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 خواندن در

   چکیده
 یهاآموزش اثربخشی از که حکایت استشده انجام خارجی یهازبان آموزش در رابطه با های بسیاریپژوهش 

 تأثیر مطالعات به بررسی از کمی تعداد ،وجودنی. باادارد آموزانعملکرد زبانی دانش نتایج بهبود در معکوس
 بر درس معکوس کالس ریتأث بررسی مطالعه این هدف. اندپرداخته در زبان دوم مطلب درک بر معکوس آموزش

 08 متشکل از یا نمونه منظور، برای این. مدارس ایرانی استآموزان در زبان خودکارآمدی و درک مطلب پیشرفت
( نفر 43) کنترل و(  نفر 44) آزمایش در دو گروه تصادفی صورتبه وقرارگرفته  موردنظر ایرانیآموز زبان

 هایآزمودن به این صورت که آزمایشی به انجام رسیده است؛ شبه پژوهش حاضر با روشاند. قرارگرفتهی موردبررس
قرار گرفتند.  مورد آموزش ماه سه مدت به معمول یهاوهیش با کنترل در گروه معکوس و آموزش آزمایش گروه در

 کمبریج انگلیسی مقدماتی نامةنامة استاندارد پرسشی پژوهش از دو پرسشهادادهآوری در راستای جمع
(CPET )خواندن خودکارآمدی نامةپرسش و (RSEQ) ازنظربا استفاده  هاآنگردیده که روایی  استفاده 

و...  1,80گردید و پایایی دو آزمون نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب دیتائمتخصصان مربوطه 
در پژوهش وجود دارد  برده نامی بین استفاده از دو روش داریمعنپژوهش نشان داد تفاوت  نتایجاند. آمدهدستبه

طور به خواندن خودکارآمدی وزبان دوم  خواندن پیشرفتازلحاظ  آزمایش گروه فراگیران به این معنی که
 ی خارجیهازبانمدرسان  که گرفت نتیجه توانیم ، یطورکلبه .کنند یم عمل کنترل گروه از بهتر معناداری

 ونفس اعتمادبه کرده تا کمک آموزانزبان به تا بگنجانند دنخوانهای کالس در را معکوس شیوه آموزش توانندیم
 از خود نشان دهند. به درک مطلب مربوط هایمؤثرتر فعالیت انجام برای را یترشیبخودکارآمدی 
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ABSTRACT 
The body of research on second language (L2) teaching has documented and reported 
the usefulness of flipped instruction in enhancing foreign language development. 
Nevertheless, little research has explored the impact of flipped teaching on L2 reading 
comprehension. The aim of this study was to investigate the effect of flipped 
classroom on EFL learners' reading achievement and self-efficacy. In so doing, a total 
number of 48 Iranian EFL learners served as participants and were randomly assigned 
to an experimental group (N = 25) and a control group (N = 23). Employing a quasi-
experimental design, the researchers utilized an experimental group that received 
flipped instruction via electronic materials and a control group that were instructed 
based on the regular method for a period of three months. The reading component of 
Cambridge Preliminary English Test (CPET) and the Reading Self-Efficacy 
Questionnaire (RSEQ) were administered to measure the reading comprehension 
reading self-efficacy of the participants. The outcomes of the study revealed that the 
students in the flipped group substantially performed better than those of the non-
flipped group regarding both L2 reading achievement and reading self-efficacy. 
Overall, it may be concluded that EFL practitioners can incorporate flipped instruction 
into their reading classrooms in order to aid students to gain both confidence and 
competence in doing reading tasks more properly. 

 DOI: 10.22059/JFLR.2021.330102.889 
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مقدمه

پیشرفت روزافزون فناوری در جهان، منجر به این شده 

های سنتی آموزش دیگر پاسخگوی نیازهای  است که روش

زیادی  هایتالشآموزان نباشند. در همین راستا دانش

های تازه و بدیع مبتنی بر  صورت گرفته است تا روش

ها را  آموزان ارائه دهند تا آنی دانشنیازهای فردی و اجتماع

های نوینی ی علم پرورش دهند و دریچه خالق و تولیدکننده

ها  علوم و فناوری به روی آن درزمینةرا 

همچنین در (. 4335، همکاران و میردریکوند)بگشایند

های اخیر شاهد تحول رویکردهای جدید انتقال دانش  دهه

ایم. در  گرایی بودهسازندهاز دیدگاه رفتارگرایی به دیدگاه 

های نوین  گرایی تأکید متخصصان بر استفاده از روشسازنده

رحیمی  ؛4311، همکاران و حیدری)آموز محور است دانش

های بسیار مهم و (. امروزه یکی از حوزه0204، تحیف  و

 پرکاربرد در آموزش، آموزش زبان انگلیسی است. آموزش

 اما دارد، قرار اولویت در جهان سراسر در انگلیسی زبان

آموزان  زبان متغیر نیازهای با همیشه آموزشی های روش

 یک عنوان به اغلب انگلیسی زبان هم  هنوز و نبوده همگام

 به خالق مدرسان. شود می تدریس کالس در معمولی درس

 و یادگیری بهبود باعث که هستند آموزشی های روش دنبال

 آموزان شود زبان پیشرفت در انگیزه ایجاد همچنین

 (. 0245 ،فریمن و   استرادا   ،بکر آدامز ،جانسون)

 و توانایی یادآوری دورة مدرسه معمول، اکثرا  صورت به 

حوصلگی به کالس را که با بی خود همچنین دانشگاه

که  معلمان های نگاهی به صحبتگاهی نیم و داده گوش

درس بودند را ازنظر  کالس در سخنرانی مشغول

 فرایندهای درگیری در جای آموزان به گذرانیم. زبان می

 در اطالعات منفعل های به گیرنده یادگیری، تبدیل

محور که در در روش معلم شدند. می محور معلم های کالس

گذشته روشی غالب بوده است، معلم متکلم وحده بوده و پرسش 

تخته دهند، او مطالب را بر روی آموزان پاسخ میکند و زبانمی

معلم در  .کنندآموزان مطالب را یادداشت مینویسد و زبانمی

 درس نقش محوری و مرکزی دارد کالسمحور، در روش معلم

 (.4333 صدری، و حدادی)

آموزشی بر این باوراند که اغلب  فن اوریکارشناسان 

های تربیت معلم موجود، منطبق با اهداف سنتی است برنامه

رایانه است و اگر چه این اهداف و متناسب با دنیای بی

م بیست و یک ةاند ولی پاسخگوی نیازهای سدمطلوب

گسترش  و رشد با . خوشبختانه (0011، )مقصودینیستند

 یادگیری، از جدیدی های مدل وپرورش، آموزش در فناوری

 معمولی آموزش که است آمده پدید ترکیبی، یادگیری نام به

 محیط و نموده ترکیب مجازی های فعالیت و وظایف با را

 کرده است فراهم را محور-آموز زبان و مشارکتی یادگیری

 عنصر عنوان به معکوس، . کالس(0222 ،گراهام  و ونکب)

 معکوس، یادگیری فرآیند دلیل به ترکیبی، یادگیری اصلی

در  کالس، از بعد و ضمن قبل، را بیشتری یادگیری زمان

؛ 0240 ،سامس  و  برگماندهد ) میآموزان قرار زبان اختیار

، اهمی و کوشیری؛ 0204، محمدی و  نقشبندی،  فتحی

0204.) 

  و  لیجتوسط  معکوس السک رویکرد آموزشی

به حوزه تعلیم و تربیت معرفی گردید ولی ( 0222)همکاران

ن و سمس با انتشار ابسط این رویکرد ابداعی توسط برگم

کالس و با برگزیدن نام  خود را معکوس کنید کالسکتاب 

. صورت پذیرفت 0240معکوس برای این روش در سال 

متحده بودند که  این کتاب دبیران شیمی در ایاالت نیمؤلف

آموزان را مانند غیبت، عدم ت دانشالهنگام تدریس مشک

یادگیری عمیق مفاهیم، ضعف در راهبردهای یادگیری، 

ضوعات درسی عالقگی به برخی مو کم یادگیری، بی ةانگیز

و  کالتمش قراردادند و برای حل این و.... موردتوجه

سازی فرآیند  نمودن نیازهای فردی آنان، شخصی برطرف

معکوس کالس یادگیری را از طریق ارائه مدل -یاددهی

بدین  کالسکردن  دادند. وارونه کردن یا معکوس پیشنهاد

درس رخ  کالسطورمعمول در  معنا است که آنچه به

عنوان تکلیف  دهد در منزل انجام شود و هر آنچه عرفا به می

 فتحی) درس تکمیل گرددکالس در  شود یدر منزل انجام م

های بلندپروازانه معکوس یکی از ایده کالس (.0202، رحیمی و
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در امر تعلیم و تربیت است که باهدف توجه به نیازهای فراگیران 

های بسیار  و با استفاده از فناوریمحور -و ارتقا یادگیری فراگیر

 فتحی) پا به منصه ظهور نهاد یالدیساده در دهه آخر قرن بیستم م

 (.0202، رحیمی و

، فرد منحصربه رویکرد یک عنوان به معکوس یادگیری

 را کالسی های فعالیت و خارج از کالس تکلیف نقش

 آموزان در زبان معمولی، یها آموزش درکند.  می معکوس

 کسب سخنرانی از طریق مثال  را جدیدی دانش درس کالس

 تمرین تکالیف مربوط طریق از خانه در را آن و کرده

دانش  خانه آموزان در زبان معکوس، یادگیری در .کنند یم

 معلم توسط شده ساخته های فیلم تماشای مانند الزم را به

 تمرین کالس درس در را ها سپس مهارت و فراگرفته

 زیر را آموز زبان تواند می راحتی به معلم که مکانی کنند، می

 های کالس در. کند تصحیح و اشتباهات او را گرفته نظر

 یا معلم سخنرانی های فیلم شامل ورودی مطالب معکوس،

 کالس شروع از قبل ها، سایت وب از شده مطالب بارگیری

 ،ها تیفعال به کالس زمان وشده  داده آموزان تحویل زبان به

 شود می داده اختصاص مشارکتی یها بحث وها  پروژه

 (. 0244،مارک و ،وو ،حسیه چن ؛0240 ، سامس و برگمان)

 تماشای با کالس از شروع آموزان پیش زبان که یوقت

این توانایی را کسب کرده  شوند، می آماده مدرس های فیلم

و این توانایی به  بگیرند یاد خود دلخواه سرعت با که

ها در هرزمان  ها در توقف و پخش مجدد آن فیلمقابلیت 

 منابع و مواد با گردد. ارتباط مداوم برای فراگیران برمی

 تعمیق و تقویت مطالب از آموزان را زبان درک آموزشی،

 طول را در دانش این تر غنی توانایی کاربرد سپس بخشیده و

 ،همکاران و حسیه چن) سازد. فراهم می کالسی های فعالیت

 آموزشی طراحی شبیه معکوس یادگیری ماهیت(. 0244

( 0244) کمپ و کالمن راس، موریسون، توسط که است

 یها نقش است. در این نوع طراحی مدرس شنهادشدهیپ

 و آموزشی طراح محتوا، کارشناسازجمله  متعددی

 درسی وارونه های کالسکند.  می را ایفا رسانهدهنده  توسعه

 زمان از بهتر استفادة برای جایگزین روش یک عنوان به

 آموزان، زبان مشارکت و توانمندسازی تعامل، افزایش کالس،

 بازبینی در یریپذ انعطاف فعال، یادگیری برای ییها فرصت

 شکوفایی و بیشتر تمرین زمان شخصی، سرعت با مطالب

 موردتوجه اجتماعی همچنین یادگیری و گروهی، کار

 و فرری ؛0243 ، بال و ،دین ،دیویس. )استقرارگرفته 

 (.0204، کاراباتاک و پوالت ؛0243 ،اوکانر

 بسیاری توسط معکوس های کالس مثبت تأثیرات اگرچه

 ،سامس و برگمان) است گرفته قرار بحث مورد مدرسان از

 ،(0204، ژو؛ 0240 ،استریر ؛0245 ،فولس و الکوود ؛0240

 تواند می معکوس های کالس واقعا  آیا اینکه مورد در اما

 شواهد ببخشند، آموزان بهبود زبان زبان التین را در یادگیری

 های روش کالس که این فرضیه. دارد وجود کمی تجربی

 نظری رویکردهای با همپوشانی دلیل به معکوس

 های برنامه در یادگیری زبان دوم، به شده نسبت شناخته

ادعای کنند تاحدی  عمل خوبی بتوانند به  زبان آموزش

 یادگیری تسهیلگری از( 0242)مهرینگ. باشد منطقی می

 زبان عنوان به انگلیسی» درس های کالس در معکوس

 یادگیری محیط کند. او معتقد است که این دفاع می «خارجی

 ابزارهای و کرده ایجاد را محوری آموز زبان و ارتباطی

معکوس در آموزش  های برگزاری کالس برای را متنوعی

 معکوس کالسی های مدل. کند می پیشنهاد خارجیزبان 

 یادگیری همساالن، کمک با یادگیری برای را هایی فرصت

 درون های بحث و گروهی کار فعال، یادگیری مشارکتی،

 کنند می ایجاد یادگیری فرآیند در آموزان فعال زبان با کالس

 مسئولیت و کرده ایجاد را خود دانش تا فراگیران بتوانند

 ،هاکس ؛0245 بات ،)بر عهده بگیرند  را خود یادگیری

 (. 0204، لی؛ 0240 ، تالبرت ؛0245



 

533 

ش
وه
پژ


ان
زب
ای

ه


ان
زب
در
ی

خت
شنا


ره

دو
ی،

رج
خا
ی

ها
11

ار
شم

،
3ه

ز
ایی
،پ

10
11

ه
فح

ص
از
،

03
4


تا

04
4

 

 

  

 توصیه زبان یادگیری شناختی های نظریه که طور همان

 ممکن کالس از قبل صریح آموزش از استفاده کنند، می

 پردازش مطالب عمق بهبود و هوشیاری افزایش باعث است

 های کالس اصلی هدف(. 0244 ، مرسر و لیو) شود

 با نیز معنادار تعامل به کالس وقت اختصاص از معکوس

 در یادگیری اینکه بر مبنی اجتماعی فرهنگی نظریه موضع

 و گاه سازی تکیه آموزش با و افتد می اتفاق میانجیگری طی

 است سازگار شود، می داده ارتقاء استقالل فراگیران

عنوان زبان  بههای انگلیسی  محیط(. 0244 ،النتولف)

عنوان زبان  انگلیسی به های محیط برخالف ،(EFLخارجی)

 زبان از استفاده برای کمی های فرصت ،(ESL)دوم 

 این، بر عالوه. کند می فراهم کالس از خارج در انگلیسی

 را مفاهیم که آموزگارانی توسط کالس از زیادی زمان

غیر  طور به دهند می توضیح سخنرانی طریق از معموال 

 سروصدا بی یادگیرندگان زیرا شود، می سپری مؤثری

 وجود کافی تعامل و دهند می گوش منفعالنه و نشینند می

 ورودی مطالب انتقال بنابراین،(. 4333 ،لیتلوود) ندارد

 کالس شروع از قبل خروجی تولید در را آموزان زبان توانایی

(. 4332 ،لینل و پانینوس ،پورتر-لینکلن ،پیکا) کند می تسهیل

بین خودکارآمدی که به دنبال استفاده از این روش در  دراین 

کالس درس نصیب فراگیران شود نیز جای بحث و بررسی 

 -خودکارآمدی یک متغیر کلیدی در نظریه اجتماعیدارد. 

اعتقاد فرد به توانایی «است که به  (4312) بندوراشناختی 

ی تولید ها براخود برای سازماندهی و اجرای فعالیت

شده است بنابر دیدگاه  دستاوردها و نتایج مطلوب تعریف

، (4312) بندورااجتماعی  -رویکرد شــناختی 

در ابعاد مختلف  بشریهای تمامی فعالیت ةخودکارآمدی پای

تحصیلی، شغلی، خانوادگی و اجتماعی است و کارکردهای 

شناختی فرد و عملکرد وی در زندگی تاحد زیادی  روان

عالیی تحت تأثیر ســطح خودکارآمدی وی قراردارد )

دیگر،  عبارت به(. 4334، عالیی خرایمو  نریمانی، خرایم

های  اناییآموز به توباور دانش خودکارآمدی عبارت است از 

تواند  خودکارآمدی می( 0222،  پرایس)خود برای موفقیت 

 نیز ایهای رایانه بسیار مهم در فراگیری مهارت عاملی 

 (.4314، میورا)باشد

 های کالس در کالس معکوس آموزشی مدل ی،طورکل به

 توسعه آموزان را زبان تحصیلی عملکردعموما   انگلیسی

 ؛0204، همکاران و جیانگ؛  0244 ،هونگدهد ) می

 جدید، نسبتا  پدیده یک عنوان به ،حال نی(. باا0242 ،مهرینگ

 اثرات ارزیابی برای روشمند کمی تحقیقات رسد یم نظر به

( 0241 ،واالس و لی ؛ 0243 ،میلر و گودوین) این مدل

ی انگلیسی ها بافت در مطلب درکهای  مهارت در ژهیو به

 این، بر عالوه. استشده  انجامخارجی،  زبان کعنوان ی به

رابطه با  درشده  انجاممطالعات  قاطعیت کامل در برخی

 درس با روش معکوس نسبت به روش کالس اثربخشی

(. 0243 ، کلند مک) نیز وجود ندارد سنتیصورت  بهکالس 

 مدل رویکرد تأثیر مطالعه این ،ها شکاف این کردن پر برای

 بر انگلیسی را درک مطلب زبان کالس یک در معکوس

 آموزان ایرانی خواندن زبان خودکارآمدی و خواندن پیشرفت

 به کند میسعی  مطالعه این خاص، طور بهکند.  می بررسی

 :دهد پاسخ زیرسؤاالت 

 

 آموزان زبان خواندن پیشرفت معکوس های کالس آیا. 4

 ؟بخشد یم بهبود معناداری طور به را ایرانی

 خواندن خودکارآمدی معکوس های کالس آیا. 0

 ؟دهد می افزایش معناداری طور را به ایرانی آموزان زبان



پیشینهتحقیق

 ی آن،افزارها سختاطالعات و  فناوری پیشرفت با

 برای جدیدی رویکرد عنوان به درس معکوس کالس

 که مکانی گردید، معرفی تدریس محیط به ترکیبی یادگیری

 منابع آموزشی اصلی محتویات حذف با توانند یم معلمان

. کنند ییجو صرفه کالس وقت در مقداری کالس، از خارج

 تدریس زبان خارجی برای درس معکوس کالس که یهنگام

 تقویت برای یا لهیوس عنوان به را  آن توان یم شود، می اعمال

 یساز آماده با کالس داخل در ارتباطی های فعالیت

 زیادی تعداد. ردک استفاده شروع کالس از آموزان پیش زبان
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زبان  یها نهیزم بر تمرکز با معکوس یادگیری مطالعات از

 تأثیر روی بر ها آن جدیدترین. استشده  دوم انجام

 آموزان زبان تحصیلی عملکرد بر معکوس های کالس

 از که استمتمرکزشده  تایوان دانشگاهی در سطح خارجی

 .شد یم مجازی استفاده یادگیری بستر عنوان وب کوئست به

 یادگیری در LINE کاربردی تأثیر برنامه( 0244 ،هانگ)

 و حسیه چن) انگلیسی اصطالحات از وسیعی طیف

 آموزان زبان عملکرد ی آن دررگذاریتأثو  (0244 ، همکاران

مجازی  بستر گونه چیه بدون با سطحی از توانایی متوسط

 .(0244، هانگ) .شود یممشاهده 

 درس کالس تأثیر( 0242) صمدی و آبائیان در پژوهشی

 با ایرانی آموزان زبانزبان دوم  خواندن درک بر را معکوس

 تحقیق راستا، این در. کردند مطالعه مهارت مختلف سطوح

 داد نشان نتایج. شد انجام EFL زن آموز زبان 422 بین در

. دارد کنترل گروه به نسبت بهتری عملکرد آزمایش گروه که

 با مقایسه در آموزان متوسط زبان برای معکوس مدل

در این زمینه  .بیشتری داشت ریتأثباال  به آموزان متوسط زبان

( بیانگر این بود که 0202نیز ) رحیمی و فتحیی ها افتهی

آموزان  کالس وارونه موجب بهبود عملکرد نگارشی زبان

 ایرانی گردید.  

 مورد در را زیادی شواهد( 0244)فیلیپس  و اوفالهرتی  

 های کالس آموزان در زبان رضایت و تحصیلی عملکرد بهبود

 درس کالس که کنند می ادعا ها آناند.  داده نشان معکوس

 برای ی راالعمر مادام های مهارت ایجاد ظرفیت معکوس

 تحصیالت و کارشناسی دوره دو هر در 04 آموزان قرن زبان

 .کند میفراهم  تکمیلی

 مدل یک معکوس کالس که است معتقد( 0243) گو 

 تشویق آموزان را زبان فعال مشارکت که است آموزشی

 تکالیف انجام برای را همساالن و معلمان حمایت ،کند می

 فراهم کالس در بیشتری را آزاد زمان و کرده تشویق

آموزان  زبان آمادگی بر معکوس کالس . همچنینسازد یم

 ترکیبی یادگیری شامل و کند می تأکید شروع کالس از قبل

 با دور راه از آموزش و کالس در شامل آموزش حضوری

 یها تیسا وب آموزشی برگرفته از های فیلم از استفاده

 دستورالعمل رسد یم نظر به(. 0244 ،هانگ) مختلف است

 کهدهد  می را امکان این معلمان به روش کالس معکوس

 زمان تا کرده حذف را تدریسبر  زمان و اصلی بخش

 محور-آموز زبان یادگیری بر روش در جهت تمرکز بیشتری

 در معکوس کالس مزایای از تعدادی .باشند داشته فعال را و

 توان یمرا  ها آنکه مواردی از  اند شده گزارش متون علمی

 معکوس کالس اصلی ظرفیت .قرارداد موردبحث

دهد  می را امکان این آموزان زبان به که است یریپذ انعطاف

 زمان هر در شروع کالس،  از پیش آماده محتوای مرور با تا

-کارابولوت) بگیرند یاد خود مطالب را سرعت با آزادانه

 (. 0241 ، همکاران و ایلگو

 دادند نشان (در پژوهش خود0244) داوسون و ابیسکارا

 خارج های فعالیت شامل معکوس کالسی رویکردازآنجاکه 

 اساس بر را فردی آموزش شود، می کالس درون و کالس از

 خودنوبه  به کرده و آموزان تنظیم زبان مختلف های مهارت

 کالس یک در. دینما یم مدیریت را یادگیری شناختی بار

 مطالبی روی بر مشترک طور آموزان به زبان معکوس، درس

 این مطالب کنند. می کار ،شده داده تحویل و تهیه قبال  که

 استفاده با را فرایندها و کلیدی مفاهیم که است آن مستلزم

ی معکوس یاد ها دستورالعمل درشده  ارائه اطالعات از

 باید مهارت مختلف سطوح با آموزان مختلف زبان. بگیرند

بحث و  طریق از معکوس کالس در را خود یها آموخته

 مشارکتی، یادگیری فرآیند طول در گرفته و کار به مشارکت

 وظایف تکمیل برای و کرده تقسیم را کار آموزان باید زبان

 برای کالس داخل و خارج ازهای  فعالیت طریق از یادگیری

 گاهی(. 0240 ،تاکر) کنند همکاری شناختی، بار کاهش

 مجازی ازصورت  به کالس از خارجهای  فعالیت اوقات

 مطالب به آسان دسترسی تا شود می وبکوئست ارائه طریق

 .شود فراهم ثابت کامال  چارچوبی در آماده

 کالسی مدل مزایای ،(0242) مارک و وو ، حسیه

 خارجی زبان عنوان به انگلیسی آموزان زبان برای را معکوس

 در دوم سال دانشجوی 51کنندگان  . شرکتکردند بررسی

 یادگیری برای انگلیسی شفاهی آموزش کالس دو

 تحقیق روش از راستا این در. بودند مختلف اصطالحات
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 نشان شد. نتایج روش کمی و کیفی استفادهشامل  ترکیبی

 برای راکنندگان  شرکت انگیزه معکوس درس کالس که داد

 ها آن گفتاری توانایی بهبود و انگلیسی اصطالحات یادگیری

 این روش تدریس دانش این، بر عالوهدهد.  می افزایش

 داده و افزایش راکنندگان  شرکت شفاهی توانایی و واژگانی

 نماید. تر می فعال کالس را درکنندگان  شرکت

 را تحقیقی( 0242) یانگ و حسیه وو، مشابه، طور به

 مجازی در یادگیری جامعه یک تأثیر بررسی برای

 بر همراه، تلفن طریق از ژهیو به معکوس، درس های کالس

. دادند انجام ها آن درک مطلب و آموزان زبان شفاهی مهارت

 مطالعه این در تایوان در دانشگاه دوم سال دانشجوی 42

 شامل مختلف ابزارهای طریق ازها  . دادهکردند شرکت

 یآور جمع مصاحبه و پرسشنامه ،آزمون پس و آزمون شیپ

 جامعه که داد نشان نتایج ،ها داده لیوتحل هیتجز از پس. شد

کند  می تشویق را مثبت و معنادار مجازی همکاری یادگیری

 افزایش راکنندگان  شرکت شفاهی مهارت همچنین و

 های فعالیت درتر  فعال مشارکت به منجر که ،دهد می

 بحث گفتگوی مشارکتی، یی،گو قصه مانند تعاملی یادگیری

 شود. گروهی می ةارائ و کالسی،

 یک از استفاده ( با0244) هانگ دیگری مطالعه در

 در را تدریس معکوس وبکوئست، فعال یادگیری استراتژی

 بررسی مطالعه این از هدف. کرد ادغام های زبان کالس

 تحصیلی عملکرد بر درس معکوس کالس احتمالی اثرات

 میزان و یادگیری یها نگرش انگلیسی، آموزان زبان زبان

 دروس معکوس که داد نشان نتایج. بودها  آنمشارکت 

 وبکوئست در ویدئویی یها فیلم ارائه یعنی) افتهیساختار

(webQuest) ، افتهی ساخت یادگیری محیط یک عنوان به )

-TED در ویدئویی یها فیلم ارائه یعنی) افتهیساختارنیمه و

Ed، نیمه ویدئویی یگذار اشتراک برنامه یک عنوان به-

 .باشند یمدرس غیر معکوس  کالس از( مؤثرتر افتهیساختار

 نیمه و افتهیساختار درس معکوس دو هر این، بر عالوه

 یادگیری نتایج تاکند  می آموزان کمک زبان به افتهیساختار

 تجربیات به نسبت مثبت نگرش کرده و کسب بهتری

 فرایند در بیشتری تالش و کرده ایجاد خود یادگیری

 داشته باشند. یادگیری

 گفتار مقایسه با( 0244) نام و جان پارک، کیم،

 های کالس و معکوس های کالس در دوم آموزان زبان زبان

ازنظر   را معکوس کالسی رویکرد شناختی اثراتسنتی 

 و استدالل های نظرات، مهارت مشارکت، محتوای میزان

 بررسی محتوا بر مبتنی آموزشی تعاملی درزمینة الگوهای

 یک در و داشتند مشارکت کالس دو آموزان در زبان. کردند

 در. شدند داده آموزش سنتی کالس یک و معکوس کالس

 سخنرانی به کالس از قبل آموزان زبان معکوس، کالس

 در کوچک گروهی بحث یک در و دادند مجازی گوش

 سنتی کالس در فراگیران مقابل، در. کردند شرکت کالس

 بالفاصله سپس و دادند گوش کالس در معلم سخنرانی به

. کردند شرکت کالس در کوچک گروهی بحث یک در

 وتحلیل تجزیه. شد ضبط صوتیصورت  به فراگیران مباحث

 نشان ها مشارکت آن میزان در تفاوتی هیچ کیفی و کمی

 نظرات معکوس های کالس آموزان در زبان حال، بااین. نداد

 و تر عمیق اطالعات پردازش شامل بیشتری شناختی

 تعاملی الگوهای و کردند ها ارائه مهارت در های محکم دلیل

 سنتی های کالس آموزان در زبان به نسبت را تری منسجم

 مؤثر طور به درسی های کالس که داد نشان نتایج. دادند نشان

 و عمیق بحث و سطح باالتر تفکر فرایندهای توانند یم

 .دهند ارتقا محتوا بر مبتنی دوم زبان در را منسجم

 باهدف که تحقیقی در (0202)چاکماک و نمازیاندوست

 درس کالس که را تفاوتی بود، مرتبط بیشتر کنونی مطالعه

 بود، کرده آموزان ایجاد زبان خودکارآمدی بر معکوس

 مهارت سطح باکننده  شرکت 41. قراردادند یموردبررس

 دو از یکیدر تصادفی طور به انگلیسی زبان در متوسط

 گروه و( معکوس کالس) آزمایش گروه: گرفتند قرار شرایط

ی ها پرسشنامهبه کنندگان  (. شرکتسنتی) کنترل

معکوس پاسخ  کالس مداخله از بعد و قبل خودکارآمدی

 نمراتتوجه  قابل افزایش ةدهند نشانپژوهش  نتایج. دادند

 تأثیر دیگر تحقیقی در. بود آزمایش گروه خودکارآمدی

های  مهارت بروبکوئست  بر معکوس مبتنی های کالس
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عنوان زبان خارجی  انگلیسی به آموزان زبان خواندن استنباطی

آیلتس  دوره یک در که آموزان زبان از گروهی. شدبررسی 

(IELTS)  کردند شرکت مطالعه این درحضور داشتند .

 بر معکوس مبتنی درس کالس که داد پژوهش نشان نتایج

 استنباطی مطلب درک مهارت یمؤثر طور بهوبکوئست  

 نیز آن مدت یطوالن تأثیر و است داده توسعه را آموزان زبان

 نگرش. است دشدهییآزمون تأ پس نمرات در تأخیر با

 بر معکوس مبتنی درس کالس به نسبتکنندگان  شرکت

 افتهیساختار نیمه یها مصاحبه انجام با نیزوبکوئست  

 مثبت عمدتا  نگرش از نشان ها افتهی. گرفت قرار یموردبررس

 در نوآورانه رویکرد این اثربخشی به آموزان نسبت زبان

 .داشت ها آن استنباطی مطلب درک های مهارت توسعه



رویکردپژوهش

است. نمونة  شده انجامپژوهش حاضر با روش شبه آزمایشی 

 ایرانی آموزان زبان از نفر 51 تحقق موردنظر در راستای این

 ،. درواقعکردند شرکت حاضر یمطالعه بوده که در

 زبان یک مرکز در کالس آموزان دو زبانکنندگان  شرکت

 تصادفی طور به کالس کنندگان در دو مشارکت. بودند ایرانی

( نفر 05) کنترل گروه یک و( نفر 02) آزمایش گروه یک به

 داده آموزش معکوسصورت  به آزمایش گروه .شدند تقسیم

 دریافت را سنتی خواندن آموزش کنترل گروه که یدرحال شد

 های مهارت بهبود آموزشی دوره این از هدف. کردند

 سطح درکنندگان  . شرکتآموزان بود زبان زبان دوم خواندن

 کالس دو همگنی بررسی برای. بودند زبان مهارت متوسط

 «آکسفورد تعیین سطح آزمون» زبان، کلی تسلط میزان ازنظر

(OPT( )0225 ، آلن )یها گروه درکنندگان  شرکت برای 

 .شد اجرا آزمایش و کنترل



ابزارپژوهش

زبانمهارتآزمون

 عملکرد برکنندگان  شرکت عمومی زبان مهارتازآنجاکه 

 ازنظر بایدکنندگان  شرکت ابتدا ،گذارد یم تأثیر ها آن خواندن

تعیین  آزمون ،جهی. درنتشوند همگن انگلیسی کلی مهارت

 همگنی تا شد داده گروه دو هر به (OPT) آکسفوردسطح 

. کنند بررسی انگلیسی عمومی مهارت ازنظر آموزان را زبان

 مناسبی آزمون آکسفوردتعیین سطح  آزمون که شود می گفته

 آموزان زبان از تعداد هر انگلیسی مهارت سطح تعیین برای

تعیین سطح  آزمون(. 0225 ، آالن) است سطوح تمام در

. باشد یمی ا نمره 2 یبند رتبه مقیاس یک شامل آکسفورد

 پایه عنوان به باشد 44-2 بین ها آن نمره که ییها یآزمودن

(A1) نمرات که ییها یآزمودن و شوند می یگذار برچسب 

( A2) آموزان مقدماتی زبان عنوان به باشد 03-41 بین ها آن

 تا 32 بین ها آن نمرات که کسانی. شوند می گرفته نظر در

 کسانی. دارند قرار( B1) به پایین متوسط گروه در است 33

 و (B2) باالبه  متوسط عنوان به ،رادارند  54-52 نمرات که

 عنوان به ترتیب به 22-45 و 45-51 نمرات آموزان با زبان

 در نظر گرفته (C2) پیشرفته بسیار و( C1) پیشرفته سطوح

تعیین سطح  آزمون همسانی درونی مطالعه این در. شوند می

 .بود 2815 کرونباخ آلفای با شده یریگ اندازه آکسفورد



(RSEQ)خواندنخودکارآمدیپرسشنامه

 ،زبان دوم خواندن خودکارآمدی گیری اندازه برای

 ،قزلو از شده اقتباس خواندن، خودکارآمدی نامةپرسش

. شد اجرا کنندگان شرکت برای ،(0245) نصری و کردی

 4 مقیاس قالب در سؤال 42 شاملنامة خودکارآمدیپرسش

این پرسشنامه از نظر پایایی و روایی . است ای لیکرتدرجه

بوده و قبال در بافت ایران مورد استفاده قرار مورد تایید 

 پایایی (. ضریب0202، سلیمانی و فتحیگرفته است )

 استفاده از آلفای با مطالعه این در خودکارآمدی پرسشنامه

 بوده است.12/2 کرونباخ



هافرآیندگردآوریداده

 گروه دو به تصادفی طور به شده انتخاب کنندگان شرکت

 یک و( معکوس کالس) آزمایشی گروه یک. شدند تقسیم

 دو مطالعه، شروع از قبل(. سنتی درس کالس) کنترل گروه

 محرمانه و مطالعه روش و هدف از کنندگان شرکت گروه
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 اولین در. گردیدند مطلع شده یآور جمع اطالعات بودن

 پرسشنامه و مهارت خواندن آزمون شیپ جلسه،

 و مطلب درک گیری اندازه برای خواندن خودکارآمدی

 قبل گروه دو آموزان هر زبان خودکارآمدی در خواندن برای

 .کشید طول هفته 43 شد که حدود اجرا شروع پژوهش از

 الکترونیکی آموزشی مطالب از معکوس، های کالس برای

 نسخه که حالی بود در شد. این استفاده( الکترونیکی نسخه)

 استفاده حضوری سنتی های کالس مطالب، برایشده  چاپ

 دو هر در شده انتخاب متون درک مطلب حال، بااین. گردید

 کنترل و آزمایش گروه بین تفاوت تنها. بود یکسان گروه

ها  . کالسبود کنترل مجازی گروه مطالب به دسترسی عدم

 به گروه .شد می برگزار ماه 3 مدت به و هفته در دو بار

 ها دستورالعمل توضیح تمرینات، و آموزشی منابع آزمایش

 شده، ساخته پیش از آموزشی های فیلم قالب در

 ابزارهای سایر و صوتی (PowerPointsهای ) پاورپوینت

 کالس، در شرکت از قبل همچنین. شد ارائه الکترونیکی

 محتویات مورد در معتبر های سایت وب به مفیدی های لینک

 برای بستری عنوان به واتساپ و تلگرام از. گردید ارائه درس

 بنابراین،. شد معکوس استفاده گروه در دوره مطالب ارسال

 تا شد فراهم آزمایش گروه کنندگان مشارکت برای فرصتی

 این که نمایند، مشاهده را مطالب کالس، در حضور از قبل

 فرایند در همساالن با همکاری برای را بیشتری زمان امر

 همچنین. نمود فراهم خواندن های مهارت تمرین و یادگیری

 تلگرام یها گروه طریق از کالس از قبل متن هر صوتی فایل

 .شد ارائه معکوس کالس آموزان در زبان به واتساپ یا

 از قبل معکوس باید آموزان گروه زبان این، بر عالوه

 بار همچنین، چندین. بخوانند را متون کالس، حضور در

 هوشمند ی همراهها یگوش طریق از خانه در را صوتی متن

 که یهنگام معکوس، کالس در. بدهند گوش خود

 از برخی معلم کنند، می شرکت کالس آموزان در زبان

 ها آن از ،خواهد یمآموزان  زبان از را متن به مربوط اطالعات

 همچنین او. ردیگ یم آزمون ها آن از و پرسد یسؤاالت م

 را متن خواهد یمآموزان  زبان از برخی از تصادفی طور به

معکوس  درس کالس. کنند بیان را آن اصلی ایده و بخوانند

 تکلیف» آن در که دارد اشاره ترکیبی یادگیری استراتژی به

 بر. است کالس زمان در نظرگرفته شده در بر مقدم «خانه

 حضور از قبل آزمایش گروه در کنندگان شرکت اساس، این

 گروه در معلم. دهند یم انجام را خود تکلیف کالس در

 .است یادگیری فرایندکننده  هماهنگ و کننده لیتسه آزمایش،

 وشده  ارائه گروه در مطالب معلم، اولیه بحث از پس

 و پاسخ، پرسش فکری، طوفانازجمله  ها تیفعال برخی

 به متون آموزش برای بازنویسی و اصلی ایده یافتن

 نکات مدرس کالس، طول در. شد آموزان انجام زبان

 یا ها فیلم در خواندن مهارت مورد در را جدیدی

 همچنین مدرسدهد.  می توضیحشده  ارسال های پاورپوینت

 برای را جلسه هر درشده  مطرح نکات و نتایج از یا خالصه

 فراگیران کالس، پایان از پسکند.  می ارائه و تهیه فراگیران

 و دهند یم تشکیل کوچکی یها گروه جلسه هر پایان در

 عنوان به را آن و کنند می تهیه خود یها آموخته از گزارشی

 اشتراک به کالس یها گروه سایر با مطالب از کلی مرور یک

 .گذارند یم

 کنترل در پژوهش،  گروه عنوان به در رابطه با گروه دوم

به این  شد می اعمال ها آنآموزش الزم برای  سنتی طور به

. شد می انجام کالس داخل درها  آموزش تمام صورت که

 برای را یا نهیزم شیپ دانش محقق متن، هر آموزش از قبل

آموزان  زبان متن، هر آموزش از پس و کرد آموزان فراهم زبان

 متن به مربوطسؤاالت  از برخی به پاسخگویی به ملزم

 سنتی مدل. داشت ادامه جلسه آخرین تا روش این. شدند می

 که شد استفاده کنترل گروه برای خواندن آموزش حضوری

 توسعه برای آموزشی مطالب چاپی قالب از آن در

دورة  پایان در .شد استفاده ها آن خواندن های مهارت

 مطلب درک سنجش برای ،(هفته 43) آموزشی

 خواندن، در ها آن خودکارآمدی میزان و کنندگان شرکت

 خواندن خودکارآمدی و وضعیت خواندن آزمون دومین

 گردید. اجرا مطالعه در اینآزمون  پس عنوان به
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هادادهتحلیل

میزان  بررسی و تحقیقسؤاالت  به پاسخگوییمنظور  به

 و خواندن پیشرفت معکوس بر آموزش تأثیرگذاری

 وتحلیل تجزیه آموزان، زبان خواندن خودکارآمدی

 جهت( ANCOVA) طرفه کگروهی ی بین کوواریانس

 در سنتی یعنیزبان دوم ) آموزش روش نوع دو تأثیر مقایسه

 ،(0243) پاالنت به نظر توجه با. شد انجام( معکوس مقابل

 طرح یک که شود می استفاده کوواریانس زمانی تحلیل

 ،مثال  عنوان )به باشد داشته وجودآزمون  /پسآزمون شیپ

 از بعد و قبل روش تدریس مختلف، دو تأثیر مقایسه

 متغیری عنوان به آزمون شیپ نمرات(. گروه هر برای اقدامات

 عملها  گروه بین موجود قبل از یها تفاوت «کنترل» برای

 یعنی) آموزش نوع کوواریانس، وتحلیل تجزیه برایکند.  می

 درک آزمون نمرات و بوده مستقل متغیر( سنتی معکوس یا

در نظر  وابسته متغیر مطالعه اتمام از پس خواندن مطلب

 هر یها آزمون شیپ آموزان در زبان نمرات گرفته شد.

 نظر در تحلیل این در کوواریانس متغیر عنوان به پرسشنامه

 یها انسیکووار تحلیل از یک هر برای .شد گرفته

 حاصل اطمینان تا شد انجام اولیه یها یبررس ،شده انجام

 همگونی بودن، خطی بودن، نرمال نقض گونه چیه که شود

سنجش پایای  و رگرسیونی یها بیش یکنواختی ،ها انسیوار

 .ندارد همپراش وجود متغیر



بحثونتایج

نتایج

 کنترل، و آزمایش یها گروه برای OPT نمرات مقایسه برای

 4 جدول در کهطور  . همانشد استفاده مستقل t آزمون از

 OPT نمرات در یدار یمعن آماری تفاوت شود، می مشاهده

 =انحراف معیار  ، 64.64 میانگین =) آزمایش گروه برای

انحراف معیار  ، 69.74 =میانگین) کنترل گروه و( 22.16

= 22.24 426-( =66),t 000/0 >p  ندارد، که  وجود

دوره  انجام از قبل گروه دو کهدهد  می این مسئله نشان

 انگلیسی عمومی مهارت از مشابهی سطح دارای آموزش

 .بودند

 

 

 

 

 

 

گروههربرایOPT.نتایج1جدول
میانگینها گروه

)انحراف

معیار(

سطحمقدارتی

داریمعنی

 (11.41)آزمایش

04.14

411.-431.

(11.14)کنترل

09.74



 



 

554 

ش
وه
پژ


ان
زب
ای

ه


ان
زب
در
ی

خت
شنا


ره

دو
ی،

رج
خا
ی

ها
11

ار
شم

،
3ه

ز
ایی
،پ

10
11

ه
فح

ص
از
،

03
4


تا

04
4

 

 

  

 طور معکوس به کالس آیا اینکه از اطمینان برای

 بهبود را ایرانی آموزان زبان خواندن پیشرفت یتوجه قابل

 کهطور  . همانشد اجرا کوواریانس تحلیل خیر، یا بخشد یم

 خواندن نمره میانگین شود، می مشاهده 0 جدول شماره در

آزمون  پس در و بود 15/44 آزمون شیپ با آزمایش گروه

 میانگین راستا، همین در. یافت افزایش 35/04 به خواندن

 در که بود 42842 کنترل گروه برای خواندن آزمون شیپ نمره

 رسد یم نظر به بنابراین،. یافت افزایش 02803 بهآزمون  پس

 دو آموزان در زبان خواندن بهبود به روش تدریس دو هر که

 .است کرده کمک گروه

 

آزمونپسوپیشنمراتبرایتوصیفی.آمار4جدول

 

 هاگروه

 

پرسشنامه

 آزمونپس آزمونپیش

انحرافمعناداری

 معیار

 انحرافمعیار معناداری

 آزمایش

 

 کنترل

 خواندن

 خودکارآمدی

 خواندن 

 خودکارآمدی

44815 

55823 

42842 

52841 

5844 

40845 

5823 

44822 

04835 

42842 

02803 

53834 

4841 

40803 

4834 

44843 

 

 مطلب، درک آزمون پیش نمرات تعدیل از پس ،وجود نیباا 

 آزمون پس نمرات در گروه دو بین داری معنی آماری تفاوت

 جزئی اتای مربع و 28222p= ، 44824 (4854)= F زبان دو

 نشان یافته این( ببینید را 3جدول ) دارد وجود=  28022= 

  مطلب درک آزمایش گروه در کنندگان شرکت که دهد می

 

 از بیشتر توجهی قابل میزان به را خودزبان دوم 

 نشان این و بخشند، می بهبود کنترل گروه در کنندگان شرکت

 خواندن درک بهبود معکوس به آموزش که دهد می

 .است کرده آموزان کمک زبان
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 معکوس بر کالس تأثیر و دوم سؤال تحقیق به توجه با    

 توصیفی آمار ایرانی، آموزان زبان خواندن خودکارآمدی روی

 گروه نمره میانگین که دهد می نشان( ببینید را 0 جدول)

 55823 آزمون پیش در خواندن خودکارآمدی برای آزمایش

 افزایش 42844 به خواندن خودکارآمدی آزمون پس در بود و

 خواندن خودکارآمدی نمره میانگین مشابه، طور به. یافت

 در مقدار این و بود 52841 آزمون پیش در کنترل گروه برای

 رسد یم نظر به درنتیجه،. یافت افزایش 53834 به آزمون پس

 افزایش آموزان در زبان به روش تدریس دو هر که

 از پس ،وجود نی. باااست کرده کمک خواندن خودکارآمدی

 نتایج خواندن، خودکارآمدی آزمون پیش نمرات تنظیم

ANCOVA (ببینید را 5 جدول )دو بین که داد نشان 

 آزمون پس نمرات در داری معنی تفاوت آماری ازنظر گروه

 28222p= ،3835  F(1, 47)دارد وجود خواندن خودکارآمدی

 آموزش که داد نشان یافته این(. 28144=  جزئی اتای مربع ،

 خواندن خودکارآمدی توجهی قابل طور به معکوس

 .دهد می افزایش را انگلیسی زبان ایرانی آموزان زبان

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

یریگجهینتوبحث

 روی بر معکوس کالس تأثیر بررسی دنبال به مطالعه این

آموزان  زبان خودکارآمدی خواندن و خواندن پیشرفت

 یها افتهی. انجام یافت عنوان زبان خارجی انگلیسی به

 به توجهی قابل طور به معکوس آموزش که داد نشان پژوهش

 این، بر عالوهکند.  می کمک کنندگان شرکت خواندن بهبود

 در معکوس گروه کنندگان شرکت که نتایج نشان داد

 بهتر معمولی های گروه از خواندن خودکارآمدی آزمون پس

 مختلفی دالیل به است ممکن ها افتهی ایناند.  کرده عمل

 توجه که در ابتدا با است به بیانی ممکن باشند. آمده دست به

 داده توضیح معکوس یادگیری های کالس شیآموز ارزش به

 در کنندگان شرکت به کالس از قبل آموزشی مطالب. شوند

 تعامل و همکاری با فرآیند کالس و شد ارائه معکوس گروه

آموزان  زبان. ازآنجاکه شد آغاز معلم آموزان و زبان بین

 در حضور از قبل مجازی را منابع و آموزشی های فیلم

از پیش  را خود خواندن مهارت بودند، کرده مشاهده کالس

 .بودند بخشیده بهبود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خواندنپیشرفتدرANCOVA.نتایج3جدول

منبع

مجموعسومنوع

 هامربع

درجه

مربعمیانگینآزادی
F 

 جزئیاتایمربع معناداری

 28222 28222 338454 3248244 4 3248244 (آزمون پیش) متغیر همپراش

 28022 28222 448243 4458324 4 4458324 بین افراد

    428012 54 5138440 افراد درون

 واژگان خودتنظیمیدرANCOVAنتایج.0جدول

منبع

مجموعسومنوع

 هامربع

درجه

مربعمیانگینآزادی
F

معنادار

 جزئیاتایمربع ی

 متغیر همپراش

 (آزمون پیش)

25238124 4 25238124 42038321 28222 28340 

 28144 28222 0228155 1448312 4 1448312 بین افراد

    38354 54 4148544 افراد درون
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 آموزان تکالیف زبان سنتی، درس کالس در در مقابل

 ،دادند یم انجام کالس از بعد جداگانهصورت  به را خود

 داشتند و یخودمختار ماهیت خارج از کالس تکالیف یعنی

 نداشت وجود معلم و همساالن ارزشیابی از طرف هیچ

 خارج مطالب آموزان و زبان سایر معلم، با تعاملی هیچ یعنی)

 به قادر آموزان معموال  زبان و( نداشت وجود کالس از

 با حاضر مطالعه یها افتهی. نبودند خود تکالیف ارزیابی

 امیریوسفی ،( 0244) عدنان توسطشده  انجام تحقیقات

 رحیمی و فتحی ،(0244) همکاران و حسیه چن ،( 0243)

 و واگنر و( 0244) واالس و لی ،(0244) هونگ ،(0202)

 به بیانی در هر دو پژوهش دارد. مطابقت( 0204) اورهاهنه

 عمل بهتر سنتی های گروه از معکوس گروه آموزان در زبان

 .کردند

 آنچه با توان می را معکوس آموزشی مدل مثبت اثر

 در گرفت. نظر نامیده، در فعال یادگیری( 4332) سیلبرمن

 باالتر سطح ذهنی فرایندهای سازی فعال این نوع آموزش

 در گیری تصمیم و پردازش مسئله، حل انتقادی، تفکر مانند

باشد تا  زبان بخش الهام تواند می یادگیری فرآیند طول

در  صورت فعاالنه به دانند می از قبل که را آنچه فراگیران

 گرفته، به انجام یاد رابطه مطالب مورد یادگیری جدید،

 عوامل این بنابراین. ببرند کار رسانیده و همچنین به

 کالس در .شوند یادگیری نتایج افزایش به منجر توانند می

 های سنتی برعکس شده فرآیند آموزش در کالس معکوس،

را در کالس انجام می  خود خانه آموزان تکالیف زبان و

 کالس از قبل های فعالیت عنوان به کالسی  دهند و آموزش

زبان آموزان  می شود. انجام ویدئویی های سخنرانی قالب در

 باید که دانستند می کالس و در منزل، در حضور از قبل

 که آنجا تا را ها فیلم ها آن درنتیجه،. بدانند چیزی چه درباره

 این(. 0244 ، گرین و فاکنر) کردند می تماشا توانستند می

 هم به را کالس ضمن و قبل های فعالیت تواند می فرآیند

 هرکجا و زمان هر دهد آموزان اجازه زبان به و نموده متصل

 این، بر عالوه. بگیرند مطالب را یاد دارند دوست که

آموزان  زبان معکوس، کالس در سنتی، کالس برخالف

 و خود همساالن مطالب، با تعامل برای بیشتری فرصت

 توانند می زیرا .(0245 ، مهرینگ) داشتند مدرس-محقق

 مشاهده خود خاص سرعت با و امکان حد تا را ها فیلم

 .شوند آماده کامال  کالس وظایف انجام برای و کرده

 در فراگیران معموال  که ای منفعالنه نقش برخالف

 در کنندگان شرکت کنند، می ایفا ایران انگلیسی در های کالس

 کلیدی عوامل از دیگر یکی. بودند معکوس فعال کالس

 در که است باکیفیتی زمان معکوس، های کالس موفقیت

. شود می سپری معمولی های باکالس مقایسه در کالس داخل

 سؤاالت به پاسخ بر عالوه سنتی گروه در معلم است ممکن

 توضیح و معرفی به را بیشتری خواندن، زمان مطلب درک

 زمان معکوس، کالس در مقابل، در. دهد اختصاص متن

 که شود می داده اختصاص هایی فعالیت به کالس در بیشتری

 بر عالوه .کند می آموزان تقویت زبان برای را مطلب درک

 از خارج و داخل در معکوس گروه که گفت توان می این،

 مطالب زیرا شوند، درگیر می بیشتر درس محتویات با کالس

 معکوس گروه در کنندگان شرکت به کالس از قبل دوره

 با. شود می شروع تعاملی های فعالیت با کالس و شده ارائه

 -محرک خارجی درزمینة( 0221) ون مدل به توجه

 شروع خروجی با زبان های کالس اگر ورودی، سازی فعال

 و زبان یادگیری برای بیشتری انگیزه آموزان زبان شود،

 کنند، خواهند داشت. می دریافت که زبانی دانش از استفاده

 که داد نشان مطالعه این های یافته این، بر عالوه

 گروه از معناداری طور به آزمایش گروه کنندگان شرکت

 و بودند، کرده عمل بهتر خواندن خودکارآمدی در کنترل

 بهبود به خواندن استراتژی آموزش که دهد می نشان این

 کمک ایرانی آموزان زبانزبان دوم  خواندن خودکارآمدی

 مطالعاتی از برخی های یافته با نتیجه مطابق این. کند می

 پس آموز زبان خودکارآمدی در توجهی قابل بهبود که است

 و الی ؛ 0243 انفیلد) اند داشته معکوس های کالس تجربه از

 بنابراین،(. 0202 ؛نمازیاندوست و چاکمک،0242 هوانگ،

 مطالب و ها فیلم بودن دسترس در که کرد استدالل توان می

 شایستگی، است ممکن کالس در حضور از قبل

 گروه در کنندگان شرکت به بیشتری اطمینان و نفس اعتمادبه

 در بیشتر بازخورد و تعامل این، بر عالوه. بدهد آزمایش
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 ترغیب تسلط، از بیشتری تجربیات تواند می کالس طول

 ها آن اختیار در را آموز زبان مطلوب خود تأییدی و کالمی

 خواندن خودکارآمدی افزایش به ها آن همة بدهد که قرار

 در خودکارآمدی این دیگر، عبارت به. کند می کمک آموز زبان

 کالس های فعالیت طول در آموز زبان بیشتر استقالل احساس

 کنندگان شرکت رسد می نظر به. شده است ریزی پایه درس

 از یکی عنوان به فعال یادگیری فرآیند در معکوس گروه

 باانگیزه و درگیر بسیار معکوس های کالس اصلی ملزومات

 پشتیبانی( 0244) واالس لی نتایج نتایج از این. هستند

 یک کالس در آموز زبان که دریافتند ها نیز کند.  آن می

 کالسی های فعالیت در سنتی بیشتر از یک کالس معکوس

 شوند. می مشغول

 های استراتژی مورد در مطالب ارائه راستا، همین در

 به کالس، از قبل ویدئویی یها فیلم قالب در خواندن

زبان دوم  خوانندگان برای جانشینی تجربه نوعی آموز زبان

 سایر و ها فیلم مشاهده از جانشینی تجربه این. دهد می ارائه

 خودکارآمدی افزایش باعث است مجازی ممکن منابع

 بین همکاری این، بر عالوه. شود خواندن در کنندگان شرکت

 افزایش را کنندگان شرکت خودکارآمدی تواند می آموز زبان

 دستاوردهای (،0240استریر ) به نتایج پژوهش توجه با. دهد

 فراگیران برای هایی فرصت به توان می را معکوس کالس

 طریق از ارتباط ایجاد و تکالیف اجرای در همکاری برای

 هیچ آموز زبان وقتی این، بر عالوه. داد نسبت تعامالت

 ندارد، یادگیری ای چندرسانه محتوای مدیریت بر کنترلی

 برعکس،. یابد افزایش او شناختی های توانایی است ممکن

آن در هر  مطالعه و کالس از قبل آموزشی محتوای دریافت

 بر که بدهد را امکان این آموزان زبان به است ممکن مکانی

سرعت یادگیری را کنترل  و داشته نظارت خود یادگیری

 و شود می یادگیری بهتر نتایج به این امر منجر کنند که

 این. دهد می را در فرد افزایش کارآیی احساس درنتیجه

 در. است( 0244) کورت تأییدی بر پژوهش مطالعه

 از باالتری سطح به منجر معکوس آموزش کورت، ی مطالعه

 همتایان به نسبت خدمت، از پیش معلمان خودکارآمدی

 سنتی کالسی مدل یک در را دوره همان که شد خود

 طور که همدم و همان این، بر عالوه. بودند گذرانده

 های کالس در آموز زبان کردند، تأکید( 0243) همکاران

 و کرده کاوش بیشتری عمق در را موضوعات معکوس

 محیط این کند. می ایجاد تری غنی آموزشی های فرصت

 برای را قوی باور یک است شخصی ممکن معنادار یادگیری

 عوض در که کرده القا تکالیف انجام در موفقیت به دستیابی

 .بشود خودکارآمدی بهبود باعث تواند می

 پیامد چندین دارای کنونی مطالعه های یافته طورکلی، به

 درس کالس که دهد می نشان نتایج :4. است آموزشی

 مطلب درک افزایش برای مناسب طرح یک معکوس

. است ارتباطی تعامالت در او کردن درگیر با آموز زبان

 درسی معکوس های کالس ترکیب رسد می نظر به بنابراین،

 یادگیری کیفیت بهبود به منجر زبان یادگیری های کالس در

 های فرصت معکوس درسی های کالس :0.  بشود زبان

 از تا کنند می فراهمزبان دوم  آموزان زبان برای را فراوانی

 طریق از کرده و استفاده بیشتری ارتباطی و مشترک زبان

 محرک را محیط توانایی ایجاد یک معکوس، یادگیری

 آموز زبان یادگیری تنها نه مدرسان آن در افزایش داده که

 و تعامل انگیزه، ایجاد باعث بلکه کنند، می هدایت را خود

 موفقیت بر عالوه. شوند می آموز زبان یادگیری ساختاردهی

 احساس همچنین کنندگان شرکت مطلب، درک در چشمگیر

زبان  خواندن در بیشتری اطمینان و مشارکت انگیزه، راحتی،

 خواندن خودکارآمدی بهبود به ها آن همة داشته که خوددوم 

این  های یافته از استفاده با. کرد کمک خواهد آموز زبان

 را مناسبی آموزشی محیط است ممکن ریزانبرنامه مطالعه،

 عنوان زبان خارجی انگلیسی به آموز زبان و معلمان برای

 در را خود خواندن های مهارت ها بتوانند آن تا کنند فراهم

 معلم تربیت مربیان. کنند تمرین بهتر معکوس های کالس

 کالس از استفاده به تشویق را انگلیسی معلمان است ممکن

 های روش مورد در را معلمان همچنین و کنند معکوس

 برای موفق خواندن درس کالس یک انجام برای موردنیاز

 .کنند آموزان آگاه زبان خواندن عملکرد به کمک

 تصدیق به نیاز مطالعه این های محدودیت پایان، در 

 که باشد مطالعاتی معدود از یکی این رسد می نظر به. دارد
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در  آموزان زبان خواندن درک بر را معکوس های کالس تأثیر

 نتایج اگر این مطالعه حتی. است کرده بررسی EFLمحیط 

 مدل اجرای از حمایت برای را ای امیدوارکننده شواهد

بازهم  دهد، ارائه خواندن مورد در آموزش معکوس

 های محیط از فراتر نتایج تعمیم برای تکراری مطالعات

 که دارد وجود امکان این است و الزم مطالعه این خاص

 مطالعه نتایج بر خاص جامعه آماری این در محیطی عوامل

 دلیل است که به نمونه اندازه مورد بعدی،. بگذارد تأثیر

 درنتیجه،. نبود بزرگ کافی اندازه به نام ثبت محدودیت

این محدودیت  که بود، غیرممکن نیز تصادفی گیری نمونه

 تأثیر تأیید برای بنابراین،. کند می دشوار کامال  را نتایج تعمیم

 آینده مطالعه مطلب، درک بهبود بر معکوس یادگیری مثبت

 از استفاده این، بر عالوه. است موردنیاز بیشتر نمونه حجم با

آزمون نمرات مانند ها داده آوری جمع مختلف های روش

 رونویسی مدرس، مشاهدات های یادداشت پیشرفت، های

 ارزیابی است ممکن مصاحبه و درس کالس ویدئوهای

 برای درس معکوس کالس بودن مفید از تری غنی و تر کیفی

 .بدهند ارائه خواندن آموزش
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