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 چکیده
 خارجیان به فارسی زبان ترکیبی آموزش مدل ارائه حاضر پژوهش از هدف
 به و تحلیلی ماهیت لحاظ به کاربردي، هدف نظر از پژوهش این است.
 و ايکتابخانه مطالعات از يگیربهره با نخست شد. انجام اسنادي شیوه

 ترکیبی آموزش موجود هايمدل دقیق تحلیل و مندنظام مرور به اسنادي
 ان،آموززبان هايویژگی یادگیري،-یاددهی هايفعالیت درخصوص
 مرحله این در شد. پرداخته ارزشیابی و آموزشی هايرسانه محتوا، مدرسان،
 يهاپایگاه در ترکیبی آموزش مختلف هايمدل کلیه شامل آماري جامعه

 وگوگل امرالد پایگاه اسپرینگر، اسکوپوس، دایرکت، ساینس علمی اطالعات
 محتواي )،5TV( به موسوم فرانسه پنج شبکه اینترنتی بستر اسکالر،
 شامل نیز هاداده گردآوري ابزار و بود BBC سایت زبان آموزش
 ترکیبی آموزش پیشنهادي مدل سپس بود. کارت و جدول برداري،فیش
 حوزة دو متخصصان نظر از استفاده با و شد تدوین خارجیان به فارسی زبان
 جامعه گرفت. قرار بررسی مورد مدل اعتبار دور، از آموزش و یشناسزبان
 از آموزش و یشناسزبان حوزه دو خبرگان کلیه شامل دوم مرحله در آماري
 متخصصان از نفر 15 و دور از آموزش متخصصان از نفر 15 که بود دور
 مدل اعتبار درخصوص و شدند انتخاب هدفمند صورت به یشناسبانز حوزه
 محقق هنامپرسش شامل نیز پژوهش ابزار کردند. اظهارنظر شده، ارائه

 کم، زیاد، زیاد، (خیلی لیکرت ايچهاردرجه طیف و گویه ده با بود ساخته
 شناسیزبان و تربیت و تعلیم متخصصان توسط آن روایی که کم) خیلی
 آلفاي روش از استفاده با نیز هنامپرسش پایایی گرفت. قرار یدتأی مورد

 هايروش از هاداده تحلیل و تجزیه منظور به آمد. دست به 89/0 کرونباخ
 استفاده مدل اعتباریابی جهت )اينمونه تک (تی استنباطی و توصیفی آمار
 اراعتب بررسی جهت که اينمونه تک تی آزمون از آمده دست به نتایج شد.

 شد، گرفته کار به خارجیان به فارسی زبان ترکیبی آموزش مدل درونی
 نظر از ترکیبی آموزش اساس بر شده ارائه مدل که است آن از حاکی

 رویکردهاي بر مبتنی ان،شناسزبان و دور از آموزش گروه دو هر متخصصان
 دارد، توجه انآموززبان در یادگیري انگیزه به بوده، يآموززبان جدید

 با متناسب و داشته تاکید محتوا و آموززبان مدرس، تعامالت به همچنین
 به کافی میزان به آن بر عالوه است. آموزيزبان یشناختروان اصول
 پرداخته الکترونیکی) و (حضوري یادگیري-یاددهی هايفعالیت انواع ترکیب
 وجهت نیز ارزشیابی و رسانه محتوا، مدرس، هايویژگی به همچنین است،
 به فارسی زبان ترکیبی آموزش درخصوص شده ارائه مدل لذا دارد؛ کافی

  است. مناسب اعتبار داراي خارجیان
 کلیديهاي واژه
اعتباربخشی ان،زب آموزش فارسی، زبان ترکیبی، آموزش الکترونیکی، آموزش

Abstract  
The purpose of this study is offering a blended learning 
model of Persian language to foreigners. This research 
was conducted in terms of applied purpose, in terms of 
analytical nature and in a documentary way. First, by 
using library and documentary studies, a systematic 
review and detailed analysis of existing models of 
blended learning regarding teaching-learning activities, 
characteristics of learners, teachers, content, educational 
media and evaluation was performed. In this level, the 
statistical population included all the different models of 
blended learning in the scientific databases of Science 
Direct, Scopus, Springer, the Emerald and Google 
Scholar databases, the Internet platform of the French 
network called (TV5) and the language teaching content 
of the BBC site. Data collection tools also included re-
ceipts, tables and cards. Then, the proposed model of 
blended learning of Persian language teaching to for-
eigners was developed and the validity of the model was 
examined using the opinions of experts in the two fields 
of linguistics and distance education. The statistical pop-
ulation in the second level included all experts in the 
fields of linguistics and distance education, among them 
15 distance education specialists and 15 linguistics spe-
cialists were purposefully selected and commented on 
the validity of the proposed model. The research tool 
also included a researcher-made questionnaire with ten 
items and a four-point Likert scale (very high, high, low, 
very low) whose validity was confirmed by education 
and linguistics experts. The reliability of the question-
naire was also 0.89 using Cronbach's alpha method. In 
order to analyze the data, descriptive and inferential 
statistical methods (one-sample t-test) were used to vali-
date the model. The results obtained from the one-
sample t-test that was used to examine the internal va-
lidity of the Persian language blended learning model for 
foreigners, indicate that the proposed model is based on 
blended learning from the perspective of specialists in 
both distance education and linguistics. It also pays at-
tention to the motivation of learning in language learn-
ers, also emphasizes the interactions of teacher, learner 
and content and is in accordance with the psychological 
principles of language learning. In addition, it has suffi-
ciently blended various teaching-learning activities 
(face-to-face and electronic). It also pays enough atten-
tion to the characteristics of the teacher, content, media 
and evaluation, therefore the proposed model has suffi-
cient validity for teaching Persian to foreigners.
Keywords 
E-Learning, Blended Learning, Persian Language, Lan-
guage Education, Validation 
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  مقدمه
 هايدوره طراحی افزایش با »ترکیبی آموزش« اصطالح
 و معلمان میان در گفتمان یک عنوان به ترکیبی آموزش
 در اصطالح این ).2018 ،1(هاکلی است یافته رواج استادان
 نیز جهان سراسر در علمی مجالت و هاکنفرانس و نشریات
 انجمن ،2003 سال در است. گرفته قرار استفاده مورد

 عنوان به را ترکیبی آموزش پرورش، و آموزش آمریکایی
 کرد اعالم نوین یادگیري دانش در برتر رویکرد 10 از یکی
 ترکیبی آموزش )2008( 3واگان و گریسون ).2003 ،2ونی(ر
 و چهره به چهره یادگیري هايتجربه از متفکرانه تلفیق را

 مجدد طراحی به نیاز بر آنها کنند.می توصیف آنالین،
 تأکید جدید زمینه این در آموزش و یادگیري رویکردهاي

 آموزش رویکردهاي مجدد طراحی که ايگونه به ورزند،می
 آن ضمن که باشد همراه مهم تغییري با یادگیري و

 شاگردان، و شود تبدیل شاگرد محوریت به مربی محوریت
 باشند. تعاملی و فعال یادگیرندگانی

 تکنولوژیکی، و پداگوژیکی تحوالت پرتو در 21 قرن در
 ویژه به ترکیبی هايدوره تعداد در ايمالحظه قابل افزایش

 دارد وجود انشگاهید و عالی آموزش هاينظام در
 در روز به روز هادوره این و )2021 ،همکاران و 4جالینوس(

 25 حدود 2006 سال تا که نحوي به است، افزایش حال
 کردندمی ارائه ترکیبی آموزش هايدوره هادانشگاه از درصد

 در است. یافته افزایش درصد 70 حدود به حاضر حال در و
 و روزافزون گستردگی هب توجه با نیز زبان آموزش حوزه
 آموزش هايدوره یادگیري، جهت درخواست باالي حجم
  است. افزایش حال در ترکیبی و مجازي
 آن حاضر پژوهش اصلی مسألۀ شد ذکر آنچه به توجه با
 آموزش حوزه در ویژه به ترکیبی آموزش توسعه که است
 بهتري نتایج تا گردد ساماندهی مدلی چه با فارسی زبان

   .شود حاصل
 

 پژوهشی و نظري پیشینۀ
 تحقیقات انجام و مجازي آموزش گرفتن رونق از پس

 که شد روشن آموزش نوع این کیفیت خصوص در آموزشی
                                                
1. Hockly 
2. Rooney 
3. Garrison & Vaughan   
4. Jalinus 

 کیفیت تواندمی حضوري و مجازي آموزش از ترکیبی
  دهد. ارتقا پیش از بیش را یادگیري
 در مقاله اولین انتشار زمان از یعنی 1999 سال از اگرچه

 متعددي هايمقاله و هاکتاب کنون، تا ترکیبی شآموز مورد
 است، رسیده چاپ به »ترکیبی آموزش« اصطالح مورد در
 وجود زمینه این در توافقی مورد واحد تعریف هیچ هنوز اما

 ،6پرگري و پونتنی مارش، ؛2010 ،5بارنز و (جوناس ندارد
 مطالعات این در مشترك موضوع یک حال، این با ).2008
 در یادگیري -یاددهی هايفعالیت ترکیب آن و ددار وجود
  است. حضوري و الکترونیکی هايمحیط

 صاحبنظران نظر از ترکیبی آموزش تعاریف از برخی
  است: ذیل شرح به تربیت و تعلیم

 چهار ترکیبی، آموزش تعریف در )2002( 7دریسکول
 ترکیبی آموزش او نظر از دهد.می قرار توجه مورد را مفهوم
  ند:توامی

 براي وب بر مبتنی هايفناوري از ترکیبی ·
  باشد. آموزشی هدف یک به دستیابی

 به دستیابی براي آموزشی رویکردهاي از ترکیبی ·
 یادگیري رویکردهاي ترکیب (مثال باشد بیشتر یادگیري

 و...). گراییسازنده گرایی،شناخت رفتارگرایی،
 آموزش با آموزشی فناوري نوع هر از ترکیبی ·
 باشد. چهره هب چهره
 هايفرصت با آموزشی فناوري نوع هر از ترکیبی ·

  باشد. واقعی یادگیري
 تلفیق را ترکیبی آموزش )،2004( 8برسین جاش
 برنامه یک ایجاد براي ايرسانه مختلف هايآموزش
 کرده تعریف مشخص مخاطب یک براي بهینه آموزشی

 زشآمو که است آن معنی به نیز ترکیب واژه از منظور است.
 آمیخته الکترونیکی هايفرمت دیگر با سنتی محورمعلم
 شود.می

 تنظیمات سوییهم را ترکیبی آموزش )2009( 9گراهام
 فناوري بر مبتنی یادگیري با چهره به چهره یادگیري
 این مؤید تعریف این داند.می )ICT( ارتباطات و اطالعات

                                                
5. Jonas, & Burns 
6. Marsh, Pountney & Prigg 
7. Driscoll 
8. Bersin 
9. Graham 
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 دو يمبنا بر یادگیري تلفیق ترکیبی، آموزش که است نکته
   است. یادگیري و آموزش فرایند در مجزا تاریخی الگوي

 ترکیبی، آموزش که کندمی استدالل )2007( 1اسلومن
 رویکردهاي از ترکیبی ادغام، این است. ادغام نوع یک خود

 برخط آموزش در فناورانه هايپیشرفت با که است آموزشی
 اثربخش یادگیري هايفرصت ایجاد با و است شده سوهم
 ادغام، این محتواي درون در است. همراه درس کالس رد

 از تأکید یعنی یادگیري، -یاددهی فرایند در مهم تغییر یک
   است. مشهود یادگیري، به آموزش

 تلفیق را ترکیبی آموزش )2008( واگان و گریسون
 آنالین، و چهره به چهره یادگیري هايتجربه از متفکرانه
 رویکردهاي مجدد طراحی به نیاز بر آنها کنند.می توصیف
 به ورزند،می تأکید جدید زمینۀ این در آموزش و یادگیري
 با یادگیري و آموزش رویکردهاي مجدد طراحی که ايگونه

 به مربی محوریت آن ضمن که باشد همراه مهم تغییري
 فعال یادگیرندگانی شاگردان، و گردد تبدیل شاگرد محوریت

  باشند. تعاملی و
 سنتی اشکال که است رویکردي یترکیب آموزش
 تعامل، هايفرصت همچون درس، کالس در یادگیري
 و وقایع با را درس کالس شدن اجتماعی و مشارکت
 فعال یادگیري امکانات و برخط یادگیري مختلف هايفعالیت
 ).2010 ،2(گبارا کندمی ترکیب برخط محیط در شده غنی

 عنوان با خود پژوهش در )2020( همکاران و 3هولیور
 بر مبتنی انگلیسی پایدار: آموزش براي ترکیبی یادگیري
 کریوي ملی دانشگاه در خاص اهداف تدریس براي مودل
 ارتباطات و اطالعات وريافن اجراي تجربه گزارش به ریح،
 آنها پرداختند. خاص) اهداف براي (انگلیسی تدریس جهت
 کیی مودل حاضر حال در که کردند عنوان پژوهش این در
 )(LMS یادگیري مدیریت هايسیستم ترینمحبوب از

 پذیرامکان را انآموززبان یادگیري در تحول و تغییر و است
 از استفاده دالیل همچنین پژوهش این در کند.می تسهیل و

 عنوان به آن مزایاي و زبان یادگیري و آموزش در مودل
 قرار بررسی مورد نیز چهره به چهره سنتی روش مکمل
 نیز ترکیبی یادگیري پژوهش این در همچنین است، فتهگر

1. Sloman
2. Gebara
3. Holiver

 نتایج است، گرفته قرار توجه مورد الکترونیکی یادگیري در
 هم ریح کریوي دانشگاه در که است آن از حاکی پژوهش
 نسبت مثبتی نگرش شده، مصاحبه انآموززبان هم و مربیان

  اند.داشته ترکیبی یادگیري از استفاده به
 نیاز عنوان با )2020( همکاران و 4زارلودا پژوهش

 در ترکیبی یادگیري مدل به متوسطه دوره انآموزدانش
 هدف با که انگلیسی زبان آزمایشگاه نوشتاري هايمهارت
 روي بر انگلیسی زبان یادگیري در جدید هايمدل بررسی
 یادگیري حال در که شده انجام سوماترایی انآموزدانش

 ٪80 که داد نشان نتایج بودند، مدو زبان عنوان به انگلیسی
 یادگیري جهت نوآورانه یادگیري مدل یک به انآموزدانش
 ابزارهاي سایر یا هارایانه از و دارند نیاز انگلیسی زبان

 استفاده با یادگیري (مانند یادگیري رسانه عنوان به فناوري
 همچنین کنند.می استفاده غیره) و دیالوگ ضبط فیلم، از
 از قبل دهدمی امکان آنها به که یادگیري هايالیتفع از آنها
 بگیرند، یاد مستقل طور به کالس، در گفتگو و بحث

  کنند.می استقبال
 یادگیري اجراي هدف با را پژوهشی )2019( 5ماحالی
 این در داد. انجام انگلیسی زبان یادگیري در ترکیبی
 آموزش سنتی، آموزش شیوه سه پژوهشگران پژوهش،
 در نگارش آموزش حین در را ترکیبی یادگیري و یکیالکترون
 هایافته بستند. کار به انگلیسی آموزش مطالعات برنامه
 مدل از بیش ترکیبی یادگیري مدل که بود آن از حاکی
 در نگارش یادگیري سبب آنالین و سنتی آموزش

  شد. دانشجویان
)a( 6چنگ و زانگ )عنوان با خود پژوهش در )2018 
 سنتی یادگیري و ترکیبی ادگیريی نتایج مقایسه

 یاد دوم زبان عنوان به را انگلیسی زبان که دانشجویانی
 آنالین آموزش عناصر ترکیب که داشتند اذعان گیرند،می
 یک عنوان به ترکیبی یادگیري همان یعنی رو، در رو و

 شده ظاهر عالی آموزش در یادگیري و آموزش مهم الگوي
 در ترکیبی، یادگیري یاثربخش بررسی منظور به است.
 پژوهش چهره، به چهره یادگیري سنتی روش با مقایسه
 زبان دوره یک دانشجویان یادگیري نتایج بررسی به آنها

4. Zulraudah 
5. Mahalli 
6. Zhang, Chang
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 سنتی و ترکیبی شیوه دو به دوم زبان عنوان به انگلیسی
 جامعه است. پرداخته چین پکن در جامع دانشگاه یک در

 داد نشان یجنتا بود. دانشجو 5376 شامل پژوهش آماري
 هايدوره این در ترکیبی، یادگیري دانشجویان که

 سنتی روش با که دانشجویانی با مقایسه در زبان یادگیري
  دارند. بیشتري تحصیلی پیشرفت گرفتند،می یاد

)b (  1استفانو و اینکوال )عنوان با پژوهشی در )2018 
 به انگلیسی زبان آموزش براي ترکیبی یادگیري روش
 متوسطه آموزشی موسسه یک در اول کالس انآموزدانش
 تدریس به ترکیبی یادگیري روش از استفاده با اسپانیا، در
 آن از حاکی نتایج پرداختند. خارجی زبان هايکالس در
 از تا دهدمی اجازه انآموزدانش به ترکیبی یادگیري که بود
 زبان با ارتباط برقراري براي بیشتري هايفرصت و زمان

 زمان مجدد سازماندهی امکان همچنین و باشند برخوردار
 الگوي آورد. فراهم آنها براي را کالس هايفعالیت و

 و معلمان نقش در تغییر به نیاز همچنین ترکیبی یادگیري
 انآموزدانش که است آن مستلزم و دارد انآموزدانش
 فناوري که داد نشان نتایج همچنین شوند. مستقل
 نیز ترکیبی یادگیري و دهدمی تغییر را زبان یادگیري
 که کندمی ایجاد زبان یادگیري براي  را جدیدي زمینه
  دارد. زبان یادگیري براي که است هایی پتانسیل از ناشی

 یادگیري طراحی به خود پژوهش در )2018( 2هاگ
 پژوهش این در پرداخت. انگلیسی زبان آموزش براي ترکیبی
 ترکیبی، یادگیري نفنو از استفاده با مدرسان آمیخته،

 عنوان به خود و نمودند یادگیري درگیر را دانشجویان
 فعالیت از حاصل هايداده کردند، عمل یادگیري گرتسهیل
 تحلیل و مصاحبه مشاهده، مانند فنونی از استفاده با معلمان
 نیز ساخته محقق هنامپرسش همچنین شد، آوريجمع اسناد
 نتایج شد. ارائه آنها به دانشجویان تحصیلی پیشرفت جهت
 بود خوب بسیار دانشجویان نگارش نمره که بود آن از حاکی

 همچنین داشت. خوبی وضعیت نیز آنها واژگان به تسلط و
   بود. شده گرفته یاد خوبی به نوشتن و خوب زبان دستور
  
  تحقیق شناسیروش
  است. شده انجام مرحله دو در حاضر تحقیق

                                                
1. Inquilla, Estefano 
2. Haq 

 به و است نظري پژوهش مدل): (ارائه اول مرحله در
 لحاظ به و تحلیلی ماهیت لحاظ به کاربردي، هدف لحاظ
 يگیربهره با پژوهشگران شد، انجام اسنادي شیوه به روش
 هايمدل دقیق بررسی به اسنادي و ايکتابخانه مطالعات از

   پرداختند. ترکیبی آموزش مختلف
 مختلف هايمدل کلیه شامل آماري جامعه مرحله این در
 ساینس علمی اطالعات هايپایگاه در ترکیبی آموزش
 اسکالر، وگوگل امرالد پایگاه اسپرینگر، اسکوپوس، دایرکت،
 محتواي )،TV5( به موسوم فرانسه پنج شبکه اینترنتی بستر

  بود. BBC سایت زبان آموزش
 شامل آماري جامعه مدل)، (اعتباریابی دوم مرحله در
 این در بود. دور از موزشآ و یشناسزبان حوزه دو خبرگان
 از نفر 15 و دور از آموزش متخصصان از نفر 15 مرحله

 ارائه مدل اعتبار درخصوص ی،شناسزبان حوزه متخصصان
  کردند. اظهارنظر شده،
 هايداده گردآوري ابزار مدل) (ارائه اول مرحله در
 مرحله در بود. کارت و جدول برداري، فیش شامل پژوهش
 محقق هنامپرسش شامل پژوهش ابزار مدل) (اعتباریابی دوم

 (خیلی لیکرت ايچهاردرجه طیف و گویه ده با بود ساخته
 متخصصان توسط آن روایی که کم) خیلی کم، زیاد، زیاد،
 همچنین گرفت، قرار تأیید مورد یشناسزبان و تربیت و تعلیم
 89/0 کرونباخ آلفاي روش از استفاده با نیز هنامپرسش پایایی
 توصیف منظور به مدل) (ارائه اول مرحله در آمد. ستد به

 مرور روش از استفاده با آماري، نمونه محتواي کیفی، و عینی
 مرحله در شد. پرداخته مطالعه مورد متون تحلیل به مندنظام
 استنباطی و توصیفی آمار هايروش از مدل)، (اعتباریابی دوم
  شد. ادهاستف مدل اعتباریابی جهت )اينمونه تک (تی

 
  تحقیق هايیافته
 بین ارتباط ایجاد اصلی ابزارهاي از یکی دیرباز از زبان
 است؛ رفتهمی شمار به بشري مختلف جوامع و هاانسان
 در همیشه زبان آموزش ریزان برنامه و متخصصین بنابراین

 به زبان بهتر آموزش براي نوینهاي روش ارائۀ و ابداع پی
 و هاعرصه فناوري، یشرفتپ اند.بوده خود مخاطبین

 قرن در زبان آموزش ازجمله بشر زندگی مختلفهاي جنبه
 (علی است داده قرار خود تأثیر تحت را یکم و بیست
   ).1392 محمدیان، سلیمی،
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 ارتباطات و اطالعات فناوري )،2003( 1باکس استفان
  کند:می تقسیم دوره سه به را زبان آموزش در

  
 کمک با زبان محدود آموزش« را آن او که اول: دورة
 تا و شده شروع میالدي 1960 دهۀ از نامد،می »2رایانه
 و 3بستههاي تمرین و دارد ادامه میالدي 1980 دهۀ اوایل

 را متون انآموززبان دوره، این در است. شامل را 4آزمونک
 و دهندمی کوتاه پاسخ 5بسته سؤاالت به کنند،می بازسازي
 نوع دارند. انآموززبان سایر با اندکی اطارتب و تعامل عمالً

 یا صحیح به محدود نیز دهدمی ارائه مربی که بازخوردي
 مربی دوره این در شود.می شاگردانهاي پاسخ بودن غلط
 ترس با توأم نگاهی با و شده محسوب ناظر عنوان به بیشتر
 دیدگاه، این در نگرد.می مسئله به آمیزاغراق تحسین یا

 گرفته نظر در اختیاري و جنبیاي مسئله عنوان هب فناوري
   شود.می

  
 و شده شروع 1980 سال از دوره این دوم: دورة

 نگاه در که دوره این دارد. ادامه امروز تا گفت توانمی
 »6رایانه کمک با زبان نامحدود آموزش« باکس، استفان
 مانند هاییفعالیت و تکالیف شامل شود،می نامیده
 آن در که است 7رایانه طریق از ارتباط و بازي سازي،شبیه
 انآموززبان سایر با گاه و داشته تعامل رایانه با انآموززبان
 به معلم بازخورد اینجا در کنند.می برقرار ارتباط و تعامل نیز

 از و بوده زبانی هايمهارت توسعۀ روي بر تمرکز صورت
 عنوان به انهمچن مربی دوره این در است. برخوردار انعطاف
 از استفاده به نگرش کماکان و شده تلقی راهنما و ناظر
 آمیزاغراق تحسین یا ترس صورت به زبان آموزش در رایانه
 از منسجم بخشی عنوان به رایانه کمک با یادگیري و است
 دورة مانند و شودنمی گرفته نظر در سرفصل و درسی برنامۀ
 و بوده مقدم انآموززبان نیازهاي و سرفصل بر فناوري اول،
 است. متمرکز رایانه کمک با یادگیري بر درس کالس کل
 کارگاه عنوان به مجزایی مکان در هارایانه دوره این در

                                                
1. Bax 
2. Restricted CALL 
3. Closed Drills 
4. Quiz 
5. Closed Questions 
6. Open CALL  
7. Computer-Mediated Communication 

 در زبان آموزش جهت صرفاً است ممکن و دارند قرار رایانه
  .)1392 محمدیان، سلیمی، (علی شوند گرفته نظر

  
 را رایانه کمک با زبان آموزش آیندة که سوم: دورة
 »8رایانه کمک با زبان ترکیبی آموزش« شود،می شامل
 به بیشتر تکالیف اینجا، در ).2003 (باکس، شودمی نامیده
 در یکدیگر با اغلب انآموززبان بوده، و... رایانامه صورت
 تعامل نیز رایانه با گاه گه درس، واسطۀ به و بوده تعامل
 تفسیر، صورت به تربیش بخش این در مربی بازخورد دارند.

 مربی و است انآموززبان تفکر انگیزش و نظر ارائه ارزیابی،
 به معلم شود.می تلقی مدیر و یادگیري ناظر عنوان به

 آموزش الینفک و عادي بخشی عنوان به رایانه و فناوري
 روزمرة و عادي ابزار رایانه و فناوري و نگردمی زبان

 نیازهاي اساس بر که شوندمی قلمداد زبان یادگیري
 در شود.می گنجانده سرفصل و درسی برنامۀ در انآموززبان
 خاص بافت و انآموززبان نیازهاي بررسی نگرش، این

 هستند. مقدم آن از استفاده تصمیمات و فناوري بر یادگیري
 هر در هارایانه و است درس هر از کوچکی بخش فناوري
 انآموززبان کیف در حتی و میز هر روي بر درس، کالس
  .)182 ص (همان، دارند قرار

 براي ترکیبی، آموزش پذیرانعطاف هايمدل
 روش موثرتر انتخاب امکان مختلف، هايزبان یادگیرندگان
 را یادگیري جلسات به ترکیفیت با دسترسی و یادگیري
 یادگیري محیط در انآموززبان موفقیت ،کندمی فراهم
 است، ترکیبی یادگیري بمناس مدل داشتن مستلزم ترکیبی،

 سبب یادگیري و آموزش جهت مناسب مدل انتخاب که چرا
 شیوه این ادامه به را او و شد خواهد یادگیرنده موفقیت
   ).2012 ،9هارت( کندمی تشویق تحصیلی

                                                
8. CALL Integrated 
9. Hart 
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 آموزش هايمدل در که است ذکر قابل همچنین
 تحصیلی مدرك هر با سنی، هر با تواندمی آموززبان ترکیبی،

 یادگیري به شروع ايدانسته پیش هر و آموزشی نیاز هر با و
 صرفاً محیط از بیش ترکیبی یادگیري محیط در زیرا نماید،

 باال هايانگیزه با و است آغازگر ،آموززبان خود مجازي،
 یادگیري تجربه یک آوردن فراهم به و شودمی ظاهر

 دنش تشویق نیازمند وي بنابراین نماید،می کمک ارزشمند
 است یادگیري تجارب انواع در شدن متعهد و مشارکت براي

 آموزش گفت توانمی ترکیبی، آموزش فلسفه درخصوص

 و حضوري یادگیري تجارب متفکرانه ترکیب به ترکیبی،
 رویکرد دو از کدام هر کاربرد زیرا پردازد،می الکترونیکی
 و است هاییکاستی داراي تنهایی به الکترونیکی و حضوري

 را هاکاستی این تا شده ارائه آن قصد به ترکیبی وزشآم
   ).2012 ،1(کنر سازد برطرف
 ايشیوه طراحی ترکیبی، آموزش رویکرد فلسفه واقع در
 تعامل، هايفرصت همچون یادگیري سنتی اشکال که است

 مختلف هايفعالیت و وقایع با را شدن اجتماعی و مشارکت

1. Caner

 شده غنی فعال دگیريیا امکانات و الکترونیکی یادگیري
 ؛2007 ،2کانوال و (گریسون کندمی ترکیب برخط، محیط
 تجربه یادگیرندگان که ايگونه به ).2013 ،3گلبهار و کبی

 ها،سخنرانی در شرکت طریق از را فیزیکی درس کالس
 هانوشتهدست و هاآزمایشگاه چاپی، هايکتاب از استفاده
 همچون یدجد هايفناوري همچنین و داشت خواهد
 و تدریس فرایند در همراه تلفن و وب جهانی شبکه اینترنت،
 به ترکیبی آموزش لذا شد، خواهد ترکیب شان یادگیري
 عالی آموزش موسسات در شده شناخته رویکرد یک عنوان

 پتانسیل ایجاد با ترکیبی آموزش همچنین آید.می حساب به
 ؤسساتم هزینۀ و زمان در جوییصرفه موجب مؤثر، آموزش
 طریق از شاگردان براي آموزش تسهیل و جذابیت آموزشی،
 ایشان براي چندگانه هايتعامل فرصت شدن فراهم
 زیر شکل توسط تواندمی ترکیبی یادگیري فلسفه شود.می

   ).1 (شکل شود داده توضیح

2. Garrison & Kanuka
3. Cabi and Gulbahar

فلسفه یادگیري ترکیبی. 1شکل 

  زنجیره محیط یادگیري در آموزش ترکیبی .2شکل 
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 به ترکیبی آموزش فلسفه که دهدمی نشان )1( شکل
 یادگیري فرایند در که را هایی تعامل انواع که است ايگونه
 یکدیگر با دارد وجود الکترونیکی یادگیري فرایند و سنتی
 یادگیرنده براي تريغنی یادگیري محیط تا کندمی ترکیب
 هاينظام در آموزشی محیط زنجیره )2( شکل آید. فراهم
 دهد:می نشان را الکترونیکی و حضوري آموزشی

 ترکیبی آموزش هايمدل انواع
 ها،شیوه ابزارها، ترکیب ترکیبی، دگیريیا محیط

 نحوه در که است الکترونیکی حضوري یادگیري رویکردهاي
 انتظار، مورد یادگیري نتایج مانند: مهمی عوامل آنها ترکیب
 سازمانی، فرهنگ مدرس، صالحیت ان،آموززبان هايویژگی
 گرهام دارند. نقش هافناوري و آموزشی سازمان هايسیاست

 و طراحی چگونگی از بیش امروزه که کندمی أکیدت )2006(
 در دارد. ابهام آن چیستی اندازه به ترکیبی یادگیري اجراي
 هايتراکنش به توجه با ترکیبی یادگیري هايمحیط واقع
 توجه با و الکترونیکی و حضوري آموزش عناصر بین متنوع
 زا باشد. داشته وسیعی بسیار دامنه تواندمی مختلف عوامل به
 ترکیبی یادگیري زمینه در متعددي هايمدل گرچه رو این
 طراحی در که یافت را مدلی توانمی کمتر ولی اندشده ارائه
 کار به متداول طور به ترکیبی یادگیري هايمحیط اجراي و

 هايمدل از برخی بررسی و معرفی به ادامه در باشد. رفته
 ادگیريی مدل مانند شودمی پرداخته ترکیبی یادگیري
-IBM 4( تایر فور ام بی اي مدل بدرالخان، ترکیبی

TierModel،( سراجی، و... پژوهشی اجتماع چارچوب) 
1396.(   
 ترکیبی یادگیري براي بدرالخان مدل
 آموزش برنامه یک دهنده تشکیل اجزاء )2005( 1خان

 طراحی ،3فنی ،2تربیتی بعد: هشت شامل را الکترونیکی
                                                
1. Khan 
2. Pedagogical 

 و 8اخالقی ،7منابع پشتیبانی ،6مدیریت ،5یارزشیاب ،4هارابط
 ترکیب فرآیند اگر او نظر به گیرد.می نظر در 9سازمانی
 در پیوستاري صورت به را آموزشی برنامه با اینترنت فناوري
 کامال هايآموزش توانمی آن سمت یک در بگیریم، نظر

 در حضوري هايآموزش آن دیگر سمت در و الکترونیکی
 به توجه با وي بزعم داد. قرار توجه مورد ار اینترنت عصر
 الکترونیکی هايفناوري با بعد هشت این ترکیب میزان
 - حضوري آموزش ترکیب از گوناگونی اشکال توانمی

 سر یک در اگر دیگر عبارت به کرد؛ شناسایی را الکترونیکی
 آن دیگر سر در و الکترونیکی هايآموزش پیوستار
 سمت به هرچه شود، داده قرار حضوري هايآموزش
 هايبخش و ابعاد کنیم،می حرکت حضوري هايآموزش
 و گیرندمی قرار فناوري تاثیر تحت آموزشی برنامه از کمتري
 کنیم، حرکت الکترونیکی کامالً هايآموزش سمت به هرچه
 هايفناوري تأثیر تحت آن از بیشتري عناصر و ابعاد

 مختلف هايیتموقع و گرفت خواهد قرار الکترونیکی
 پیوستار سر دو بین در آن هايحالت و ترکیبی یادگیري
 پیوستار زیر نمودار در ).2005 (خان، شد خواهد مشخص
 ارائه بدرالخان مدل در ترکیبی یادگیري موقعیت به مربوط
   است. شده
  10ام بی اي ردیفی چهار مدل
 در کندمی تأکید که است ترکیبی یادگیري براي مدلی
 ردیف چهار از آموززبان هر ترکیبی ادگیريی محیط

 اساس بر گیرد.می یاد هاتوالی و مشارکت تعامل، اطالعات،
                                                                
3. Technical 
4. Interface Design  
5. Evaluation 
6. Management  
7. Resource Support 
8. Ethical  
9. Institutional  
10. IBM 4-Tier Model 
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 هايگزینه اول نگاه در ترکیبی یادگیري محیط مدل این
 در ولی دهدمی قرار آموززبان اختیار در را متنوعی بسیار
 یادگیري براي هاگزینه ردیف چهار هر از افراد همه عمل
 هايویژگی تناسب به فرد هر بلکه کنند؛نمی برداريبهره
 کند.می استفاده ردیف دو یا یک هايگزینه از خود فردي
 است اطالعات از یادگیري مدل این اول ردیف هايگزینه
 صوتی، متنی، متنوع منابع به دسترسی با آموززبان که

 تاینترن محیط طریق از آنها از ترکیبی و پویانمایی ویدئویی،
 ویدئوهاي الکترونیکی، کتاب مانند هاییفناوري قالب در و

 تماشاي یا دادن گوش خواندن، به هاسایت وب و آموزشی
 خود یادگیري نیازهاي تا پردازدمی یادگیري مواد و منابع این
 به مربوط مدل این دوم ردیف سازد. برآورده طریق این از را

 همزمان ارتباط اتامکان طریق از که است تعاملی هايگزینه
 براي تعاملی ايرایانه هايبازي و هاسازيشبیه زمان،ناهم و

 هاییگزینه ردیف این در شود.می دیده تدارك آموززبان
 دیگر افراد با ارتباط بسط و بررسی تعامل، دستکاري، مانند
 از یادگیري سوم ردیف شود.می فراهم آموززبان براي

 کالس نظیر: هاییفناوري از استفاده با که است مشارکت
 جلسات ها،فروم الکترونیکی، البراتوار زنده، مجازي
 را آموززبان کنفرانس وب و الکترونیکی هايتیم مشارکتی

 خلق و دیگران با تمرین مباحثه، هايفعالیت انتخاب به
 به اشاره چهارم ردیف کند.می ترغیب مجازي هاياجتماع
 نظم و ترتیب از یادگیري قطری از که دارد هاییگزینه

 از غالبا که یادگیري هايگزینه نوع این گیرد.می صورت
 توسعه ها،اجتماع تشکیل گرفتن، قرار هم کنار در طریق
 انجام به را آموززبان گیرند،می شکل دادن انجام و روابط

 و خواندن نقش، ایفاي دادن، گوش مانند هاییفعالیت
 مدل اساس بر دهند.می سوق انآموززبان دیگر راهنمایی

 ترکیب با توانمی ترکیبی یادگیري ام بی اي ردیفی چهار
 هاپداگوژي و هاروش آنالین،- حضوري هايمحیط
 ارائه آموززبان به چهارگانه هايردیف در متعددي هايگزینه
 خود، شخصی هايویژگی با متناسب بتواند او تا کرد

 هايگزینه بین از خود هاينیاز و هامحدودیت ها،مسئولیت
   ).1396 (سراجی، بزند انتخاب به دست آموزشی مختلف

 پژوهشی اجتماع چارچوب
 پژوهشی اجتماع چارچوب ترکیبی، یادگیري مدل سومین
 اساس بر است. )2008( 1وگن و گریسون به مربوط

 حضور نیازمند تربیتی تجربه هر پژوهشی اجتماع چارچوب
 با ترکیبی یادگیري که است زشیآمو و اجتماعی شناختی،
 سه این براي را الزم زمینه تواندمی امکانات از وسیع دامنه
 مرز شناختی حضور آورد. وجود به آموززبان در حضور نوع

 اجتماع در گفتگو و تفکر طریق از معنی تثبیت و ساخت
 وجود ابراز توانایی اجتماعی، حضور و است نفاد پژوهشی
 اجتماع یک در کننده شرکت راداف عاطفی و اجتماعی
 هايرسانه طریق از واقعی اشخاص عنوان به پژوهشی
 آموزشی حضور عالوه به است. ناهمزمان و همزمان ارتباطی

 که شودمی اطالق بحث گرواسطه یا مدرس حضور به
 در است. پژوهشی اجتماع گیريشکل متقابل کننده تقویت
 هدایت و حثب ترغیب براي مدرس حضور هدفمند آموزش

 حضور پژوهشی اجتماع یک در است. ناپذیراجتناب آن
 هاایده دادن پیوند اطالعات، تبادل ابهام، احساس با شناختی

 حضور گیرد.می شکل جدید هايایده کارگیري به و
 و مشارکت تشویق و نظرات بیان احساسات، زاراب با اجتماعی
 به هاافتراق و اشتراکات بیان بحث، ایجاد با آموزشی حضور
 از يگیربهره با ترکیبی یادگیري محیط آید.می وجود
 اجتماع ایجاد با تواندمی فناورانه متنوع ابزارهاي و هاروش

 آموززبان براي مالنهأمت و عمیق تربیتی تجارب پژوهشی،
 اجتماع در تربیتی تجربه موقعیت 4 شکل سازد. فراهم

  دهدمی نشان را پژوهشی

1. Garrison and Vaughan

موقعیت تجربه تربیتی در اجتماع پژوهشی .4شکل 
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  ترکیبی دگیريیا مفهومی مدل
 براي را چارچوبی اساسی سؤال سه اساس بر )2007( 1شی

 سؤاالت این .کرد ارائه ترکیبی یادگیري اجراي و طراحی
 چگونه بزرگساالن دهد؟می رخ چگونه یادگیري از: عبارتند

 یادگیري فناوري بر مبتنی هايمحیط در و گیرند؟می یاد
   گیرد؟می صورت چگونه
 در یادگیري )2007( شی مفهومی چارچوب اساس بر
 محور،دانش محور،آموززبان که گیردمی صورت محیطی
 عنوان به انآموززبان .باشد محوراجتماع و محورارزیابی

 یادگیري هايمحیط در اصلی مخاطب که بزرگساالنی
 بین مؤثر ارتباط که گیرندمی یاد زمانی هستند، ترکیبی
 بین متقابل عمل و همکاري شود؛ برقرار آموززبان و مدرس
 فعال یادگیري به انآموززبان گردد؛ تقویت انآموززبان

 براي شود؛ داده موقع به بازخورد ایشان به شوند؛ ترغیب
 در مشخصی زمان انآموززبان هايفعالیت و تکالیف انجام
 و دقیق آموزشی انتظارات و اهداف شود؛ گرفته نظر

 متفاوت استعدادهاي با دافرا شود؛ بیان آنها براي مشخص
 یادگیري هايمحیط در دیگر طرف از .شوند شمرده محترم
 هايقابلیت از يگیربهره با انآموززبان فناوري، بر مبتنی

 از توانندمی ايچندرسانه و سازيشخصی تعاملی، اطالعاتی،
 اي،چندرسانه محتواهاي خودآموزي، مشارکت، تعامل، طریق
 بهبود را خود هايیادگیري زماییخودآ و تأمل هايفرصت
  .بخشند
 که داد پاسخ سؤال این به باید چارچوب این اساس بر
 بتواند تا شود طراحی باید چگونه ترکیبی یادگیري محیط
 ارزیابی محور،مشارکت محور، آموززبان یادگیري محیط
 محیط طراحی براي نماید؟ فراهم محور اجتماع و محور

 مدرسان و درسی برنامه طراحان محورآموززبان یادگیري
 اهداف ان،آموززبان آموزشی نیازهاي از صحیحی درك باید

 آموزشی، محتواي و باشند داشته آن شرایط و یادگیري
 طراحی طوري را ارزشیابی هايشیوه و یادگیري هايفعالیت
 انگیزه، و باشد توجه کانون در آموززبان آن در که کنند

 در را آنها جویانهتملک و النهمسئو رفتارهاي مشارکت،
 محیط محوريدانش بعد از .نماید تقویت یادگیري فرایند

 دانش سنجش براي الزم هايفرصت باید ترکیبی یادگیري
 متنوعی هايموقعیت و آورد فراهم را انآموززبان ورودي

                                                
1. Shea 

 فراهم ارتباطی توانش کسب و زبانی دانش درك براي
 در را زبانی دانش باید انموزآزبان محیط این در یعنی .کند

   .گیرند کار به ارتباطی واقعی هايموقعیت
 محیط بودن محور ارزیابی چارچوب این اساس بر

 باید محیط این در اینکه به دارد اشاره ترکیبی یادگیري
 خود توسط هاآموخته عینی سنجش براي هاییفرصت
 و بازخوردها و شود فراهم دیگران یا انآموززبان
 یادگیري محیط .گردد ارائه آنها به الزم هايماییراهن

 ارزشیابی براي متنوعی ابزارهاي و هاموقعیت باید ترکیبی
 اجتماع بعد .دهد قرار ایشان اختیار در پایانی و تکوینی
 تواندمی ايگونه به نیز ترکیبی یادگیري محیط در محوري
 زا يگیربهره با که باشد مدرسان و طراحان توجه مورد

 از ارتباط ایجاد زمینه آنالین - حضوري ارتباط امکانات
 محیط طریق از آن ادامه و حفظ و حضوري محیط طریق
  .شود فراهم آنالین
 انواع ترکیب ترکیبی، یادگیري چارچوب، این اساس بر
 منابع و هافعالیت محتواها، ها،روش ها،پداگوژي ها،محیط

 ترکیب این میزان جهدر تعیین که است یکدیگر با یادگیري
 اگر اینکه ویژه به افزاید؛می مفهوم این پیچیدگی بر

 .کنیم بررسی را آن کیفیت یا اثربخشی میزان بخواهیم
 گیريتصمیم براي تأثیرگذاري عوامل و گوناگون ابعاد لیکن
 قرار به آنها از برخی که دخیلند ترکیب میزان و نحوه درباره
  :است زیر
  ناهمزمانی با همزمانی ترکیب .زمان بعد )1
  آنالین و حضوري ترکیب .مکان بعد )2
 با مشارکتی هايپداگوژي ترکیب .پداگوژیکی بعد )3

  رقابتی
 مواد با کاغذي آموزشی مواد ترکیب .فناوري بعد )4

   ايچندرسانه
 با جمعی و گروهی یادگیري ترکیب .هافرمت ترکیب )5

  .خودآهنگ و فردي یادگیري
 آموزشی هايدوره ترکیب .آموزشی هايدوره ترکیب )6

   .غیره و مدرك بدون رسمی، غیر هايدوره با رسمی
 با حضوري انآموززبان ترکیب .انآموززبان ترکیب )7

  دور ازراه انآموززبان
 نظیر؛ تاثیرگذار عوامل برخی و ابعاد این به توجه با
 و هافعالیت مدرسان، هايویژگی ان،آموززبان هايویژگی

 توانمی سازمانی فرهنگ و یادگیري اهداف یادگیري، ابعمن
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 درجاتی داراي ترکیب ترکیبی، یادگیري محیط در گفت
 مراکز در آن زمانی چه و چرایی چگونگی، که است
 عوامل زیر نمودار در .است متفاوت مختلف يآموززبان

 ترکیبی یادگیري براي گیريتصمیم در مؤثر ابعاد و تاثیرگذار
  ).1396 سراجی،( است هشد ارائه

 در تأثیرگذار عوامل و نیروها به توجه با اساس این بر
 هیچ در است ممکن ترکیبی یادگیري محیط گیري شکل
 با .نباشند هم مثل دقیقاً ترکیبی هايدوره آموزشی، مرکز
 باورهاي از وسیعی دامنه اساس بر توانمی حال این

 این پشتیبان ريیادگی هاينظریه شناسایی شناختی،معرفت
 و نظر دهنده پیوند پداگوژیکی هايمدل شناسایی باورها،
 انآموززبان راهنماي آموزشی راهبردهاي تعیین عمل،
 هايفعالیت طراحی و متنوع هايموقعیت در متفاوت
 نمودار .داد شکل را ترکیبی یادگیري محیط خاص یادگیري
 دهدا مایشن 5 شکل در مفهومی چارچوب این به مربوط
   .است شده

  شی ترکیبی یادگیري مفهومی چارچوب .5 شکل
 ترکیبی یادگیري سازگار پیچیده هايسیستم مدل
 پدیده حضوري، یادگیري با فناوري بر مبتنی یادگیري تلفیق
 واسطه به تنها نه پیچیدگی این دهد.می شکل را ايپیچیده
 و تعامل علت به بلکه آموزشی جدید عناصر گیريشکل

 و هم ونگ، آید.می وجود به هامؤلفه این بین تراکنش
 هايمحیط پیچیده سازگار هايسیستم مدل )2015( 1یانگ

                                                
1. Wang, Han & Yang 

 فناوري تلفیق آن اساس بر اند.کرده ارائه را ترکیبی یادگیري
 برنامه آموزشی، هايفعالیت در را تغییراتی آموزش در

 وجود به ايچرخه صورت به فردي بین روابط درسی،
   آورد.می

 فیزیک، در ابتدا پیچیده انطباقی هايسیستم تئوري
 و پویا هايسیستم پیچیدگی درك براي ریاضی و شیمی

 هايسیستم اکولوژي، طبیعی، هايسیستم نظیر غیرخطی
 تئوري، این اساس بر شد. گرفته کار به نجوم و اجتماعی
 و انرژي مواد، خود، بقاي براي سازگار پیچیده هايسیستم
 تا کنندمی مبادله بیرون با خود مرزهاي بین رد اطالعات
 سازگار پیچیده هايسیستم نمایند. حفظ را خود ساختار
 یا تعادل حفظ براي را هانظمیبی درآوردن نظم به توانایی
 هايسیستم تئوري فهم براي دارند. جدید تعادل ایجاد
 داشت. توجه »نظمیبی لبه« مفهوم به باید سازگار پیچیده
 است تالطم و ثبات بین تعادل حفظ سیستمی هر اولیه توان
 سیستم هر دارد. نگه نوآور و سالم باثبات، را سیستم آن تا

 دهی،خودنظم پیچیدگی، ویژگی؛ پنج داراي پیچیده
 دارد اشاره پیچیدگی است. توأمان تکامل و پویایی سازگاري،

 که است شده تشکیل هاییسیستم خرده از سیستم هر که
 خرده هر و هستند تعامل در یکدیگر با غیرخطی تصور به

 خود دارد. را خود خاص هايسیستم خرده نیز سیستم
 خرده اینکه یکی است: معنی دو برگیرنده در دهینظم

 و بازخورد طریق از یکدیگر با سیستم یک درون هايسیستم
 بین جدیدي الگوي یا نظم تا هستند تعامل در تکرار

 نظم همزمان ظهور این اینکه دوم و دآی وجود به عناصرشان
 در سازگاري شود.نمی تحمیل خارجی نیروهاي توسط جدید
 با جدید قوانین دهیشکل توانایی معنی به هاسیستم این

 محیط از برگرفته جدید اطالعات و قدیمی قوانین ترکیب
 ثابت نه و ثبات داشتن به اشاره سیستم پویایی ویژگی است.
 تکامل دارد. زنده موجود در بودن نظمبی نه و تحول و بودن
 سیستم خرده بین چندگانه و جانبه دو اثرات به اشاره توأمان

 سازگاري به هم با نهایت در و دارد آن اطراف هايسیستم و
  رسند.می

 سازگار، پیچیده ترکیبی یادگیري سیستم مدل اساس بر
 داراي یک هر که عنصر شش از ترکیبی یادگیري محیط هر
 پیچیده و تنییدهدرهم روابط با هاییسیستم خرده و یستمس

 ،آموززبان شامل؛ عناصر این است. شده تشکیل هستند،
 آموزشی موسسه و آموززبان از پشتیبانی محتوا، مدرس،
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 سیستم خرده شش پیچیده، سیستم هر مانند به است.
 عملیات خود درون در که حال عین در ترکیبی یادگیري
 پویا روابط سیستم خرده سایر با ولی دهند،می انجام مستقل

 هاسیستم خرده از یک هر اینکه عالوه به دارند. غیرخطی و
 درونی برندهپیش نیروهاي و هاویژگی خود، حفظ براي
 یکدیگر با تعامل در هاسیستم خرده این دارند. را خود خاص
 خرده دهند.می شکل را ترکیبی یادگیري بزرگ سیستم
 این به هاییویژگی داراي پیچیده سیستم این ايهسیستم
  هستند: قرار

 هايسیستم خرده از یکی عنوان به آموززبان .آموززبان
 خرده سایر با تعامل در ترکیبی یادگیري سیستم پیچیده
 در کند.می کسب جدید هايهویت و یافته تکامل هاسیستم

 ندهايفرآی و شرایط تحت آموززبان ترکیبی یادگیري محیط
 فعال سازنده به منفعل پذیرنده از مداوم تغییر و تعاملی
  شود.می تبدیل ارتباطی مهارت و زبانی دانش

 در مدرس نقش ترکیبی یادگیري محیط در مدرس.
 الکترونیکی، گرواسطه به هاسیستم خرده سایر با تعامل
 تغییر راهنما و مشاور کارگردان، و الکترونیکی کننده تسهیل
   .یابدمی

 محتوا سیستم خرده ترکیبی یادگیري محیط در محتوا.
 نظیر؛ متنوع هايقالب در هاسیستم خرده سایر با تراکنش در

 آنالین زنده، آنالین آنالین، غیر الکترونیکی چاپی، محتواي
 ارائه قابل غیرساختارمند و ساختارمند مشارکتی، ناهمزمان،

  است.
 در که است ياپیچیده سیستم خرده فناوري فناوري.

 ايچندگانه تعامالت محیط با فناوري بین در و خود درون
 ویژگی، این و تحولند حال در دائما ماهیتا هافناوري دارد.
 موقعیت در را ترکیبی یادگیري هايسیستم خرده سایر

 این دهد.می قرار تالطمی شرایط و تغییر حال در منعطف،
 تعادل سمت به مدام را ترکیبی یادگیري سیستم فرآیند
 کند.می هدایت جدید هویت کسب و جویی

 آموزشی رویکردهاي در .آموززبان از پشتیبانی
 مهم یادگیري فرآیند بر آموززبان کنترل محور،آموززبان
 شکل دو به آموززبان از پشتیبانی است. یادگیري مولفه ترین

 در آموززبان به تواندمی فنی پشتیبانی و تحصیلی پشتیبانی
 کسب زمان، مدیریت یادگیري، راهبردهاي دهیشکل
 و هافعالیت انجام و ابزارها از استفاده مشارکتی، هايمهارت
 توسعه براي کند. کمک فناورانه محیط در تکالیف
 باید آموزشی موسسه آموززبان از پشتیبانی هايمکانیزم

ها و نحوه روابط بین آنها در محیط یادگیري ترکیبیمولفه .6شکل 
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 فناوري هايپیشرفت ،آموززبان نیازهاي به مربوط مطالعات
  کند. ساماندهی فنی متخصصان با مداوم ارتباط و

 باید سیستم خرده عنوان به موسسه آموزشی. موسسه
 توسعه به مربوط خدمات و پشتیبانی ها،سیاست راهبردها،
 خرده در باید هامکانیزم این و کند فراهم را ترکیبی یادگیري
 از پشتیبانی و محتوا فناوري، مدرس، یادگیرنده، هايسیستم

 تصویر شکل در کند. پیدا تجلی عملیاتی صورت به آموزبانز
 یادگیري هايمحیط سازگار پیچیده هايسیستم مدل

 روابط نحوه و هامؤلفه زیر نمودار در است. شده ارائه ترکیبی
 (سراجی، است شده ارائه ترکیبی یادگیري محیط در آنها بین

1396.(  
 فارسی زبان ترکیبی آموزش مدل ارائه و بنديجمع
 استفاده مزایاي رسدمی نظر به شده یاد هايمدل به توجه با
 )1( از: عبارتند الکترونیکی و حضوري آموزش ترکیب از

 براي دسترسی و راحتی بهبود )2( موثرتر، آموزش ایجاد
 این با هزینه. وريبهره بهبود )3( و مدرسان و انآموززبان
 و دارد جودو کردن ترکیب براي زیادي هايچالش حال،

 ترکیب کردن پیدا چگونگی مانند: جواب بدون سؤاالت
 هايمحیط تأثیر چگونگی خاص، زمینه یک براي مناسب
 یک ایجاد چگونگی و یادگیري نتایج بر ترکیبی یادگیري
 و تدریس شیوه تغییر پذیرش جهت سازمانی فرهنگ
 بوده بحث مورد همواره ترکیبی یادگیري سمت به یادگیري

 محیط که آنجا از که است ذکر قابل چنینهم است.
 و حضوري یادگیري دو هر عناصر از ترکیبی یادگیري
 جهت مدل یک طراحی گیرد،می بهره مجازي یادگیري
 بزرگ تالش یک فارسی، زبان آموزش براي ترکیبی آموزش

 بر است، شده ارائه ذیل در که مدلی وجود این با طلبدمی را
 یادگیري هايمدل کلیه بررسی و علمی شواهد اساس

  خذ: نگارندگان)أن (مجیاراسی به خرفات بیان و ادبازترکیبی زش مول آمد .7 شکل
 اعتباریابی مدل آموزش مجازي زبان فارسی به خارجیان
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 ترباکیفیت طراحی جهت را امر متخصصان که است ترکیبی
  کند.می هدایت فارسی زبان آموزش براي ترکیبی یادگیري
 امر متخصصان از نظرسنجی به انمحقق مرحله، این در

 این طریق از تا اندپرداخته شده ارائه مدل اعتبار درخصوص
 را شده ارائه مدل ییکارا آن تحلیل و تجزیه و هاداده
 از متخصصان، هايپاسخ روي از مدل اعتبار بررسی ،دنبیازمای
 اعتبار گیرياندازه جهت مناسبی ابزار که هنامپرسش طریق
 آماري جامعه شود.می کارگرفته به است، پیشنهادي مدل
 از آموزش متخصصان کلیه شامل مدل اعتبارسنجی جهت
 يگیرنمونه روش از فادهاست با که است یشناسزبان و دور

 متخصص 15 و دور از آموزش متخصص 15 تعداد هدفمند
 هايسوال به که شدند انتخاب نمونه عنوان به یشناسزبان

  دادند. پاسخ اعتبارسنجی هنامپرسش
 محقق هنامپرسش یک شامل هاداده گردآوري ابزار
 پیشنهادي مدل مختلف هايجنبه که است سوالی ده ساخته

 در یادگیري انگیزه ،يآموززبان جدید رویکردهاي لقبی از
 با مدل تناسب محتوا، ،آموززبان مدرس، تعامالت ان،آموززبان
 هايفعالیت انواع ترکیب ي،آموززبان یشناختروان اصول
 هايویژگی ،الکترونیکی) و (حضوري یادگیري- یاددهی
 هد،دمی قرار پرسش مورد را ارزشیابی و رسانه ،محتوا ،مدرس
 لیکرت ايدرجه 4 طیف با و محقق توسط مذکور هنامپرسش
 و شد طراحی مخالفم) مخالفم، کامال موافقم، موافقم، (کامال
 شناسیزبان متخصصان و دور از آموزش متخصصان اختیار در
 دلیل به ندارم نظري گزینه است ذکر به الزم گرفت. قرار

  گردید. حذف میانگین به گرایش خطاي کاهش
 از نفر ده توسط هنامپرسش محتوایی و صوري ییروا

 همچنین گرفت. قرار تایید مورد حوزه دو هر متخصصان
 در کرونباخ آلفاي روش از استفاده با نیز پژوهش ابزار پایایی
 محاسبه ذیل شرح به پژوهش، جامعه از نفره 30 نمونه یک
  شد

ضریب آلفاي کرانباخ ابزار پژوهش .1جدول 
انباخکر آلفاي ضریب

89/0
  هاداده تحلیل و تجزیه
ر توصیف آماري نمونه در پاسخگویان  جنسیت متغی  
ت متغیر به مربوط توصیفی هايآماره. 2 جدول درنمونه جنسی

رهاي درصد فراوانی  جنسیت متغی

متغیر
1240مرد
1860زن
30100کل

 40 حدود که است این بیانگر 2 شماره جدول نتایج
ت از درصد و مردان را حاضر تحقیق در آماري نمونه جنسی 

  دهند.می تشکیل زنان را بقیه درصد 60
رمیزان توصیف نمونه در پاسخگویان شغلی سابقه متغی 

  آماري
توصیف متغیرمیزان سابقه پاسخگویان در نمونه آماري .3جدول 
فراوانی درصد فراوانی سابقه به مربوط متغیرهاي

 سابقه
  یشغل

7  2 سال10 تا
57  17 سال 20 تا سال10
36 11 باال به سال 20
100 30 کل جمع

 پاسخگویان شغلی سابقه میزان توزیع -3 شماره جدول
 شغلی سنوات میزان سنجش براي دهد.می نشان را

 10 (تا طبقه 3 به پاسخگویان آماري، نمونه در پاسخگویان
 شوند.می تقسیم باال) به سال 20 و سال 20 تا 10 سال،
 بدین آماري نمونه شغلی سنوات جدول هايداده طبق
 17 سابقه، سال 10 تا پاسخگویان از نفر 2 باشد:می ترتیب
  باال. به سال 20 از نفر 11 و سال 20 تا 10از نفر

 توصیفی آمار نشانگر 10 تا 1 شماره از ذیل نمودارهاي
  هستند. سواالت از یک هر به گویی پاسخ وضعیت از

 جدید رویکردهاي بر مبتنی حد چه تا مدل این .1 نمودار
  است يآموززبان

  
  دارد توجه انآموززبان در یادگیري انگیزه به حد چه تا مدل این .2 نمودار
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 محتوا و آموززبان مدرس، تعامالت به چه تا مدل این در .3 نمودار

  است شده توجه

  
 یشناختروان اصول با متناسب حد چه تا مدل این .4 نمودار

  باشدمی يآموززبان

  
 -یاددهی هايفعالیت انواع ترکیب به حد چه تا مدل این .5 نمودار

  است پرداخته الکترونیکی) و (حضوري یادگیري

  
 آموزش مدرس هايویژگی حد چه تا مدل این در .6 نمودار

  است گرفته قرار توجه مورد زبان ترکیبی

  
 آموزش محتواي هايویژگی حد چه تا مدل این در .7 نمودار

  است گرفته قرار توجه مورد زبان ترکیبی

  
 آموزش در رسانه هايویژگی حد چه تا مدل این در .8 نمودار

  است گرفته قرار توجه مورد زبان ترکیبی

  
 آغازین، ارزشیابی هايویژگی حد چه تا مدل این در .9 نمودار

  است گرفته قرار توجه مورد پایانی و تکوینی

  است برخوردار شایستگی از حد چه تا مدل این .10 نمودار
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 مدل آیا که سؤال این به پاسخگویی براي همچنین
 از نفر 15 نظر از است، درونی اعتبار داراي پیشنهادي
 آمار ذیل جدول در شد، استفاده دور از آموزش متخصصان
 مدل اعتبار زمینه در سواالت به دهندگانپاسخ توصیفی
  است. شده گزارش پیشنهادي
 میانگین شود،می مشاهده باال جدول در که طور همان

 طراحی مدل درونی ارزیابی در دور از آموزش متخصصان نظر
 تا 33/1 بین موضوع این به مربوط پرسش 10 هر در شده
   است. شده ارزیابی مثبت ابعاد تمام در یعنی است، 13/2

 پیشنهادي مدل آیا که سوال این به پاسخگویی براي
 متخصصان از نفر 15 نظر از است، درونی اعتبار داراي
 توصیفی آمار ذیل جدول در شد، استفاده یشناسزبان
 پیشنهادي مدل اعتبار زمینه در سواالت به دهندگانپاسخ

  است. شده گزارش
 میانگین شود،می مشاهده باال جدول در که طور همان

 طراحی مدل درونی ارزیابی در یشناسزبان متخصصان نظر
 تا 26/1 بین موضوع این به مربوط پرسش 10 هر در شده
 است. شده ارزیابی مثبت ابعاد تمام در یعنی است، 06/2

هاي مدل آموزش ترکیبی زبان فارسی به خارجیان (از دیدگاه متخصصان آموزش از دور)آمار توصیفی ویژگی .4 جدول
انحراف معیار  میانگین  فراوانیسواالت ردیف

50/0  156/1است؟ آموزياین مدل تا چه حد مبتنی بر رویکردهاي جدید زبان  1
45/0 1593/1آموزان توجه دارد؟به انگیزه یادگیري در زبان این مدل تا چه حد  2
74/0 86/1  15  آموز و محتوا توجه شده است؟زبان به تعامالت مدرس، در این مدل تا چه حد  3
70/0 73/1  15  باشد؟آموزي میشناختی زبانروان این مدل تا چه حد متناسب با اصول  4
65/0 2  15  یادگیري (حضوري و الکترونیکی) پرداخته است؟- هاي یاددهیاین مدل تا چه حد به ترکیب انواع فعالیت  5
51/0 53/1  15  هاي مدرس آموزش ترکیبی زبان مورد توجه قرار گرفته؟در این مدل تا چه حد ویژگی  6
48/0 66/1  15  ن مورد توجه قرار گرفته است؟آموزش ترکیبی زبا هاي محتوايدر این مدل تا چه حد ویژگی  7
41/0 8/1  15  هاي رسانه در آموزش ترکیبی زبان مورد توجه قرار گرفته است؟در این مدل تا چه حد ویژگی  8
74/0 13/2  15  هاي ارزشیابی آغازین، تکوینی و پایانی مورد توجه قرار گرفته است؟در این مدل تا چه حد ویژگی  9

48/0 1533/1تا چه حد از شایستگی برخوردار است؟این مدل   10

شناسی)زبان متخصصان دیدگاه (از خارجیان به فارسی زبان یترکیب آموزش مدل هايویژگی توصیفی آمار .5 جدول
معیار انحراف  میانگین  فراوانیسواالت ردیف

35/0 1586/1است؟ آموزيزبان جدید رویکردهاي بر مبتنی حد چه تا مدل این  1
56/0 1580/1دارد؟ توجه آموزانزبان در یادگیري انگیزه به حد چه تا مدل این  2
51/0 86/1  15  است؟ شده توجه محتوا و آموزمدرس،زبان تعامالت به حد چه تا مدل این در  3
59/0 93/1  15  باشد؟می آموزيزبان شناختیروان اصول با متناسب حد چه تا مدل این  4
 پرداخته الکترونیکی) و (حضوري یادگیري-یاددهی هايفعالیت انواع ترکیب به حد چه تا مدل این  5

41/0 8/1  15  است؟
45/0 06/2  15  گرفته؟ قرار توجه مورد زبان ترکیبی آموزش مدرس هايویژگی حد چه تا مدل این در  6
59/0 93/1  15  است؟ گرفته قرار توجه مورد زبان ترکیبی آموزش محتواي هايویژگی حد چه تا مدل این در  7
51/0 86/1  15  است؟ گرفته قرار توجه ردمو زبان ترکیبی آموزش در رسانه هايویژگی حد چه تا مدل این در  8
45/0 93/1  15  است؟ گرفته قرار توجه مورد پایانی و تکوینی آغازین، ارزشیابی هايویژگی حد چه تا مدل این در  9

45/0 1526/1است؟ برخوردار شایستگی از حد چه تا مدل این  10

ن فارسی به خارجیان (هر دو گروه)هاي مدل آموزش ترکیبی زباآمار کلی توصیفی ویژگی .6جدول 
انحراف  واریانس  میانگین  فراوانی  سواالت ردیف

 معیار
خطاي

انحراف معیار
08/0  44/0  2/0  73/1  30  آموزي است؟این مدل تا چه حد مبتنی بر رویکردهاي جدید زبان  1
09/0  50/0  3/0 86/1  30  آموزان توجه دارد؟این مدل تا چه حد به انگیزه یادگیري در زبان  2
11/0  62/0  3/0 86/1  30  آموز و محتوا توجه شده است؟زبان در این مدل تا چه حد به تعامالت مدرس،  3
11/0  64/0  4/0 83/1  30  باشد؟آموزي میشناختی زباناین مدل تا چه حد متناسب با اصول روان  4
(حضوري و الکترونیکی) یادگیري - هاي یاددهیاین مدل تا چه حد به ترکیب انواع فعالیت  5

1/0  54/0  3/0 9/1  30  پرداخته است؟
10/0  55/0  3/0 80/1  30  هاي مدرس آموزش ترکیبی زبان مورد توجه قرار گرفته؟در این مدل تا چه حد ویژگی  6
10/0  55/0  3/0 80/1  30  هاي محتواي آموزش ترکیبی زبان مورد توجه قرار گرفته است؟در این مدل تا چه حد ویژگی  7
08/0  46/0  2/0 83/1  30  هاي رسانه در آموزش ترکیبی زبان مورد توجه قرار گرفته است؟در این مدل تا چه حد ویژگی  8
11/0  61/0  3/0 03/2  30  هاي ارزشیابی آغازین، تکوینی و پایانی مورد توجه قرار گرفته است؟در این مدل تا چه حد ویژگی  9

08/0  46/0  2/0 303/1ی برخوردار است؟این مدل تا چه حد از شایستگ  10
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 پیشنهادي مدل آیا که سوال این به پاسخگویی براي
 گروه دو هر نظر بنديجمع به ست،ا درونی اعتبار داراي
 متخصص 30 توصیفی هايیافته لذا شد، پرداخته

 زبان ترکیبی آموزش پیشنهادي مدل اعتبار درخصوص
  است. شده ارائه ذیل جدول در خارجیان به فارسی

 میانگین شود،می مشاهده باال جدول در که طور همان
 هشد طراحی مدل درونی ارزیابی در متخصصان کلیه نظر
 03/2 تا 3/1 بین موضوع این به مربوط پرسش 10 هر در

   است. شده ارزیابی مثبت ابعاد تمام در یعنی است،
 پاسخ میانگین آیا که موضوع این بررسی منظور به

 میانگین از بیشتر معناداري طور به سؤال هر به دهندگان
 اينمونه تک تی آزمون از خیر یا است سؤال هر در نمرات
 شده ارائه 7 شماره جدول شرح به نتایج و دش استفاده

  است.

  بحث و گیرينتیجه
 جهت که اينمونه تک تی آزمون از آمده دست به نتایج
 به سیفار زبان ترکیبی آموزش مدل درونی اعتبار بررسی
 ارائه مدل که است آن از حاکی شد، گرفته کار به خارجیان

 دو هر متخصصان نظر از ترکیبی آموزش اساس بر شده
 رویکردهاي بر مبتنی ان،شناسزبان و دور از آموزش گروه
 انآموززبان در یادگیري انگیزه به بوده، يآموززبان جدید
 محتوا و آموززبان مدرس، تعامالت به همچنین دارد، توجه
 يآموززبان یشناختروان اصول با متناسب و داشته تاکید
 انواع ترکیب به کافی میزان به آن بر عالوه است،
 الکترونیکی) و (حضوري یادگیري- یاددهی هايفعالیت
 محتوا، مدرس، هايویژگی به همچنین است، پرداخته
 شده ارائه مدل لذا دارد، کافی توجه نیز ارزشیابی و رسانه

 داراي خارجیان به فارسی زبان ترکیبی آموزش رخصوصد
  .است مناسب اعتبار

  منابع
 در مختلف کشورهاي تجارب بررسی ).1396( فرهاد سراجی،

 پژوهشی، طرح ترکیبی، آموزش نظام به بخشی کیفیت زمینه
 چاپ دور. ازراه و باز آموزش پژوهشکده نور، پیام دانشگاه

نشده.

 نقش بررسی ).1392( زهرا دیان،محم اسماعیل، سلیمی، علی
 هاينگرش و زبان آموزش در اطالعات و ارتباطات فناوري
 ،7 دوره ،آموزشی هاينظام در پژوهش فصلنامه موجود،
  .201- 179 صص ،1392 زمستان ،23 شماره

  خارجیان به فارسی زبان ترکیبی آموزش مدل درونی اعتبار ارزیابی براي اينمونه تک تی آزمون نتایج .7 جدول

 درجه  T سواالت
 df آزادي

  معناداري سطح
sig (2-taild)  

تفاوت
میانگین

  09/0  282/0 29  095/1 است؟ آموزيزبان جدید رویکردهاي رب مبتنی حد چه تا مدل این .1
  04/0 932/0 29  085/0  دارد؟ توجه آموزانزبان در یادگیري انگیزه به حد چه تا مدل این .2
  04/0 708/0 29  377/0  است؟ شده توجه محتوا و آموززبان مدرس، تعامالت به حد چه تا مدل این در .3
  01/0 933/0 29  084/0  باشد؟می آموزيزبان شناختیروان اصول با سبمتنا حد چه تا مدل این .4
 الکترونیکی) و (حضوري یادگیري یاددهی. هايفعالیت انواع ترکیب به حد چه تا مدل این .5

07/0 449/0 29  766/0  است؟ پرداخته
  023/0 818/0 29  232/0  ه؟گرفت قرار توجه مورد زبان ترکیبی آموزش مدرس هايویژگی حد چه تا مدل این در .6
 گرفته قرار توجه مورد زبان ترکیبی آموزش محتواي هايویژگی حد چه تا مدل این در .7

023/0 818/0 29  232/0  است؟

 گرفته قرار توجه مورد زبان ترکیبی آموزش در رسانه هايویژگی حد چه تا مدل این در .8
01/0 906/0 29  118/0  است؟

 گرفته قرار توجه مورد پایانی و تکوینی آغازین، ارزشیابی هايویژگی حد هچ تا مدل این در .9
21/0 071/0 29  870/1  است؟

  52/0  056/1 29  149/6  است؟ برخوردار شایستگی از حد چه تا مدل این .10
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