20Bangladesh.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.library.daffodilvarsity.edu.bd:8080/bitstream/handle/20.500.11948/881/CALL%20in%20Promoting%20EFL%20Learner%20Autonomy%20at%20the%20Tertiary%20Level%20in%20Bangladesh.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.library.daffodilvarsity.edu.bd:8080/bitstream/handle/20.500.11948/881/CALL%20in%20Promoting%20EFL%20Learner%20Autonomy%20at%20the%20Tertiary%20Level%20in%20Bangladesh.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.library.daffodilvarsity.edu.bd:8080/bitstream/handle/20.500.11948/881/CALL%20in%20Promoting%20EFL%20Learner%20Autonomy%20at%20the%20Tertiary%20Level%20in%20Bangladesh.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.library.daffodilvarsity.edu.bd:8080/bitstream/handle/20.500.11948/881/CALL%20in%20Promoting%20EFL%20Learner%20Autonomy%20at%20the%20Tertiary%20Level%20in%20Bangladesh.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://hdl.handle.net/10652/2497
https://hdl.handle.net/10652/2497
https://hdl.handle.net/10652/2497
https://hdl.handle.net/10652/2497
doi:10.1016/j.iree.2014.08.003.
https://www.researchgate.net/publication/279202133
https://www.researchgate.net/publication/279202133
https://www.researchgate.net/publication/279202133
https://www.researchgate.net/publication/279202133
https://www.researchgate.net/publication/279202133
https://www.researchgate.net/publication/279201899_Teacher_education_beyond_transmission_Challenges_and_opportunities_for_Iranian_teachers_of_English
https://www.researchgate.net/publication/279201899_Teacher_education_beyond_transmission_Challenges_and_opportunities_for_Iranian_teachers_of_English
https://www.researchgate.net/publication/279201899_Teacher_education_beyond_transmission_Challenges_and_opportunities_for_Iranian_teachers_of_English
https://www.researchgate.net/publication/279201899_Teacher_education_beyond_transmission_Challenges_and_opportunities_for_Iranian_teachers_of_English
https://www.researchgate.net/publication/279201899_Teacher_education_beyond_transmission_Challenges_and_opportunities_for_Iranian_teachers_of_English
https://www.slj.com/?detailStory=flipping-the-classroom-a-revolutionary-approach-to-learning-presents-some-pros-and-cons
https://www.slj.com/?detailStory=flipping-the-classroom-a-revolutionary-approach-to-learning-presents-some-pros-and-cons
https://www.slj.com/?detailStory=flipping-the-classroom-a-revolutionary-approach-to-learning-presents-some-pros-and-cons
https://www.slj.com/?detailStory=flipping-the-classroom-a-revolutionary-approach-to-learning-presents-some-pros-and-cons
doi:%2010.1007/s10984-012-9108-4
doi:%2010.1007/s10984-012-9108-4
http://www.edgucationnext.org/
http://www.edgucationnext.org/
http://www.edgucationnext.org/
http://www.academypublication.com/ojs/index.php/jltr/article/viewFile/jltr060611651174/441
http://www.academypublication.com/ojs/index.php/jltr/article/viewFile/jltr060611651174/441
http://www.academypublication.com/ojs/index.php/jltr/article/viewFile/jltr060611651174/441
https://advances.asee.org/
https://advances.asee.org/
https://advances.asee.org/
https://advances.asee.org/
https://advances.asee.org/
https://doi.org/10.1080/09588221.2013.839568
https://doi.org/10.1080/09588221.2013.839568
doi:%2010.1111/j.1540-4781.1991.tb05378.x
doi:%2010.1111/j.1540-4781.1991.tb05378.x


 

331 

ش
پژوه


هایزبان


شناختیدرزبان


هایخارجی،دوره
01

،شمار
ه
2

،تا
بستان

0911
صفحه

،از
991


تا
943

 

Teaching International, 53(6), 660-670. DOI: 

10.1080/14703297.2015.1102079. 

Zainuddin, Z., & Halili, S. H. (2016). Flipped 

classroom research and trends from different 

fields of study. The International Review of 

Research in Open and Distributed Learning, 

17(3), 313-340. DOI: 

10.19173/irrodl.v17i3.2274. 

Zhang, L., & Li, X. (2004). A comparalive study 

on learner autonomy between Chinese 

students and west European students [J]. 

Foreign Language World, 4, 15-23.   

 

doi:%2010.1080/14703297.2015.1102079.
doi:%2010.1080/14703297.2015.1102079.
doi:%2010.19173/irrodl.v17i3.2274.
doi:%2010.19173/irrodl.v17i3.2274.
https://caod.oriprobe.com/
https://caod.oriprobe.com/
https://caod.oriprobe.com/
https://caod.oriprobe.com/

