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 چکيده
ی باشد. با پیشرفت فناواندرکاران حوزه آموزش و پرورش میبهبود کیفیت یادگیری و آموزش نیز یکی از اهداف مهم دست

های جدید در های جدید در آموزش را شاهد هستیم. رویکرد یادگیری ترکیبی یکی از شیوهحاضر، ظهور روشدر عصر 

وهش حاضر باشد. پژهای الکترونیکی میآموزش محتوا است. یادگیری ترکیبی شامل تلفیق شیوه معمول و سنتی با شیوه

گردد. به بندی میهای کاربردی طبقهطبقه پژوهشبه روش نیمه تجربی انجام گرفت، همچنین از منظر اهداف نیز در 

تم به صورت تصادفی انتخاب گردید و افراد آموز پایه هشدانش 30منظور بررسی تاثیرگذاری رویکرد یادگیری ترکیبی 

عمول نفر تقسیم شدند. به گروه کنترل شیوه م 15نفر و گروه مداخله با تعداد  15مورد مطالعه به دو گروه کنترل با تعداد 

. پس از پایان دوره از  افراد مورد شدآموزش تدریس شد و گروه مداخله نیز با رویکرد یادگیری ترکیبی آموزش داده 

داری در سوال را جواب دهند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اختالف معنی 40مطالعه خواسته شد تا پرسشنامه ای با 

داری (. اما در پایان دوره بین دو گروه تفاوت معنی=53/0pخله وجود نداشت )آغاز دوره مطالعه در بین گروه کنترل و مدا

رتر از موث فارسی ادبیات(، بدین معنی که آموزش به سبک یادگیری ترکیبی بر یادگیری لغات =002/0pمشاهده شد )

 و پایان مطالعه هم در گروه داری در آغاز مطالعهمعنیشیوه سنتی بود. نتایج آزمون ویلکاکسون نیز نشان داد که اختالف

کنترل و هم در گروه مداخله وجود داشت. اما میانگین امتیازات در گروه مداخله در پایان دوره بیشتر از گروه کنترل بود. 

و یادگیری  بر درکیادگیری ترکیبی نسبت به شیوه معمول  شیوهتوان بیان داشت که یادگیری به با توجه به نتایج می

 بسیار موثر است. فارسی ادبیاتلغات 

 .آموزش الکترونیکی، فارسی ادبیاترویکرد یادگیری ترکیبی، واژگان  :يديکل واژگان
 

  

 ادبيات فارسی لغات یادگيري یادگيري ترکيبی بر تاثيرگذاري رویکرد

 

 فاطمه جعفرزاده
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 مقدمه

 دنیازمن امر این که است هاآن کارگیری به توانایی و واژگان از انبوهی معنای درک زبانی، هر متون درک اساسی برای شرط

اندرکاران آموزش یکی از اهداف مهم معلمان و دست(. 1397)ریوندی، هست چهارگانه هایمهارت طریق از واژگان تمرین و برخورد

فقدان عالقه یادگیرندگان به  (.1396و پرورش، بهبود کیفیت یادگیری و آموزش در محیط کالس بوده است )قاسم و بلیاد، 

پیشرفت فناوری عصر حاضر  (.2016گردد )نجفی، میترین مشکالت آموزشی معرفی یکی از مهم یادگیری نیز امروزه به عنوان

(، به ویژه در زمینه آموزش؛ که منجر به 2020و همکاران،  1روبلز-سگراشود )موجب ایجاد تحول مدام در اعمال روزمره افراد می

ی را برعهده آموزان نقش بیشترهای جدید آموزش و یادگیری محتوا از منظر ابتکاری شده است، که در آن دانشظهور روش

گردید  ارائه 2003 سال در  مارش توسط ترکیبی رسمی یادگیری طور به بار اولین برای (. 2019و همکاران،  2گیرند )لیمی

یادگیری ترکیبی شامل ترکیب چندین رویکرد یادگیری و همگرایی بین یادگیری سنتی چهره به (. 2016و همکاران،  شاهویرن)

ود بپذیرند دگیری خکند تا مسئولیت بیشتری نسبت به یاآموزان را تشویق میاین رویکرد دانشچهره و آموزش الکترونیکی است. 

 (. 2019، 3)صباح

های آموزشی گوناگون است که هدف آن ها و فناوریمواد آموزشی شامل رسانهاستفاده از  ترکیبی، یادگیریدر بیانی دیگر 

های جدید است. بنابراین، یادگیری ترکیبی های حضوری با فناوریترکیب به جا و مناسب مواد آموزشی معمول و سنتی در کالس

کرد موضوع بسیار مهم انتخاب ترکیبی (. در این روی1397های الکترونیکی صرف است )عمادی و همکاران، کارآمدتر از آموزش

های هریک از شیوه (.2013، 4های آموزشی با کمترین هزینه و بیشترین تاثیر یادگیری است )دویگی و هووگدرست از مواد و روش

ها و مشکالت مختص به خود را دارد به طور مثال در آموزش الکترونیکی محدویت دسترسی آموزش سنتی و الکترونیکی چالش

 (. 1396مگانی، هزینه اولیه نسبتا باال وجود دارد )رجبی و همکاران، ه

 

 بيان مسئله
یادگیری ترکیبی، به عنوان یک روش آموزشی مورد توجه تعداد از محققان قرار گرفته است. یادگیری ترکیبی شامل مشارکت 

وند تا به شی ترکیبی همه موارد با یکدیگر تلفیق میدر یادگیری، تفکر انتقادی، ارتباطات و خالقیت است، که در رویکرد یادگیر

گیری از رویکرد یادگیری ترکیبی موجب غنی شدن بهره (. 2020، 5مهارتی در آموزش و یادگیری دست یابند )سیگا و تورگن

آموزی مقوله خودهای حضوری با پذیری، آشنایی با سیستمآموزش و فراهم آوردن تجربه یادگیری فعال، افزایش دسترسی و انعطاف

گردد. همچنین از منظر زمانی و مکانی و یادگیری تحت وب، بهرمندی از تعامالت اجتماعی و بین فردی در بخش حضوری می

ها را برطرف خواهد نمود )ضرابیان و عزیزی علویجه، کند و بسیاری از محدودیتزمینه یادگیری فراگیران در منزل و ... را هموار می

1397 .) 

و همکاران  عمادیات بسیاری در زمینه تاثیر یادگیری ترکیبی بر دروس مختلف انجام گرفته است. به طور مثال، مطالعه مطالع

(، تاثیر آموزش به شیوه معمول و ترکیبی بر خالقیت، انگیزش و یادگیری فارسی آموزان غیر ایرانی را بررسی کردند. نتایج 1397)

بین یادگیری به شیوه ترکیبی با یادگیری به شیوه معمول و سنتی در پیوند با متغییرهای  داریآنها نشان داد که تفاوت معنی

( با موضوع تاثیر به کارگیری 1397جود دارد. در تحقیق ریوندی )خالقیت، انگیزش و یادگیری در میان افزاد مورد مطالعه و

 و آموزشی هایبازی از استفاده کهوزان بیان شد که، آمدر دانش فارسیهای آموزشی در فراگیری دستور و واژگان زبان بازی

 بانز دستور بخش در چه و واژگان بخش در چهفارسی  زبان یادگیری افزایش و بهبود در چشمگیری تأثیر ایرایانه هایسرگرمی

ند. ریاضی را مطالعه کرد(تاثیر آموزش الکترونیکی ترکیبی بر یادگیری خود تنظیم 1396در پژوهش دیگری طالب و زارعی ) .دارد

های این پژوهش مشخص کرد که استفاده از روش آموزش الکترونیکی ترکیبی در درس ریاضی بر یادگیری خود تنظیم موثر یافته

                                                           
1 Segura-Robles 
2 Li 
3 Sabah 
4 Doig  & Hogg 
5 Seage & Türegün 
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( روش یادگیری 2020و همکاران ) 6راسمیتادیالمقاله  داری بر پیشرفت تحصیلی در مقایسه با روش سنتی دارد.است و تاثیر معنی

دوره آموزشی آنها را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج آنها حاکی از میزان  ترکیبی را به صورت فراگیر در درک معلم دانشجویان در

 7ریفشال مطالعهدرک باال در گروه تحت آموزش ترکیبی بود و این گروه میزان عالقه بیشتری به یادگیری را نیز نشان دادن. در 

ر توان از یادگیری ترکیبی به طور موثمی، بیان داشت که فارسی ( با موضوع یادگیری ترکیبی در آموزش و یادگیری زبان 2019)

زان به آمواثرات آموزش یادگیری ترکیبی بر انگیزش و استقالل دانش در این میان. های یادگیری زبان استفاده کردبرای مهارت

ی که یادگیری ترکیب می دهدنشان  یهای پژوهش. یافتهمی توان بررسی کردرا فارسی های کوتاه در زبان منظور تدریس داستان

آموزان و یادگیری آنها دارد. مطالعات پیشین نمایان ساختند که آموزش زبان شامل یادگیری واژگان تاثیرات مثبتی بر انگیزه دانش

آموزان بسیار تاثیرگذارد است، لذا در پژوهش حاضر دگیری و درک دانشاست و آموزش رویکرد یادگیری ترکیبی نیز بر یا

 مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.فارسی تاثیرگذاری رویکرد یادگیری ترکیبی را بر یادگیری لغات زبان 

 

 روش پژوهش 
از آزمون انجام گرفت. در پژوهش حاضر روش تحقیق نیمه تجربی با دو گروه شاهد و مداخله در دو نوبت پیش و پس 

آموزان دختر پایه هشتم شود. جامعه آماری در این تحقیق دانشبندی میهمچنین این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی دسته

آموزان به شکل نفر از این دانش 30مشغول به تحصیل بودند.  97-96مدارس سطح شهر رشت هستند که در طی سال تحصیلی 

بدین صورت که از مدارس سطح شهر رشت دو مدرسه انتخاب و از هر ای از مدارس دولتی انتخاب شدند. ای رتبهتصادفی خوشه

آموزش  و الکترونیکیمدرسه یک کالس انتخاب گردید. حجم نمونه آماری، یک کالس آموزش به صورت ترکیبی )یادگیری با ابزار 

جلسه مورد آموزش قرار   16که در . نفر بودند 15ل( به تعداد نفر و کالس دیگر فقط آموزش سنتی )معمو 15معمول( به تعداد 

های آموزشی و گروه گفتمان از راه دور همراه در گروه مداخله که با رویکر یادگیری ترکیبی آموزش دیدند، آنها از برنامه گرفتند.

 با شیوه معمول آموزش بهره گرفتند. 

از سوال  40تهیه گردید. شامل فارسی آموزان از لغات زبان انشسنجش پیشرفت و درک دابزار تحقیق شامل پرسشنامه 

به منظور سنجش روایی پرسشنامه در اختیار متخصصان این حوزه قرار گرفت و واژگان کتاب که به شکل تصادفی انتخاب شدند. 

ه شد. ای کرونباخ بهره گرفتآنها پایایی پرسشنامه طراحی شده را تایید کردند و برای سنجش پایای پرسشنامه نیز از ضریب آلف

دهی نیز براساس /. بود، که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. روش نمره83مقدار آلفای کرونباخ  پرسشنامه حاضر برابر با 

 ای ساختاربندی شده است که بر اساس جواب دهی در صورت درست بودن یک امتیاز و در صورت پاسخ اشتباهسواالت چهار گزینه

 گیرد. ای تعلق نمیهیچ نمره

انجام گرفت. به منظور تحلیل توصیفی از آمارهای میانگین،  SPSS 16افزار با استفاده از نرمهای حاصل تجزیه و تحلیل داده

ز ا در شروع و پایان مطالعه فارسی ادبیاتاستفاده شد و به منظور مقایسه درک و یادگیری لغات ویتنی و آزمون منانحراف معیار 

 گرفته شد. آزمون ویلکاکسون در سطح پنج درصد بهره

 

 نتایج
در سطح  آموزان در دو گروه مورد بررسیویتنی نشان داد که در ابتدای مطالعه متوسط امتیازات دانش-نتایج آزمون من

آموزان در متوسط امتیازات دانش(. پس از مداخله در انتهای مطالعه =53/0pداری بایکدیگر نداشت )تفاوت معنی 05/0احتمال 

 (. p< 002/0داری دارد )در دو گروه بایکدیگر اختالف معنی فارسی ادبیاتیادگیری لغات 

 

 

 

                                                           
6 Rasmitadila 
7 Albiladi  & Alshareef 
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 آموزان در دو گروه کنترل و مداخلهپيش و پس از آزمون دانش ویتنی-(: نتایج آزمون من1جدول )

 
 میانگین )انحراف معیار( حداکثر امتیاز حداقل امتیاز

P-value 
 کنترل مداخله کنترل مداخله کنترل مداخله

 53/0 56/7(87/2) (31/1) 83/8 78/12 65/13 0 0 پیش از آزمون

 002/0 27/23(2) (97/1) 41/36 23/32 40 35/14 47/32 پس از آزمون

 

پایان دوره در مقایسه با هم در گروه کنترل و هم در گروه مداخله در توان بیان داشت که، طبق نتایج آزمون ویلکاکسون می

امتیاز گروه کنترل در پایان مطالعه نسبت به ابتدای مطالعه تفاوت میانگین هرچند که داری وجود داشت. آغاز مطالعه تفاوت معنی

(. اما با مقایسه متوسط امتیازات دو گروه به وضوح مشخص شد که رویکرد آموزش ترکیبی نسبت به p<05/0داری داشت )معنی

آموزان پایه هشتم را کارایی بهتری دارد و یادگیری و درک لغات دانش فارسی ادبیاتمعمول در یادگیری و درک لغات شیوه 

 (.p<05/0آموزان را افزایش داده است )دانش فارسی ادبیات

 آزمون در دو گروه کنترل و مداخلهدر دو دوره پيش و پس از  (: نتایج آزمون ویلکاکسون2جدول )

 .z Sigمقدار  میانگین و انحراف معیار دوره گروه

 گروه کنترل
 56/7±87/2 پیش از آزمون

41/2- 016/0 
 27/23±2 پس از آزمون

 گروه مداخله
 83/8±31/1 پیش از آزمون

32/3- 001/0 
 41/36±97/1 پس از آزمون

 

 گيريبحث و نتيجه
بین  در فارسی ادبیاتهدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش رویکر یادگیری ترکیبی بر یادگیری و درک لغات 

 های جدیدآموزان است. یادگیری ترکیبی به عنوان نسل سوم آموزش از راه دور و و در قالب باز اندیشی و باز طراحی محیطدانش

کرد تحصیلی و عمل دو شیوه آموزش سنتی و آموزش الکترونیکی برای بهبود یادگیرییادگیری در مقایسه با هدف تلفیق نقاط قوت 

اهمیت موضوع یادگیری و آموزش و تقاضای روزافزون برای دسترسی به امر آموزش از یک سو (. 1397است )نجفی و همکاران، 

های آموزشی است ی مهم در همه  سازمانهاهای آن یکی از چالشو از سوی دیگر تاکید بر اثربخش بودن آموزش و کاهش هزینه

های تحقیق حاضر نشان داد که میانگین امتیازات پس از آزمون در گروه مداخله بیشتر از گروه یافته(. 1396)رجبی و همکاران، 

ان دوره یویتنی نیز نمایان ساخت که آموزش به شیوه رویکرد یادگیری ترکیبی در پا(. نتایج آزمون من41/36±97/1کنترل است )

 داری بین امتیازات در پایان دوره در دو گروه کنترلمطالعه نسبت به آموزش معمول )سنتی( بسیار تاثیرگذارتر بوده و تفاوت معنی

جهت بود. در پژوهش ( همسو و هم1394های سلطانیان و همکاران )این نتیجه با یافته(. =002/0pو مداخله وجود داشت )

( نیز بیان شده است که روش ترکیبی در یادگیری مفاهیم درسی موثر است، نتایج پژوهش حاضر 1397ضرابیان و عزیزی علویجه )

 و ه وانگمطالع گردد، این نتیجه بامی فارسی ادبیاتنیز حاکی از این است که آموزش ترکیبی موجب یادگیری و درک بهتر لغات 

 راستا است. هم (1396و رجبی و همکاران ) (2020همکاران )

 و گروه مداخله گیری شده در گروه کنترلاندازه .sigداری در مقدار تفاوت معنینتایج آزمون ویلکاکسون نیز نشان داد که 

توان پی برد که میدر پایان مطالعه و کنترل در اغاز و پایان مطالعه مشاهده شد، اما با مقایسه میانگین امتیازات گروه مداخله 

زایش داده آموزان را افدر دانش فارسی ادبیاتداری نسبت به شیوه سنتی یادگیری و درک لغات طور معنیشیوه تدریس ترکیبی به

بیالدی و آل( 1393نژاد و خزایی )قربان دردی(، 1396طالب و زراعی ) ،(1397های عمادی و همکاران )است، این نتیجه با یافته

 همسو بود. ( 2019) و آل شریف

گرفت که آموزش به شیوه رویکرد یادگیری ترکیبی بر درک و یادگیری لغات  توان نتیجهباتوجه به نتایج مطالعه حاضر می

گذارد. همچنین بیشترین میانگین امتیازات در داری بر آن میآموزان بسیار تاثیرگذار است و تاثیر معنیدر دانش فارسی ادبیات
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مداخله و کنترل نیز به گروه مداخله در پایان دوره مطالعه مربوط است. هرچند که میانگین امتیازات گروه کنترل در بین گروه 

داری گروه مداخله در پایان دوره داری زیاد بود اما با مقایسه میانگین امتیازات و سطح معنیپایان دوره مطالعه به طور معنی

این شیوه  باشد، بنابراین ازیادگیری ترکیبی بسیار موثرتر از شیوه معمول و سنتی می مشخص شد که یادگیری به شیوه رویکرد

 دروس مختلف بهره گرفت.  آموزان درتوان به منظور افزایش یادگیری و درک دانشجدید می

 

 پيشنهادات
ف های مختلاز این رویکرد در پایه های آینده طول دوره مطالعه افزایش یابد همچنینگردد تا در پژوهشدر پایان پیشنهاد می

 آموزان نیز استفاده گردد. گردد از رویکرد یادگیری ترکیبی در افزایش انگیزه دانشتحصیلی استفاده گردد. پیشنهاد می
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