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یادگیری فارسیآمروزان غیرایرانری اسرت .در ایرد پرهوهش ،ابتردا برطری

مفاهیم یادگیریِ تركیبی ،مررور شرده و كراربرد آن در آمروزش زبران بره

صررورت م تصررر ارا رره مرریگررردد .روش پررهوهش ،از نررو كرراربردی و

شبهتجربی است .اید پرهوهش برر روی 40فارسریآمروز غیرایرانری مركرز

بید المللی آموزش زبان فارسی ده دا انجام شدهاست .دادههای پرهوهش

به كمک پرسرشنامر ط قیرت ترورن  ،پرسرشنامر انییرزش پیشررفت
هرمن

كواریان

و پرسشنام یادگیری جمعآوری گردیرده و برا اسرتفاده از روش

تحلیل شدند .یافتههای پهوهش نشان داد كه تفراوت معنراداری

میان یادگیری به شیوة تركیبی برا یرادگیری بره شریوة معمرول در پیونرد برا

متغیرهای ط قیت ،انییزش و یادگیری در میان فارسیآمروزان غیرایرانری
وجود دارد.

واژههای کلیدی :آموزش تركیبی ،ط قیت ،انییزش ،یادگیری ،زبان
فارسی به عنوان زبان دوم

 .1مقدمه
آموزش منابع انسانی در سراسر جهان به ویهه در كشرورهای پیشررفت صرنعتی ،رشردی روز
افزون داشته و صاضبان صنایع مولد ،توجه به منابع انسانی را برر دییرر منرابع سرازمانی طرود

ترجیح میدهند ( . Zoogah & Zoogah, 2014; Altman, 2009به دلیل رشد روز افرزون
كاربرد رایانه ،در دنیای پیشرفت امروز ،آموزش با یادگیری بره كرارگیری فنراوری بره ابرزار
مهمی تبدیل شدهاست كه افراد از طریق آن برای رسیدن به هد ها ،دستاوردهای ش صری

و جستجوی مسیری بررای زنردگی بهترر تر ش مریكننرد ( Boyle, Duffy & Dunleavy,

 . 2003بنابراید ،به منرور افزایش كیفیت آموزش ،باید فرصتهایی را فراهم آورد تا بررای
یادگیرندگان ،امکان كسب مهرارتهرای فرردی ،مردیریت انییرزههرا و توانرایی جسرتجو و

یکپارچهسازی اط عات برای ضل مسئله فراهم گردد .به اید منرور ،باید از آطرید فنراوری

روز ،برای ارتقا و تأریرگذارتر كردن برنامههرای اجرایری بررای دسرتیابی بره نترایط مبلرو

استفاده شود (. Ford, Wood & Walsh, 1994
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یادگیری تركیبی 1،بهرهگیری آمیزهای از مواد آموزشی (رسانههرا و فنراوری آموزشری

گوناگون است كره هرد

ك

آن درآمی رتد برهجرا و مناسرب مرواد آمروزش معمرول و سرنتی

های ضووری با فناوریهای نوید است .از اید جهت ،یادگیری تركیبری ،كارآمردتر

از آموزشهای الکترونیکی صر  ،است .موضو مهم یادگیری تركیبری ،انت را تركیبری
درست از مواد و روشهای آموزشی است كه با كمترید هزینره بیشرترید ترأریر یرادگیری را

داشته باشد ( . Fleck, 2012; Doig & Hogg, 2013مؤسسههای آموزشی باید از رویکررد
و نیرش یادگیری تركیبی در آموزشهای طود بهره گیرند تا بتوانند محتروای آموزشری را

در چارچوبی بهینه برای یادگیرندگان در زمان مناسب به كارگیرند .آموزش تركیبی ،تلفیرق

درستی از آموزش چهرهبهچهرره و بررط اسرت ( . Osguthorpe & Graham, 2003ایرد
نو آموزش ،نه فق سبب كاهش نقبهضرع هرای آمروزش ضوروری و همچنرید بررط

میشود ،بلکه به كاهش هزینهها و صرفهجویی در زمان یادگیری كمک میكند ( & Bonk

. Lily , Arthur & Stephen, 2014; Graham, 2004

از سوی دییر ،اهمیت و ضرورت ط قیت و فرایند روبهرشد آن در دورة ضاضر ،توجه

مدرسان زبان و پهوهشیران را به تحلیل و بررسری ط قیرت از دیرد آموزشری جلرب كررده

است .نرامهای آموزشی ،با توجه به برنامهها ،هد هرا ،محتروا و امکانرات آموزشری طرود،
نقش مؤررتری در فعال سرازی یرا تورعی

توانرایی ط قیرت در افرراد دارنرد .از ایرد رو ،از

مدتها پیش بازنیری در برنامههای درسی و آموزشی و بهبود آنها برای كمک به توسرع

اید توانایی افراد ،مورد توجه بیشتر جوامع قرار گرفتهاست .نیارندگان نیز بررای برازآفرینی
اید استعداد و توانایی ،نیازمند تحولی اساسی و عمیق در نرام آموزشی طود هستند .اید امرر

نیازمند آن است كه موقیعت كنونی را شناطته تا بتوان برای ارتقرای نررام آموزشری برنامره-

ریزی كرد .بنابراید ،توجه و پهوهش دربرارة عناصرر گونراگون آمروزش و نقرش آنهرا در

پرورش نیروی ط قیت دانشآمروزان ،از اهمیرت ویرههای برطروردار اسرت .در ایرد میران،

عناصر و عوامل مورر آموزشی و مدرسان نقشی كلیدی بر عهده دارند ( ;Eskandari, 2013

. Heidari, 2013

blended learning

1
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در همید راستا ،انییزش نیز جرزء دغدغرههرای اصرلی بیشرتر مدرسران زبران فارسری بره

غیرفارسیزبانان است .مفهوم انییزش به ما كمک میكند برطری ضقرایق جالرب را دربراره

یادگیری زبان فارسی به وسیل فارسیآموزان كشورهای دییرر دریرابیم .در واقرع ،انییرزش

تقویتكنندة رفتار ،توجیهكنندة جهتگیری هد های رفتاری و تعییدكنندة میرزان صرر
وقت ،در فعالیتهای م تل

و یک عامرل مهرم در پیشررفت تحصریلی بره شرمار مریآینرد

( . Ebrahimighavam & Khaghanizadeh, 2008با درک اید مهم ،پرهوهش ضاضرر در
پی پاسخگویی به اید پرسش اسرت كره آیرا میران روشهرای آمروزش بره شریوة مترداول و

تركیبی در ط قیت ،انییزش و یادگیری فارسیآمروزان غیرایرانری زبران تفراوت معنراداری

وجود دارد؟

 .2چارچوب نظری
در اید ب ش به تعری مفراهیمی ماننرد ط قیرت ،انییرزش ،یرادگیری و آمروزش تركیبری

طواهیم پرداطت.

 .1 .2خالقیت
ط قیت از جمله متغیرهایی است كه در فرایند یادگیری بسریار تأریرگرذار اسرت .از آن جرا

كه یکی از هد های مهم آموزش ،پرورش استعدادهای ط ق است ،توجه به اید توانرایی
دانشآموز و تأریر آن بر فرایند یادگیری و متغیرهای میانجی آن ضروری به نررر مریرسرد.

ط قیت در دو ده اطیر ،بسیار مورد توجه قرار گرفتهاست .اما پرسش اصلی در ارتباط با
تعری

ط قیت تا ضدودی ضلنشده باقی مانردهاسرت ،زیررا هرر یرک از اندیشرمندان بره

گونهای ط قیت را تعری

نمودهاند (. Palaniappan, 2007

در فرهنگ روانشناسی وبر ( ، Weber, 1999ط قیت عبارت است از ظرفیت دیدن

رواب جدید ،پدیدآوردن اندیشههای غیرمعمولُ و فاصلهگرفتد از الیوی سنتی تفکر .به
باور آیزنک ( ، Eysenck, 1995ط قیت فرآیندی روانی است كه منجر به ضرل مسرأله،

اندیشهسازی ،مفهومسازی ،سراطتد اشرکال هنرری و نرریرهپرردازی مریشرود كره ترازه و
یکتاست ( . Eysenck, 1995از دیدگاه برطی پهوهشیران ،ط قیت سرازهای اسرت كره برا
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مؤلفههای هیجانی و شناطتی در هم آمی ته است ( . Baron, 2003سرریواسرتا و همکراران

( Srivastava et al., 2010نیز بیان میكنند ط قیت مفهومی تکوجهری نیسرت و معتقرد

هستند كه تواناییهای چندبعدی شناطتی و هیجانی عامل پیدایش ط قیت هستند .ط قیرت
یک فعالیت فکری و در عید ضال مبتنی بر اط عات است .اگر تفکر را عامل یا جریران

اصلی ط قیت بدانیم ،اط عات نیز مادة اولیه یا اساسی آن به شرمار مریآینرد .نکتر قابرل

توجه آن است كه اندیشههای ضاصل از ط قیت (پردازش متفکرانره اط عرات بایرد بره

گونهای پرورش یابد كه در ارتباط برا شررای دنیرای واقعری بره نروآوری در آمروزش و

پرورش بیانجامد (. Chien & Hui, 2010

تا پیش از سدة اطیر ،بسیاری بر اید باور بودند كه ابدا و ط قیت یک طصوصریت

ذاتی است و برطی افراد با اید توانایی زاده میشوند .در ضالی كه امروزه رابت شدهاست

كه اید استعداد در گون بشر به اندازة ضافره عمومیت دارد و میتروان آن را برا كراربرد
اصول و فنون ویهه و به كار بستد روشهای تفکر جدید و ایجاد محیبی مناسب پرورش

داد ) . Jalili, 2004افراد ط ق دارای ویهگیهایی مانند انییزه پیشرفت باال ،كنجکراوی

فراوان ،ع ق زیاد به نرم و ترتیب ،قدرت بیان وجود و طودكفایی ،پشتکار و نرمداشتد

در كارها ،استق ل و شیوة تفکر انتقرادی و تفکرر شرهودی هسرتند ( . Seif, 2009رابررت
گانیه آفرینندگی را نوعی ضل مسأله میداند ( . Gagne, 1985او در طبقرهبنردی طرود از

گونههای م تل

بازدههای یادگیری ،براالترید طبقر مهرارتهرای ذهنری را ضرل مسرأله

نامیده و طبق دییری بره آفریننردگی اطتصرا

نردادهاسرت .توانرایی آفریننردگی ماننرد

توانایی ضل مسأله بر دانش و اط عات فرد در زمینهای كه بره آفررینش دسرت مریزنرد،
وابسته است و داشتد یک گنجین پربار دانش در یک زمینه ،اسا

است (. Feist & Feist, 2008

ط قیت در آن زمینه

 .2 .2انگیزش
انییزش به ضالتهای درونی سازوارههای زنده كه موجب بروز ،هدایت یا ترداوم رفترار

او به سوی نوعی هد

میشود ،اشاره میكند .به س نی دییر ،انییرزش را مریتروان بره

عنوان محرک فعالیتهای انسران و عامرل جهرتدهنرده آن تعریر

كررد ;(Seif, 2003

 / 224تأثیر آموزش به شیوة معمول و ترکیبی بر خالقیت ،انگیزش و یادگیری فارسیآموزان غير ایرانی

) .Raghebian, 2013عوامل اضساسی ،شناطتی یا هر دو ،در انییزش نقش دارند .بر ایرد

اسا  ،انییزش به ضالتی از اضسا
مشاركت در رفتاری طا

یا تفکر گفته میشود كه در آن فررد بررای انجرام یرا

آمادگی دارد .اید توصی

از انییزش به عنوان وضرعیت یرا

ضالتی هیجانی یا شناطتی تأكید میكند كه مستقل از عمل است .برای برطی افرراد ،جنبر

اضساسی انییزش و برای بعوی دییر جنب شرناطتی یرا ذهنری آن برجسرتهترر اسرت .در

موقعیت یادگیری ،انییزش با طواست ،آمادگی و ت ش یادگیرنده برای یادگیری ارتباط

دارد ( . Redman, 1997مانند یادگیری ،انییزش نیز به طور مستقیم قابل مشاهده نیسرت.
در واقع ،انییزش فرد بر اسا

مشاهده و سنجش رفتارهای وی قواوت میشود.

انییزش عامل بسیار مهم و اغلب اساسیترید شرط یادگیری است .اهمیت آن اغلب

از هوش كلی نیز بیشتر است ( . Rankin & Stallings, 2000از جنبر پرورشری ،انییرزش

هم هد

است و هم وسریله؛ در انییرزش بره مثابره هرد  ،از دانرشآمروزان و دانشرجویان

طواسته میشود نسبت به موضو های م تل

علمی و اجتماعی ع قه كسب كننرد .از ایرد

رو ،تمام برنامه های درسی كه برای آنها فعالیتهرای ضروزة عراطفی در نررر گرفتره شرده

است ،هد های انییزشی دارند .در انییزش به مثابه وسیله ،انییزش مانند آمادگی ذهنی یا
رفتارهای ورودی یک پیشنیاز یادگیری به شرمار مریآیرد و ترأریر آن برر یرادگیری كرام

آشکار اسرت ( . Seif, 2003در واقرع ،روانشناسران معتقدنرد كره انییرزش مایر اساسری
یادگیری اسرت ( . Shishkovskaya & Sokolova, 2015ایرد دو معتقدنرد كره در نبرود

انییزش كافی برای آموطتد ،یادگیری در آموزشریاه نامحتمرل اسرت .مسرا ل انییزشری
یادگیرندگان در تعلیم وتربیت و تأریر آن بر عملکرد تحصیلی جنبر مهمری از یرادگیری

اررب ش به شمار میآید (. Akbas & Kan, 2007

عوامل مؤرر بر انییزش به طوركلی با ویهگیهای یادگیرنرده ،برنامرههرای درسری بره

لحرا كمری و كیفری ،ویهگریهرای معلمران ،شررای و ویهگریهرای محری آموزشری،
فعالیتها و تکالی

یادگیری و سرایر عوامرل محیبری در ارتبراط اسرت (. Kaveh, 2010

پهوهشیران برطی عوامل مرتب با عملکرد دانشآموزان در در

ریاضیات را ایدگونره

بیان كردهاند :ع قهمندی به در  ،ضجم تکالی  ،ش صیت ،طودپنداره ،اضسا

كفایت

یا بیكفایتی ،انییزش و اعتماد به نفر  ،اضربرا  ،كرافی یرا ناكرافی برودن تسرهی ت،
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توانایی و مهارت معلمان و شیوههای تدری

( . Wang, Haertel & Walberg, 2010در

میان ویهگیهای مربوط به یادگیرنده ،مهمترید عامرل ،نیراز اسرت .نیراز بره یرک ضالرت

كمبود یا نقصان در موجود زنده اشاره میكند .وقتی موجود زنده اضسا

نیاز میكنرد،

اید اضساسی ناطوشایند است ( . Lopez & Muñoz, 2015هنیامی كه نیراز او بررآورده

میشود ،اید ضالت برای او طوشایند است .از اید رو گفته میشود كره انییرزههرای او از

جمله طودآگاه یا ناطودآگاه برگرفته از نیازهای او است .مربوط و معنادار بودن برنامهها

و تکلی های درسی نزد یادگیرندگان به میزان تناسب و ارتباط آنها با نیازهرا ،بره ویرهه

نیازهای در اولویت قرارگرفته ،بستیی دارد (. Irannejad Parizi, 2015
 .3 .2یادگیری
دنیای آموزش توجه طود را از یاددهی به یرادگیری معبرو

كرردهاسرت .ایرد رویکررد

یادگیری را محور و پای هم برنامهها ،سیاستها و ط مشیهای آموزشی قرار مریدهرد.

الزم تحقق هد های چنید رویکردی ،برا توجره بره دانرش گسرتردة فنراوری اط عراتی،
بهرهوری از تمام امکانات و فناوریهرای غنری و در دسرتر

اسرت ).(Re’isdana, 2003

محققان همواره به دنبال یافتد پاس ی برای پر كردن طألهای یادگیری ،رفع مشرک ت و

كمبودهای ناشی از نقص در فرآیند تدری

امروزه كه نیاز به روشهای نوید تدری

اضسا

و یادگیری بودهاند.

با توجه به پیشرفت روزافزون علم و فناوری

میشود ،باید به دنبال روشهای تدریسی بود تا بتوان دانرشآمروزان را از ضفر

طوطیوار به سوی یادگیری كشاند .استفاده از روشهای فعال در تدری  ،كمک بسیاری

به بررانیی تد و تحریرک زبرانآمروزان و مدرسران مریكنرد .ایرد روشهرا فعالیرت ذهنری

زبانآموز را در زمینه نیازهای عمومی وی بر میانییزنرد .اصروالا هری تغییرری در رفترار

یادگیرنده رخ نمیدهد ،میر اینکه از میل درونی و رغبت طبیعی آنها سرچشرمه گرفتره

باشد ( . Karimi, 2004; Dörnyei, 2003یادگیری در ضقیقت ،مفهروم بسریار گسرتردهای

دارد كه در قالبهایی مانند نیرشهای نو ،ضل مسأله ،كاربرد دانستهها در اسرتدالل ،تفکرر

و موارد مشابه به وجود میآید .تعری های گونراگونی در پیونرد برا مفهروم یرادگیری ارا ره

شده است .اما بسیاری از محققان بر اید باورند كه یادگیری تغییری است كه بر ارر تجربه یرا

 / 226تأثیر آموزش به شیوة معمول و ترکیبی بر خالقیت ،انگیزش و یادگیری فارسیآموزان غير ایرانی

آموزش در رفتار موجود زنده پدید مریآیرد .یرادگیری تغییرری اسرت كره در اررر تردری

مبالب و مهارتهای گوناگون در رفتار یادگیرندگان ایجاد میشود .معرو تررید تعریر

از یادگیری از اید قرار است كه یادگیری به فرآیند ایجاد تغییرات نسربتا پایردار در رفتراری
كه ضاصل تجربه است ،گفته میشود و نمیتروان آن را بره ضالرتهرای مروقتی بردن ،ماننرد

آنچه بر ارر بیماری ،طستیی یا مصر

داروهرا پدیرد مریآیرد ،نسربت داد ;(Seif, 2009

) .Abdinejad, 2009به هر ضال ،اید آموطتهها در طول زنردگی موجرب تغییرر در رفترار و
بینش یادگیرندگان میشوند .همان طوركه اشاره شد ،انسرانهرا بررای دسرتیابی بره نیازهرای

م تل  ،به كسب اط عات و دانش میپردازند و میآموزند .بنابراید ،در یادگیری باید اید
در نیازها و سلیقهها و تفاوتهای یادگیری را درنررگرفت .نباید انترار داشرت كره

اطت

افراد به طور یکسان ،مبلبی را یاد بییرنرد .بایرد بره انییرزههرای یادگیرنرده نسربت بره مرواد
آموطتنی توجه كرد .بیتردیرد ،ضالرت آرمرانی یرادگیری ،یرادگیری مبلرو اسرت .بررای

اجرای یادگیری مبلو هم ابزارها و منابع متنروعی وجرود دارنرد كره برا پیشررفت فنراوری

برتعداد آنها افزوده میشود .باید در نرر داشت كه میزان موفقیت هرجامعه ،وابسته به تروان

یادگیرندگانی دارد كره درگیرر فراینرد یرادگیری همیشریی هسرتند (Yee & Tang, 2003

;. Eisenberg & Johnson, 2004

 .4 .2آموزش ترکیبی
امروزه یکی از انق های عرص آموزش ،فناروریهای نوید اط عاتی و ارتبراطی اسرت

كه امکان تبادل اط عات و برقراری ارتباط را برای نرام آموزش ضووری به صورت از

راه دور فراهم ساطته و مداوم تدری

و یادگیری را دچار تغییر و تحول نمودهاسرت .بره

طوری كه نرامهای آموزشی را كه تا به ضال صرفاا از یک رویکررد مسرتقل (اسرتفاده از
آموزش ضووری یا نرام آموزش از راه دور استفاده مینموند ،تشویق به روی آوری به

نرام آموزشی تركیبی نمودهاست ( Harris, Connolly & Feeney, 2009; Hamidinovin,

. 2012

آموزش تركیبی ،تلفیق متفکران آموزش ضووری و مجرازی اسرت .اصرل اساسری ایرد

رویکرد اید است كه ارتباطات شفاهی ضووری و ارتباطرات نوشرتاری مجرازی را بره طررز
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مناسبی تلفیرق نمایرد ،بره طروری كره نقراط قروت هرر یرک از آنهرا در درون یرک تجربر

یادگیری اكتشافی مناسب با زمینه و اهدا

مورد نرر آموزشی ،تركیرب شروند ( & Soma

 . Reynold, 2014آموزش تركیبی به كاربرد روشهای جدید تفکرر در پیونرد برا طراضری

در ها ،برای سازگار نمودن ارزشها و فعالیرتهرای سرنتی ،آن هرم برا جرذ امکانرات و
انترارات تکنولوژیکی میپردازد .آموزش تركیبری راه ضرل یرادگیری اسرت كره تلفیقری از

مؤلفههای رودررو و بر ط را در كنار هم فراهم میآورنرد .ایرد شریوه از یرادگیری شرامل

تلفیق روشهای آموزشی ،رسانهها ،تجرار  ،مولفرههرای اط عراتی و آموزشری ،یرادگیری

همزمرران و غیرهمزمرران و یررادگیری طودآهنررگ و طودمحررور اسررت (. Baglien, 2009
آموزش تركیبی آموزشی است كه از سازوكارهای م تل

یادگیری استفاده میكند ترا راه

ضلهای كلری آمروزش را بره دسرت آورد .یرادگیری تركیبری بررای ضرل مرؤرر مسرا ل و
مشک ت با یک روش مناسب به كار میرود .در اید روش ،از منابع مالی و زمان به بهتررید

وجه استفاده میشوند (. Slotkin, Durie & Eisenberg, 2012

امروزه یادگیری تركیبری یکری از موضروعاتی اسرت كره هماننرد اصرب

الکترونیکی ،برداشتهای متفراوتی از آن دریافرت مریشرود .اصرب

یرادگیری

یرادگیری تركیبری

عموماا به معنای كاربرد رسانههای برط در یک برنامه یا واضد درسی به همرراه اسرتفاده

از مزایرای ارتبراط چهررهبرهچهرره بررای ضمایرت از یادگیرنردگان اسرت ( & Saeedpur

 . Tabasi, 2010طرفداران اید آموزش در پی كش

راههایی برای تلفیق مناسب رسانهها

هستند تا از یادگیرندگان به صورت انفرادی یرا گروهری بره شرکل مرؤرری ضمایرت كننرد

( . Garrison & Vaughan, 2008امرروزه یرادگیری صررفاا بررط یرا صررفاا ضوروری
طرفداران طود را از دست دادهاند و دیدگاه سوم با عنوان آموزش تركیبی برر ایرد اعتقراد

است اید روش آموزش نتایط رضایتب شتری را به همراه دارد ( Prinsloo & Rooyen,

 . 2007پهوهشیران معتقدند كه برای مؤرر ساطتد فرایند یاددهی و یادگیری بایسته است
به یک تعادل رسانهای دست یافت تا عنصر فناوری اط عات و ارتباطات بتواند در بریش

از پنجاه درصد كل ایرد فراینرد نقرش مرؤرری را ایفرا كنرد .در ضقیقرت ،نررام آمروزش

تركیبی سبب میشود كه دستاندركاران آموزشی دربارة كل شرای یاددهی و یادگیری
بیاندیشند و از اید طریق عنصر انسانی را در آموزش ،به عنوان عنصری ضیاتی در هر نو
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مداطل مبتنی بر فناوری مورد توجه قرار دهند .یادگیری تركیبی میتواند پاسخگرویی بره

نیازهای یادگیرنده را از طریق انت ا

یا چهرهبهچهره افزایش دهد.

آگاهانه راهبردهای مداطلهای (به صورت برط و

در ضال ضاضر ،به نرر میرسد كه تر ش كلیر دسرت انردركاران آموزشری در مراكرز

آموزش زبان فارسی باید اید باشد كه از ظرفیرتهرای آمروزش تركیبری در راه افرزایش

كیفیت یاددهی و یادگیری ،سرعت ب شیدن به امر یادگیری در نتیجره تغییرر رسرانههرای

یادگیری و نیز كنترل بر یادگیری طود توس طرود فراگیرران ضرداكثر بهررهگیرری را بره

عمرل آورنرد ( . Torrence, 1993; Mosalanejad, 2010برهكرارگیری شریوة تركیبری در
آموزش ،آزادی عمل و بینش وسیعتری را در بهرهمندی از ابزار و محی هرای آموزشری در

اطتیار كارشناسان آموزش قرار میدهد .در اید نو آموزش ،از هر آنچه به فراگیرر كمرک

كنررد تررا دانررش و مهررارت را بهتررر بیرراموزد ،مرریترروان اسررتفاده كرررد ،ماننررد :نرررمافزارهررای

چندرسانهای ،كتا ها ،تمریدهای طارج از كتا و موارد مشابه .آموزش تركیبی فراینردی
پیوسته است كه سبحهای م تل

و روشهای گام اول توسعهای ت صصری را برا یکردییر

میآمیزد .اید روش به ما اید امکان را میدهد كه بید هزینههای آمروزش و زمران پیشررفت
اید برنامهها تعادل برقرار كنیم و نتایط مناسبی بییریم ). Karimi, 2004

 .3پیشینة پژوهش
از میان پهوهشهای انجامگرفته در طرارج از ایرران مریتروان بره تحقیرق اسرمیت ( Smith,

 2013اشاره كرد .وی در تبیید موفقیت یادگیری تركیبی ،به اید نتیجره رسرید كره افرزودن

تعامل فعال برط میتواند ادراک یادگیری و ارتباطهای اجتمراعی دانرشآمروزان و لرذت
برطورداری آنها از ضمایت معلم را تقویت كند .هرر چنرد ممکرد اسرت معلمران اضسرا

كنند كه بهرهگیری از روشهای برط  ،سربب مریشرود ارتبراط كمترری برا دانرشآمروزان

ك سشان داشرته باشرند ،امرا ایرد مسرئله برر روی ترأریر اسرتفاده از ایرد روش یرادگیری اررر

نمیگذارد .اس جادو ( Acelajado, 2011در پهوهشهای طود به اید نتیجه دسرت یافرت
كه پیشرفت قابل م ضرهای در تمامی موضوعات مورد نرر به نفع یرادگیری تلفیقری نسربت

به آموزش چهرهبهچهره (سنتی وجود دارد .همچنید با بررسی دیدگاههرای دانرشآمروزان
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نشان دادهاست كه با استفاده از روشهای م تل

دانشآموزان در درو

در یرادگیری ،نیررش ،اطمینران و انییرزه

بهبود یافتهاسرت .فلتچرر ،لرید ،فروچز و برارنز ( Fletcher, Lyon,

 Fuchs & Barnes, 2007برا انجرام پهوهشری دریافتنرد كره تركیرب مرتد برا تصرویرهای
دیداری و صدا برای آموزش واژهها ،به ارا تعری

واقعی و عینیتری از اید واژهها منجرر

میشود ،ضافر كوتاهمدت و ضافر دیداری اید افراد را بهبود میب شد و رشرد یرادگیری،
یادسپاری و یادآوری واژهها در افراد دچار نارسراییهرای یرادگیری را افرزایش مریدهرد و
باعث تقویت توانایی تجسم دیداری و آموزش با كیفیت باال در دانشآموزان از طریق ابعاد

م تل

صورت میگردد.

در بید پهوهشیران ایرانی ،اضمدی و ن ستید روضی ( Ahmadi & Nokhostinrouhi,

 2014در تحقیقی در آموزش ریاضی بر روی دانرشآمروزان سرال اول دورة دوم متوسربه
شهر تهران دریافتند كه شیوة یادگیری تلفیقی در یادگیری در

ریاضی نسبت بره دو شریوه

سنتی و الکترونیکی موررتر بودهاست .هرمچنرید شریوة آمروزش سرنتی ،نسربت بره آمروزش

الکترونیکی تأریر بیشتری داشتهاست .اید پهوهشیران نتیجهگیری كردند كه ع وه بر بهبرود

یادگیری ،یادگیرندگان در گروه آزمایشی به مقدار زیادی بر موانع فرهنیی ذهنیشان غلبره

كردهاند و در آنان اشتیاق و انییزة طاصی برای به اشتراک گذاشرتد ایردههرا و اجرازه دادن
به دییرران بررای دسترسری بره فراینرد تفکراشران از طریرق شربک ارتبراط محلری بره وجرود

آمدهاست .طزایری ،زارعری ،كترابی و اضمردپور كاسریری ( &Khazaie, Zarei, Ketabi

 Ahmadpour Kasegari, 2014برا هرد

بررسری ترأریر بازنمرایی نوشرتاری و تصرویری

واژگان زبان انیلیسی بر ضافره كوتاهمدت فراگیران فارسیزبان ،پهوهشری را انجرام دادنرد.

اید پهوهشیران محتوای آموزشی را به شیوه های متفاوت (بدون پیوست و برا پیوسرت هرای

نوشتاری و تصویری مناسب برای عرضه بر روی تلفرد همرراه طراضری و برا بهرره گیرری از

فناوری بلوتوث ،برای آنها فرستادند .در پایان ،میزان آموطته های فراگیران را با اسرتفاده از

آزمون های تش یصی و یادآوری ارزیابی كردند .نتایط اید پهوهش نشان داد كره فراگیرران

با ضافره های بصری یا ك می قوی ،محتوای آموزشی ضراوی پیوسرت و فراگیرران برا تروان

ضافرههای بصری و ك می ضعی  ،محتوای بدون پیوست را بهتر یاد میگیرند.
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چراغچشم ( Cheraghcheshm, 2007نیز در مبالعاتش در سرال  1386بره ایرد نتیجره

رسید كه معلم باید شرای یادگیری دانشآموزان را ایجراد و تسرهیل كننرد .او مریتوانرد از

طریق نروگرایی ،اجبرار نکرردن دانرشآمروزان بره از برر نمرودن و انباشرت ذهنری ،پرهیرز از

راهبردها و روشهای قالبی آموزش به آمروزش طر ق و پررورش ط قیرت در كودكران و

نوجوانان بپردازد .سیدی و یعقوبی ( Seyedi & Yaghoubi, 2012در پهوهشری برا عنروان
طراضی و پیادهسازی نرام آموزش تركیبی برای دانشجویان رشرتههرای توانب شری در سرال
 1391به ایرد نتیجره دسرت یافتنرد كره شریوة آمروزش تركیبری برا افرزودن شریوة یرادگیری

دانشجومحور به آموزش ضووری و استفاده از ابزارهای توانمندی مانند محتروای آموزشری
استاندارد ،به سادگی میتواند كیفیت آموزش باالتری را نسبت به دییر شیوههرا (ضوروری
و الکترونیکی برای دانشجویان فراهم نماید.

به نرر میرسد در ضوزة آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان پهوهشی میدانی بررای

تبیید اررب شی آموزش تركیبی صورت نیرفته است.

 .4روش پژوهش
اید پهوهش از نو كاربردی و به روش ،شبه تجربی با طر پریش آزمرون-پر آزمرون برا
گروه گواه به انجام رسیدهاست .نمون آماری ،مشتمل بر  40فارسریآمروز غیرایرانری مركرز

بیدالمللی آموزش زبان فارسی ده ردا در دانشریاه تهرران در سرال تحصریلی 1394-1393

هستند كه به طور تصادفی ،به دو گروه تقسیم شدند 20 .نفر در گروه آزمایش ن ست برای

شیوة تركیبی و  20نفر دوم در گروه گواه برای شیوة رایط قررار گرفتنرد .بررای گرردآوری

اط عات از سه پرسشنامه به صورت زیر استفاده شد:

پرسشنامة خالقیت تورنس :1اید پرسشنامه از  60پرسش تشرکیل شردهاسرت كره

ط قیت را در چهار بعد سیالی (پرسش  1تا  ، 15انعبا

(پرسش 16تا ، 30ابتکار (پرسرش

31تا 45و گستردن جز یات (پرسش  46تا  60میسنجد .هر پرسش اید آزمون دارای سره

گزینه است .به گزینه اول صفر ،گزینه دوم ،یک و گزینه سروم ،دو نمرره اطتصرا

است .ضداكثر نمره در اید آزمون  120و برای هریک از ابعاد  30است.

یافتره-

torrance test of creative

1
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پرسشنامة انگیزش پیشرفت هررمنس :1ایرد آزمرون از  29پرسرش تشرکیل شرده

است .پرسشهای اید آزمون چهارگزینهای هستند كره از یرک ترا چهرار بررای هرر پرسرش
نمرهگذاری میگردند .بنابراید ،دامن تغییر نمرات هر فرد از  29تا  116است.

پرسشنامة یادگیری :2اید آزمون از  20پرسش تشکیل شدهاست .نمرهگرذاری ایرد

پرسشنامه به صورت دوگزینهای است .گزین اول نمرة  1و گزین دوم نمرة صفر بررای هرر

پرسش است .مجمو كل نمره  20است.

برای بررسی روایی پرسشنامههای پهوهش از روش روایی محتوایی بر اسرا

دیردگاه

مت صصان بهره گرفتره شرد و بره منررور بررسری پایرایی پرسرشنامرههرا ،از آزمرون آلفرای

كرونباخ 3استفاده شدهاست .مقدار آلفای كرونباخ بهدستآمده برای پرسرشنامر ط قیرت
 0/87و برای پرسشنام انییزش پیشرفت  0/82و برای یادگیری  0/86بود .مقادیر بهدسرت
آمده از مقدار  0/7بیشتر بوذ كه اید نشاندهنده پایایی سه پرسشنامه است .تجزیه و تحلیرل

دادهها با استفاده از نرم افزار آماری ا .پری.ا .ا

 16در دو سربح توصریفی و اسرتنباطی

و در سبح استنباطی از آزمونهای تحلیل كواریان

استفاده شد.

انجام شد .در سبح توصیفی از آمارههایی مانند میانیید و انحرا

معیار و جرداول فراوانری

 .5یافتههای پژوهش
در اید ب ش ،فرضیههای پهوهش مورد بررسی قرار میگیرد .با توجه به هد ها ،فرضیههرا
و ماهیت ابزار سنجش مورد استفاده ،از آزمون تحلیل كوواریان

بررای بررسری فرضریههرا

استفاده شدهاست .پیش از انجام اید آزمون ،بررسی چنرد مفروضره آمراری ضررورت دارد.
یکی از پیشفرضهای اجرای آزمون تحلیل كوواریان

چندمتغیری ،4بررسی نرمرال برودن

دادهها است كه در جدول زیر با استفاده از آزمون گالموگرو
بررسی شدهاست.

اسمیرن  5اید پیش فررض

1

Herman's achievement motivation questionnaire
learning questionnarie
3
cronbach's alpha
4
multivariable analyze of covariance
5
kolmogorov–Smirnov test
2
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جدول  :1شاطصهای توصیفی و آزمون كالموگرو – اسمیرونو برای نرمال بودن توزیع دادهها
گروه

متغیر
متداول
ط قیت

تركیبی
متداول

انییزش

تركیبی
متداول

یادگیری

تركیبی

انحرا

تعداد

میانیید

پیش آزمون

20

66.65

8.24158

آزمون

20

69.80

8.59988

پیش آزمون

20

64.150

7.41460

آزمون

20

86.80

5.05340

پیش آزمون

20

66.60

16.80351

آزمون

20

70.60

16.74703

پیش آزمون

20

61.00

14.85013

آزمون

20

73.05

16.75670

پیش آزمون

20

9.35

2.41214

آزمون

20

10.95

2.23548

پیش آزمون

20

9.45

2.23548

آزمون

20

13.40

2.41487

پ
پ
پ
پ
پ
پ

معیار

سبح

Z

معناداری
0.649

0.737

0.875
0.592

0.742
0.682

با توجه به اط عات ارا ه شده در جدول باال ،بره دلیرل آنکره Z ،بدسرتآمرده در سربح

معناداری  %5از  Zجدول ( 1/64كوچکتر است ،مریتروان چنرید نتیجره گرفرت كره نمونر

مورد نرر مقال ضاضر ،از جامعهای با توزیع نرمال به دست آمدهاست؛ بنابراید ،مریتروان از

آزموهای پارامتری برای تحلیل فرضیههای تحقیق بهره گرفت.
 .1 .5واکاوی فرضیههای پژوهش

فرضیة نخست :آمروزش بره شریوة تركیبری بیشرتر از آمروزش بره شریوه معمرول برر میرزان

ط قیت زبان آموزان غیرایرانی تأریر دارد.

یکی از مفروضات اجرای آزمرون تحلیرل كوواریران

چنردمتغیری ،همینری واریران

متغیرهای وابسته در بید گروهها است كه برای بررسی اید فرضیه از آزمرون لروید 1اسرتفاده

شدهاست .یافتههای بهدستآمده از اجرای اید آزمون در جدول ( 2نشان داده شدهاست.

levene's test

1
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جدول :2نتیجه آزمون لوید برای بررسی همینی واریان ها
متغیر

F

درجه آزادی1

درجه آزادی 2

سبح معنیداری

ط قیت

1.017

1

38

0.881

همانطور كه در جدول ( 2نشان داده شدهاست ،یافتههای آزمون لوید در هی یرک از

متغیرها معنادار نیست .از اید رو ،فرض صفر ما مبنی بر همینی واریان
جدول :3نتایط تحلیل كواریان
مجمو

منابع

درج

ط قیت
میانیید

تغییرات

مجدورات

آزادی

مجذورات

ارر همپراش

815.680

1

815.680

38

28.205

گروه آزمایش و گواه

3335.266

1

كل

250016.000

40

طبا

1043.585

در جدول ( ، 3نتایط تحلیل كواریان

متغیرها تأیید میشود.

3335.266

سبح

F

معناداری

28.920
18.251

.000
.000

پ آزمون نمرات ط قیت ،آورده شدهاست .برا

توجه به دادههای جدول باال ،به دلیل آنکه مقدار  F=18.251برا درجرات آزادی ( df= 1و
 df= 38در سبح معناداری  = 0/05معنادار است ،بنابراید ،میتوان نتیجه گرفت زمرانی

كه ارر پیشآزمون از روی نتایط پ آزمون مربوط بره گرروههرا ضرذ

شرود ،تفراوت برید

گروهها در سبح  95درصد اطمینان معنادار است .بنابراید ،فرضی پهوهش تأییرد مریشرود.

پذیرش فرض پهوهشی به اید معناست كه آموزش بره شریوة تركیبری ،بیشرتر از آمروزش بره

شیوه معمول بر میزان ط قیت فارسیآموزان غیرایرانی تأریر دارد.

فرضیة دوم :آموزش به شیوة تركیبی بیشتر از آمروزش بره شریوة معمرول برر انییرزش

فارسیآموزان غیرایرانی تأریر دارد.

جدول :4نتیج آزمون لوید برای بررسی همینی واریان ها
متغیر

F

درجه آزادی1

درجه آزادی 2

سبح معناداری

انییزش

1/247

1

38

0/271
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همانطور كره در جردول ( ، 4نشران داده شردهاسرت ،نترایط آزمرون لروید بررای متغیرر

انییزش معنادار نیست .از اید رو ،فرض صفر پهوهش ،مبنی بر همینی واریان

تأیید قرار میگیرد.

جدول  :5نتایط تحلیل كواریان
منابع

درج

مجمو

انییزش
میانیید

تغییرات

مجدورات

آزادی

مجذورات

ارر همپراش

98.234

1

98.234

38

18.772

گروه آزمایش و كنترل

646.301

1

كل

217077.000

40

694.552

طبا

در جدول ( ، 5نتایط تحلیل كواریان

متغیر مورد

سبح

F

معناداری

5.233

34.430

646.301

.028

.000

پ آزمون نمرات انییزش آورده شدهاسرت .برا

توجه به دادههای جدول باال ،به دلیل آنکه مقدار  F=34.430با درجرات آزادی ( df= 1و
 df= 38در سبح معناداری  = 0/05معنادار است ،بنابراید میتوان نتیجره گرفرت زمرانی
شرود ،تفراوت برید

كه ارر پیشآزمون از روی نتایط پ آزمون مربوط بره گرروههرا ضرذ

گروهها در سبح  95درصد اطمینان معنادار است .بنابراید فرضی پهوهشری تأییرد مریشرود.

پذیرش فرضی پهوهش به اید معنا است كه آموزش به شیوه تركیبری ،بیشرتر از آمروزش بره

شیوه معمول بر انییزش فارسی آموزان غیرِ ایرانی تأریر دارد.

فرضیة سوم :آموزش به شیوه تركیبی بیشتر از آموزش به شریوه معمرول برر یرادگیری

فارسیآموزان غیرایرانی تأریر دارد.

جدول :6نتیج آزمون لوید برای بررسی همینی واریان ها
متغیر

F

درج آزادی1

درج آزادی 2

سبح معناداری

یادگیری

1/098

1

38

0/658

همانطوركه در جدول ( 6نشان داده شدهاست ،نتایط آزمون لوید برای متغیر یادگیری

معنادار نیست .از اید رو فرض صفر پهوهش مبنی بر همینی واریان

متغیر تأیید میشود.
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جدول :7نتایط تحلیل كواریان
منابع تغییرات
ارر همپراش

مجمو

میانیید

مجدورات

آزدی

مجذورات

67.795

1

67.795

103.791

38

2.805

گروه آزمایش و كنترل

56.596

كل

6195.000

طبا

درجه

یادگیری

در جدول ( ، 7نتایط تحلیل كواریان

1

40

56.596

F

24.168
20.176

سبح

معناداری
.000
.000

پ آزمون نمرات یادگیری آورده شدهاست .برا

توجه به دادههای جدول باال ،به دلیل آنکه مقدار  F=20.176برا درجرات آزادی ( df= 1و
 df= 38در سربح معنراداری  = 0/05معنرادار اسرت ،بنرابراید ،مریتروان نتیجره گرفرت

زمانیكه ارر پیشآزمون از روی نتایط پ آزمون مربوط به گروههرا ضرذ

شرود ،تفراوت

بید گروهها در سبح  95درصد اطمینان معنادار است .برر ایرد مبنرا ،فرضری پرهوهش تأییرد

میشود .پذیرش فرض پهوهش ،بره ایرد معناسرت كره آمروزش بره شریوة تركیبری بیشرتر از
آموزش به شیوة معمول بر یادگیری فارسیآموزان غیرایرانی تأریر دارد.

 .6بحث و نتیجهگیری
بهترید راه ایجاد ع قره در یادگیرنردگان بهبرود شررای یرادگیری و افرزایش سربح كیفری

روشهای آموزشی است .از ایرد طریرق یادگیرنردگان ،در یرادگیری موفرقترر شرده و ایرد

كسب موفقیت ع قه و انییزش آنها را نسبت به یادگیری مبالب تازه افرزایش مریدهرد و
در نهایت منجر به ط قیت در افراد میشود .یکی از راههایی كه منجر به ط قیت ،انییرزش
و یادگیری در یادگیرندگان میشود ،بهررهگیرری از روشهرای آمروزش بره شریوة تركیبری

است .شیوة تركیبی در آموزش ،آزادی عمل و بینش وسیعتری را در بهرهمندی از ابزار و
محی های آموزشی در اطتیار دستاندركاران آموزشی قرار میدهد.

واكاوی فرضیههای پهوهش نشان داد كه آموزش به شیوة تركیبی بیشرتر از آمروزش بره

شیوة معمول بر میزان ط قیت فارسیآموزان غیررِ ایرانری ترأریر دارد .بنرابراید ،فرضریههرای
پهوهش تحقیق تأیید میشود .ب شی از یافتههای پهوهش مبنری برر تأییرد ترأریر آمروزش بره

شیوة تركیبی بر میزان ط قیرت فارسریآمروزان غیرایرانری مریتوانرد در راسرتای یافترههرای
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پهوهش اضمدی و ن سرتید روضری ( Ahmadi & Nokhostinrouhi, 2014فلتچرر ،لرید،

فوچز و بارنز ( Fletcher, Lyon, Fuchs & Barnes, 2007باشرد .ب شری دییرر از نترایط

تحقیق مبنی بر تأیید تأریر آموزش به شریوة تركیبری برر انییرزش فارسریآمروزان غیرایرانری
میتواند با یافترههرای پرهوهشهرای چرراغچشرم ) (Cheraghcheshm, 2007همسرو باشرد.
ب شی دییر از یافتههای پهوهش مبنی بر تأیید تأریر آموزش به شریوة تركیبری برر یرادگیری

فارسی آموزان غیر ایرانی مریتوانرد برا یافترههرای پرهوهش هرای اسر جادو ( Acelajado,

 2011و سیدی و یعقوبی ( Seyedi & Yaghoubi, 2012همسو باشد.

در ضال ضاضر ،نرامهای آموزشی بررای ارتقرای روشهرای آموزشری پیشرید ،نیازمنرد

بهرهگیری از اید ولوژی هستند كه لزوم ایجاد دگرگونیها را ضمایت و توانایی سازش با

تحوالت جامعه را داشته باشد .همچنید برا ایجراد دگرگرونیهرای اط عراتی -ارتبراطی در
نرام طود ،بتوانند فرصرتهرای فراوانری را بررای تردری

وآمروزش در همر زمینرههرا و

سبحها فراهم نمایند .تأكید ما برآن است كه از فناوریهای نوید به درستی استفاده شود

كه مسئولیت اید امر بر عهدة سیاستگذاران آموزشی وكاركنان اجرایری ضروزة آمروزش

زبان فارسی به غیرفارسیزبانان است .به طور كلی ،باید اشاره نمود وجود آمروزش تركیبری
در بازتولید افکار نقش داشته و سربب رشرد فکرری و پویرایی نررام آموزشری زبران فارسری

میشود .با اهمیتترید مسأله در یادگیری تركیبی اید اسرت كره بایسرته اسرت برنامرههرای

آموزشی زبان فارسی با توجه به ویهگیهای فارسیآمروزان كشرورهای گونراگون ،دوبراره

طراضری گرردد .یرادگیری تركیبری ،رویکررد جدیردی نیسرت ،بلکره برا هرد

بازسرازی

تما های ك سی ،بهبود مشاركت ك سی و دسترسی گسترده به فرصتهرای یرادگیری

و محور مبر شدهاست .به اید ترتیب ،پیامدِ ارا دوبارة فرصتهای آموزشی ،فرهنگ

مشاركتپذیر و فرهنگ جستجوی جهتیافته طواهد بود .در نهایت ،آموزگاران با كاربرد

روشهای تركیبی در آموزش زبان ،میتوانند منجر به كاهش هدررفتِ منابع درسری شروند
كره بره دلیرل محردودیت در كراربرد نرو ابزارهرایی ماننرد رایانره ،نررمفرزار و شربکه در

ك

های آموزشِ زبانِ برط  ،در برطی مهارتها مانند مهارت گفتاری كرارایی كمترری

دارند .همچنید میتوانند با زمانبندی بهین فعالیرتهرای یرادگیری ،مسرتقیماا بره آمروزش و
یادگیری زبانآموزان دست یابند.
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