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  چکيده

طوري که امروزه  و ارتباطات، تحولي عظيم را در زمينه آموزش و يادگيري ايجاد کرده است، به در جهان پرشتاب امروز فناوري اطالعات مقدمه:

هاي الکترونيکي  هاي آموزش سنتي است. از طرف ديگر تحقيقات نشان داده است که آموزش شدن با شيوه در حال جايگزينهاي الکترونيکي  آموزش

طور کامل جايگزين آموزش سنتي (چهره به چهره) شوند. بنابراين با وجود مزايا و  توانند به هاي خاص خود هستند و نمي صرف نيز داراي محدوديت

هاي مختلف را با هم ترکيب کنند و معتقدند که يادگيري ترکيبي، يک  کنند تا روش ي، متخصصان امور آموزشي سعي ميمعايب هر دو روش آموزش

 .رويکرد اثربخش براي حل اين مشکالت است. هدف مقاله حاضر معرفي رويکرد يادگيري ترکيبي و بررسي ميزان اثربخشي آن در فرآيند آموزش بود

هاي هر دو رويکرد آموزش (سنتي و الکترونيکي) يک رويکرد موثر براي افزايش  که يادگيري ترکيبي با داشتن مزيت رسد نظر مي به گيري: نتيجه

منظور يادگيري،  هاي مختلف به ها باشد. همچنين به دليل ارايه فرصت اثربخشي يادگيري، سهولت دسترسي به مواد آموزشي و افزايش اثربخشي هزينه

طور مناسبي توجه شود، زيرا همه افراد به يک شيوه ياد  هاي فردي فراگيران نيز به نار افزايش جذابيت آموزش، به تفاوتشود که در ک موجب آن مي

   رسد. نظر مي هاي مختلف برای آموزش ضروري به گيرند و به همين دليل استفاده از روش نمي

  يادگيري -(رودررو)، فرآيند ياددهیيادگيري ترکيبي، آموزش الکترونيکي، آموزش سنتي  :هاکليدواژه
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Abstract 

Introduction: In today’s high-speed world, information and communication technology has made a huge 

revolution in teaching and learning in a way that e-learning is replacing traditional education. On the other hand, 
researches show that mere e-learning has its own limitations and cannot totally replace traditional education 

(face-to-face). Therefore, considering the advantages and disadvantages of these two methods, experts try to mix 

different methods and believe that blended learning is an effective approach to resolve these issues. The purpose 

of the present article was to introduce blended learning and to investigate its effectiveness in education process. 

Conclusion: It seems that blended learning having the advantages of both approaches (traditional & e-learning), 

is a useful approach for increasing the effectiveness of learning, easy access to educational materials and 

increasing the cost-effectiveness. In addition, learners' personal differences are properly considered through 

proposing different learning opportunities along with increasing the attraction of education and since individuals 

learn in different ways, use of different learning methods seems necessary.  
Keywords: Blended Learning, E-Learning, Traditional Education (Face-To-Face), Teaching-Learning Process 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضياءالدين ساالريو  عمران ابراهيم صالحي  ۷۰

   ۱۳۹۱ بهار، ۱، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

  مقدمه

هزاره سوم ميالدي، عصر تغيير و تحوالت شتابنده است و جهان امروز 
هايي که  شديداً تحت تاثير تغييرات تکنولوژيک قرار دارد. يکي از حوزه

آموزش و  شدت تحت تاثير اين تغييرات قرار گرفته است، حوزه به

که امروزه، آموزش الکترونيکي يکي از  طوري يادگيري است. به

هاي مطرح براي ارايه خدمات آموزشي در آمده است.  پوياترين روش
هاي بيشماري را براي يادگيري افراد فراهم  آموزش الکترونيکي فرصت

پذير نبود. از اين طريق شانس يادگيري از يک  کند که قبالً امکان مي
شود، نيازي به تغيير در شيوه  پذير مي ه مشهور و معتبر امکاندانشگا

زندگي فراگير وجود ندارد و موجب ترک شغل يا مهاجرت وي يا 

شود و امکان دستيابي نامحدود به اطالعات را فراهم  اش نمي خانواده

]. ابزارهاي يادگيري الکترونيکي اين مزيت را براي فراگيران ۱کند [ مي

صورت گروهي  صورت فردي و هم به تا بتوانند هم بهآورد  فراهم مي
توانند هر  هاي آموزش الکترونيکي، آنها مي ياد بگيرند. با تکنولوژي

کاري را در هر زمان و مکان که مناسب باشد انجام دهند. تکنولوژي 

هاي  آورد که بتوان آموزش را در مکان وجود مي اين امکان را به
کرد و از دسترسي پيداکردن همه آنان به مختلف براي کارکنان فراهم 

هاي اضافی   مطالب آموزشي اطمينان حاصل کرد و همچنين از هزينه

آوردن مربي يا فرستادن فراگيران به بيرون از شهر براي فراگيري 
  ].۲کند [ هاي آموزشي جلوگيري مي برنامه

ا با وجود تمامي مزايايي که براي آموزش الکترونيکي بر شمرده شد، ام

ها نيز  امروزه نتايج تحقيقات نشان دادند که اين نوع آموزش

معتقد است که بيان اين  تاينرمنهاي خاص خود را دارد.  محدوديت
سخن که آموزش سنتي و کالسي کامالً قديمي شده و هيچ ارزشي 

ها حاکي از اين است که اگرچه  ندارد، کاري ساده است؛ اما همه نشانه

حاسن زيادي دارد اما اين به اين معنا نيست که يادگيري الکترونيکي م
يادگيري کالسي به پايان راه خودش رسيده است. يادگيري 

]. در ۳هاي خاص خود را دارد [ ها و محدوديت الکترونيکي نيز ضعف

واقع امروزه معلوم گشته است که جايگاه استفاده از يادگيري 

رده است در مقام که سروصدا به پا ک گونه الکترونيکي در آموزش آن
هاي الکترونيکي  عمل و تاثير، فعالً چندان قابل توجه نيست و آموزش

نيز از نبود تعامل انساني مناسب، تاخير در بازخورد، تعويق در يادگيري 

غيرهمزمان و کمبود انگيزش براي خواندن مواد الکترونيکي آنالين، 
چنين باتوجه به ]. در پاسخ به اين کمبودها و هم۶، ۵، ۴برد [ رنج مي

هاي کالسي و سنتي نيز داراي مزاياي خاصي از قبيل  اينکه آموزش
مربي براي فراگيري محتوی و تشويق يادگيري، برقراري ارتباط  کمک

بخشيدن تسهيلگر در  بين تجارب گذشته و حال فراگيران، سرعت

]. ۷فرآيند کسب معلومات و دريافت بازخورد از طريق ديگران است [

هاي مختلف را  کنند تا روش از متخصصان آموزش سعي ميبسياري 

با هم ترکيب کنند و معتقدند که يادگيري ترکيبي يک رويکرد 
توان  اميدبخش براي حل اين مشکالت است و با اين رويکرد مي

هاي هر دو نوع آموزش الکترونيکي و آموزش سنتي را داشت  مزيت

حاضر بر آن است تا ضمن ]. لذا با توجه به اهميت موضوع، مقاله ۸[

شناسي يادگيري ترکيبي، به معرفي ابعاد مختلف آن از  تشريح مفهوم
ها، مراحل طراحي و مزاياي آن بپردازد که در ادامه قبل از  قبيل مدل

 شناسي يادگيري ترکيبي پرداخته خواهد شد. هر چيز به مفهوم

  

  شناسي يادگيري ترکيبي مفهوم

سبتاً جديد است اما مفهوم آن براي يادگيري ترکيبي يک اصطالح ن

هايي مانند آموزش مجازي وجود داشته  چندين دهه است که در حوزه
طور کلي، اصطالح يادگيري ترکيبي به نسل سوم از  ]. به۹است [
شود. نسل اول، شامل  هاي آموزش از راه دور اطالق مي سيستم

طرفه از  يکها و ابزارهاي آموزشي  اي بود که روش آموزش مکاتبه

از  گرفت؛ نسل دوم، آموزش کار مي قبيل ايميل، راديو و تلويزيون را به

هاي صرف از قبيل يادگيري مبتني بر وب  راه دور مبتني بر تکنولوژي
و يادگيري مبتني بر کامپيوتر بود و نسل سوم که يادگيري ترکيبي 

عنوان يک روش براي حداکثرکردن مزاياي روش آموزش  است و به

 ].۱۰شود [ ودررو و تکنولوژي چندگانه براي يادگيري توصيف مير
هاي صنعتي و سازماني  يادگيري ترکيبي هم در زمينه آموزش بنابراين،

طور سريعي درحال رشد است و  پرورش به و و هم در زمينه آموزش

ها براي ارايه خدمات بهتر به  بيشتر موسسات آموزشي و سازمان
]. ۱۱کنند [ يادگيري ترکيبي استفاده مي فراگيرانشان، از رويکرد

نيز  يادگيري ترکيبي، همچنين تحت عنوان يادگيري هايبريد يا آميخته

طور کلي تعاريف متعددي از اين اصطالح وجود  شود و به ناميده مي

عنوان ادغام  ، يادگيري ترکيبي را بهواژنو  گاريسون]. ۱۲دارد [
 چهره تعريف به دگيري چهرهانديشمندانه يادگيري الکترونيکي و يا

 ].۱۳اند [ کرده

عنوان  و تکنولوژي نيز يادگيري ترکيبي را به علوم المعارف دايره
هاي مختلف آموزشي  از قبيل يادگيري آنالين و  رويکردي که روش

]. ۱۴کند [ کند، تعريف مي يادگيري سنتي (رودررو) را باهم ترکيب مي

يک برنامه يادگيري که در آن بيش عنوان  تواند به يادگيري ترکيبي مي

سازي نتايج يادگيري و اثربخشي  از يک روش ارايه با هدف بهينه
]. عالوه بر اين، ۱۵شود، توصيف شود [ کار گرفته مي ها به هزينه

هاي  ، يادگيري ترکيبي براي توصيف فعاليتواليتانبراساس نظر 

ودررو، يادگيري مبتني بر رويدادهاي گوناگون از قبيل آموزش ر
]. ۱۶شود [ و يادگيري خودمحور، استفاده مي يادگيري الکترونيکي زنده

ها  عنوان ترکيب اثربخش فنون، تکنيک همچنين يادگيري ترکيبي، به
شود تا ارتباط ويژه،  و چگونگي ارايه يادگيري گوناگون تعريف مي

ند تسهيم دانش و نياز اطالعاتي افراد را برآورده کند تا فراگيران بتوان

در هر زماني از روز به اطالعاتي که روي وب وجود دارد، دسترسي پيدا 

  ].۹کار بگيرند [ کنند و آنها را زماني که مورد نياز آنهاست، به

ظاهر  اظهار داشتند که يادگيري ترکيبي، رويکردهاي به فرازهو  روزت
متضاد مثل يادگيري رسمي و غيررسمي، تجاري آنالين و 

يرهاي هدايت شده و خودفرمان، منابع ديجيتالي و چهره، مس به چهره
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يابي به اهداف سازماني و فردي  منظور دست اي را به ارتباطات دانشکده

عنوان ترکيبي  يادگيري ترکيبي را به برسين]. ۱۷کند [ باهم ترکيب مي
ها و انواع وقايع)، براي  ها، فعاليت هاي مختلف (تکنولوژي از رسانه

وزشي بهينه براي مخاطبين خاص تعريف کرده ايجاد يک برنامه آم

 ].۱۸است [

هاي يادگيري، يک تعريف  کردن بعد تدريس و سبک با اظافه پروکتر

نسبتاً جامع از يادگيري ترکيبي ارايه داده است. از نظر او، يادگيري 

هاي ارايه مختلف،  ترکيبي عبارت است از ترکيب موثر از روش
که اين تعريف  ]. ازآنجايي۱۹گيري [هاي ياد هاي تدريس و سبک مدل

گيرد، يک تعريف  هاي يادگيري را هم در بر مي بعد تدريس و سبک

ترين تعريف از يادگيري  نسبتاً جامع از يادگيري ترکيبي است. اما وسيع

ارايه داده است. طبق نظر وي، يادگيري ترکيبي  دريسکولترکيبي را 
 -۱رد که عبارتند از: تعريف مختلف دا ۴مطابق با اهداف مختلف 

يابي به اهداف  هاي تکنولوژي مبتني بر وب براي دست ترکيب روش

ترکيب انواع رويکردهاي پداگوژيکي براي توليد بهينه  -۲آموزشي؛ 
ترکيب هر  - ۳دادهاي يادگيري با يا بدون تکنولوژي آموزشي؛  برون

ترکيب  -۴چهره و  به شکل از تکنولوژي آموزشي با آموزش چهره

وجودآوردن يک تاثير  کنولوژي آموزشي با وظايف شغل واقعي براي بهت

که اين تعريف از  ]. لذا، ازآنجايي۲۰هماهنگ بين يادگيري و کار [
هاي مختلف  يادگيري ترکيبي، يک تعريف جامع است که تمامي جنبه

گيرد، در اين مقاله اين تعريف از يادگيري ترکيبي مد  آن را در بر مي

  نظر ما است.
  

  هاي يادگيري ترکيبي مروري بر مدل

اگرچه يادگيري ترکيبي يک روند نسبتاً جديد در آموزش است ولي 

ها براي  محققان و مربيان مطالعاتي را براي طراحي چارچوب يا مدل
ها، مدل  اثربخشي يادگيري ترکيبي انجام دادند. يکي از اين مدل

طراحي، توسعه، عنوان راهنمايي براي  است که به خانبعدي  هشت

شود. اين  هاي يادگيري ترکيبي ارايه مي ارايه، اداره و ارزيابي برنامه

جا  سازد که سئواالت صحيح و به چارچوب طراحان آموزشي را قادر مي
دهي کنند. زماني که درحال  بپرسند و فرآيند تفکرشان را سازمان

ريزي يک برنامه يادگيري ترکيبي هستند و اين مدل شامل  برنامه

ارزشيابي؛  -۴طراحي؛  -۳تکنولوژيک؛ -۲پداگوژيک؛  -۱بعد  هشت
]. ۲۱[ نهادي است -۸اخالق و  -۷منبع پشتيباني؛  -۶مديريت؛  -۵

دهد که به  بعدي ابزاري را ارايه مي ، اين مدل هشتخانطبق نظر 
صورت انفرادي و  هاي ارايه آموزش را هم به توان گزينه کمک آن مي

هاي يادگيري ترکيبي انتخاب  منظور ايجاد برنامه صورت کلي به هم به

  ].۲۲کرد [

است. محققان در شرکت  IBMمدل ترکيبي ديگر، مدل چهاربعدي 

IBM تحقيق وسيعي را روي اثربخشي رويکردهاي يادگيري انجام ،
دادند و براساس اين تحقيق دريافتند که همکاري روشي است که 

کند و براساس  ميزان نگهداري (يادداري) در يادگيري را تامين مي

نتايج اين تحقيق آنها يک مدل چهاربعدي را طراحي کردند که 

رويکردهاي يادگيري الکترونيکي جديد  يادگيري سنتي را با ابزارها و
اي يادگيري  بخش پايه ۴کند و چارچوب آن شامل  ترکيب مي

واسطه  واسطه تعامل؛ يادگيري به واسطه اطالعات؛ يادگيري به به

  ].۱۲واسطه نظم و ترتيب است [ همکاري؛ و يادگيري به
است  (COI)سومين مدل يادگيري ترکيبي، مدل "اجتماع پرسشی" 

طراحي شده است. از نظر ايشان،  واژنو  گاريسونوسيله  که به

هاي  يادگيري ترکيبي بايد باعث ايجاد آگاهي از طيف وسيعي از گزينه
صورت متفاوت شود.  پذير و تالش انجام کارها به طراحي انعطاف

روي سه عنصر اساسي حضور شناختي، حضور  COIچارچوب 

شي تمرکز کرده است اجتماعي و حضور آموزشی براي تجربيات آموز

]۱۳.[  
، يک مدل يکپارچه در زمينه يادگيري ترکيبي ارايه متسلفو  بيلواسکي

کردند که اين مدل از سه حوزه يادگيري، پشتيباني عملکرد و مديريت 

دانش ساخته شده است. در اين مدل، حوزه يادگيري را مداخالت 
ش و براي ها و دان آموزش سنتي پوشش داده است. براي بهبود مهارت

کالسي، ابزارهاي هاي هدايت موثر کارها، اين مدل استفاده از آموزش

هاي  يادگيري همزمان و ناهمزمان و خودفراگيري از طريق رسانه

هاي ضمن خدمت و ترکيبي از  معمولي مثل سي.دي.رام، آموزش
دهد.  هاي آموزش سنتي و مبتني بر وب را پيشنهاد مي روش

ها بايد نسبت به حوزه پشتيباني عملکرد کمک نويسندگان معتقدند که

هاي آنالين  در زمان مورد نياز و از طريق مربيگري و راهنمايي، کمک
و ابزارهاي سيستم پشتيباني عملکرد الکترونيک ارايه شوند. آنها 

همچنين بيان کردند که در سومين حوزه که مديريت دانش است، 
هاي  دايرکتوري کليدي،نيازهاي عملکردي بايد از طريق اسناد 

تخصصي، پايگاه داده دروس آموخته شده، ليستي از بهترين تجارب و 
بندي جوامع نشان داده شود. براي کاربرد اين مدل نيز سه مرحله  گروه

استفاده از ابزارهاي  -۲شناسايي مقصود و اهداف عملکرد،  -۱متوالي 

خروجي عملکرد گيري  اندازه -۳عملکرد و يادگيري از هر سه حوزه و 
  ].۲۳کارگيري اين مدل پيشنهاد شده است [ از به

هاي يادگيري ترکيبي  آيد، تمامي مدل که از مطالب فوق برمي همچنان

روي يک همگرايي موجود از هر دو محيط آموزش سنتي (رودررو) با 
کارگيري  ها براي به هاي يادگيري مبتني بر تکنولوژي و رسانه محيط

ترشدن آموزش تاکيد دارند. اما  رد در زمينه اثربخشمزاياي هر دو رويک

که بعد اخالق، يکي از ابعاد مهم در زمينه آموزش و تدريس  ازآنجايي
 خانبعدي  به فراگيران است که بايد آن را رعايت کرد و در مدل هشت

  به اين بعد اشاره شده است. در اينجا اين مدل مد نظر ما است.

  

  طراحي يادگيري ترکيبي

ارايه آموزش صرفاً مجازي به گروهي از مخاطبان که ممکن است از 
هاي  هاي فکري و تخصصي متفاوت، با فرهنگ هاي مختلف، زمينه رده

بودن  دليل يکسان متفاوت يا حتي از کشورهاي مختلف باشند، به

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                               3 / 7

https://edcbmj.ir/article-1-186-fa.html


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضياءالدين ساالريو  عمران ابراهيم صالحي  ۷۲

   ۱۳۹۱ بهار، ۱، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

تواند اثربخشي کافي را  محتواي آموزشي براي همه مخاطبان، نمي

پذيري الزم را نسبت به مخاطب خود  انعطافداشته باشد. آموزش بايد 
رسد  نظر مي حفظ نمايد تا دچار وازدگي و شکست نشود. بنابراين به

هاي حضوري و  پذيري محتوي و ميزان استفاده از آموزش انعطاف

رودررو برای افزايش اثربخشي و حفظ کيفيت آموزش در طراحي 
فاوتي در آموزش ترکيبي ضروري است. به همين دليل، عوامل مت

که  چگونگي طراحي مناسب يک دوره يادگيري ترکيبي نقش دارند

بايد در طراحي يک دوره يادگيري ترکيبي، تمامي اين فاکتورها و 
عوامل را درنظر گرفت که در اينجا باتوجه به بررسي ادبيات موضوع و 

ترين  پيشينه تحقيق، چه در داخل و چه در خارج از ايران، يکي از جامع

ا در زمينه طراحي يادگيري ترکيبي که تمامي عوامل و فاکتورها ه مدل

ها درنظر گرفته است. مدل ضدگلوله توسط  را براي طراحي اين دوره
طراحي شده است. لذا، باتوجه به اينکه اين مدل  جي تروها فرانک
ترين مدلي است که در زمينه طراحي يادگيري ترکيبي تاکنون  جامع

  پردازيم. امه به معرفي اين مدل میارايه شده است؛ در اد
آوري اطالعات استاندارد در زمينه نيازهاي آموزشي،  جمع -١

که طراحي يک دوره کالسي بايد باتوجه به درنظرگرفتن  گونه همان

عنوان، عملکرد مخاطبان، موقعيت مکاني آنها، تعداد کل آنها و 

مخاطبان به مندي  چارچوب زماني براي انجام اين کار، ميزان عالقه
هاي آموزشي مشابه يا غيرمشابه در گذشته،  محتوی آموزشي، فعاليت

عنوان نتيجه آموزش ياد  اين امر که چه چيزي نياز است که آنها به

هاي کالسي از  هاي موثر در هر جنبه از آموزش بگيرند و محدوديت
طراحي گرفته تا ارايه، بايد درنظر گرفته شود. براي طراحي يک دوره 

 وزش ترکيبي نيز تمامي اين مراحل بايد درنظر گرفت.آم

توجه به مقصود و هدف ما از آموزش و پاسخ به اين سئوال که  -٢

عنوان نتيجه آموزش بدانند.  هايي را بايد به مخاطبان ما دقيقاً چه يافته
دادها يا اهداف يادگيري  براي اين منظور يک ليست که در آن برون

ت تهيه کرد و نظر مخاطبان را جلب کرد. قبل از دق نوشته شده، بايد به

رفتن به مرحله بعدي، از تاييد ليست اهداف يادگيري توسط 
گيرندگان، تاثيرگذاران و همه اعضاي تيم طراحي مطمئن شويد  تصميم

چون اگر در يک مرحله اهداف نادرست وجود داشته باشد، قطعاً در 

 مرحله بعد نيز اشتباه رخ خواهد داد.

راساس اهداف تاييدشده، يادگيري بايد طرح کلي (رئوس مطالب) ب -٣

موضوعات و زيرمجموعه را مشخص کرد و به مخاطبان ارايه نمود. 

اساساً شما و هر يک از اعضاي تيم بايد قادر باشيد تا به اين سئوال 
پاسخ دهيد که براي اينکه مخاطبان قادر باشند تا اين اهداف را تحقق 

از است تا ما چه چيزي را پوشش دهيم؟ و خروجي از بخشند دقيقاً ني

 اين مرحله نيز بايد دقيق، جامع و داراي تعيين توالي منطقي باشد.

از رئوس مطالب، نوع فعاليت يادگيري که بهتر در کنار هر يک  -٤
قادر است تا محتوی را به مخاطبان در محيط کالس درس سنتي ارايه 

هاي يادگيري در اين مسير  فعاليتدهد، ذکر شود. فرض منطقي براي 
 هاي کالسي و آنالين است. براي فرآيند طراحي در هر دو فعاليت

ايجاد و توسعه استراتژي انتقال يادگيري با تاکيد بر آنچه قبل، در  -٥

تواند صورت پذيرد تا آموزش را در مخاطب  طول و بعد از آموزش مي
اس است که اغلب خود تاثيرگذار کند. اين مرحله، يک مرحله حس

شود. اگر آموزش از مکان يادگيري به محل کار انتقال  ناديده گرفته مي

 گذاري روي آموزش بازدهي نخواهد داشت. پيدا نکند، سرمايه

ايجاد و توسعه استراتژي ارزشيابي با تاکيد بر اينکه چگونه  -٦

تواند تشخيص داده شود. مروري به گذشته  اثربخشي آموزش، مي

تواند  هاي يادگيري)، مي اي يادگيري (محتوی و رئوس فعاليته فعاليت
دادن به اين نوع از سئواالت ارزشيابي کمک کند:  به شما در جواب

الف) چگونه درجه هدف مخاطبان از يادگيري و تغييرات رفتاري آنها را 

توان  کنيد؟ ب) باتوجه به ماهيت آموزش، چگونه ميگيري مي اندازه

مقدار بعد از ارايه آموزش  ها تعيين کرد؟ پ) چه ازمانتاثير آن را در س
 ها مشخص شود؟ بايد صبر کرد تا اثرات آن روي سازمان

آوري هرگونه مدارکي که ممکن است برای ايجاد  شناسايي و جمع -٧

و گسترش دوره در آينده مورد نياز باشد. عالوه بر اين، جزئيات همه 
هاي يادگيري) و  وس فعاليتها (محتوی و رئ موضوعات و زيرمجموعه

همچنين ارايه يک ليست خريد از مواد مربوطه که ممکن است درحال 

حاضر نيز در سازمان يا هرجاي ديگر نيز وجود داشته باشد، بايد نشان 

داده شود. بنابراين در اين مرحله بايد گزارشات مربوط، مجالت و 
طور  تواند به يهاي آموزشي که م ها، ويدئوها، سي دي و برنامه کتاب

 بالقوه براي رفع نيازها، منابع مالي و زمان را ذخيره کند، تعيين کنيد.

دادهاي حاصل از فرآيند آموزش مورد نظر  دهي همه برون سازمان -٨
تواند در آينده  شود که مي که منتهي به طراحي يک سند آموزشي مي

 عنوان يک طرح اوليه، مورد استفاده قرار گيرد. به

فاده از سند طراحي آموزشي، تشخيص عناصر موجود در داخل است -٩

صورت آنالين.  هاي يادگيري براي ارايه به محتوی يا رئوس فعاليت
باتوجه به اين که هدف، ترکيب هر دو نوع آموزش سنتي و آنالين 

وسيله ترکيب آموزش آنالين  است، ارايه يک آموزش موثر و کارآمد به

 شود.چهره در کالس درس فراهم مي به با تعامالت اساسي چهره

نحوي در اين نوع آموزش  ارايه طرح به تمامي افرادي که به -١٠
آوري بازخوردشان و استفاده از نظرات و  دخيل هستند و سپس جمع

پيشنهادات آنها براي ادامه کار. گرفتن ضمانت از حاميان مالي طرح، 
مرحله از  گيرندگان، متخصصان محتوی و ديگران در اين تصميم

 فرآيند حياتي است.

کردن  آورندگان سيستم آموزش ترکيبي، با عنوان مشورت با فراهم -١١
محتوي آموزشي، استفاده از منابع داخلي، افزايش کارآيي آموزش و 

هاي  سازي کامل زمان دسترسي به آن در هر زمان ممکن؛ بهينه

 هاي کالسي و حصول اطمينان از تخصيص داده شده به آموزش

 يابي به بهترين نتيجه. دست

پس از انتخاب تامين سيستم آموزش ترکيبي، ارايه مجدد طرح  -١٢

اندرکاران آموزش و استفاده از پيشنهادات و  نهايي به تمامي دست
نظرات آنها و در پايان اين مرحله، مزاياي بالقوه آموزش ترکيبي بايد 
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 ].٢٤براي همه آشکار شود [

  

  يادگيري ترکيبيفاکتورهاي موفقيت 

هاي متفاوتي براي تدريس و يادگيري  ها و رسانه که روش همچنان

وجود دارد، يادگيرندگان مختلف با نيازها و عملکردهاي مختلف نيز 

تواند  وجود دارند و طراحي ضعيف يک دوره يادگيري ترکيبي حتي مي
تر در يک محيط ترکيبي، در مقايسه با يک  به نتايج يادگيري ضعيف

بودن يک دوره  ش ارايه تنها، منجر شود. بنابراين براي اثربخشرو
ريزان آموزشي و درسي  يادگيري ترکيبي، طراحان آموزشي و برنامه

  ها، بايد اصول و قوانينی را مد نظر قرار دهند: هنگام طراحي اين دوره

هاي  شده خوب از روش طراحي ترکيب: يک دوره ترکيبي طراحي -۱

ارب يادگيري در خور را براي اکثر فراگيران فراهم تواند تج تدريس مي

آورد. در طراحي يک دوره يادگيري ترکيبي، مشخصات فراگيران بايد 
درستي مورد توجه قرار گيرند که اين امر شامل مقدار زماني که آنها  به

نياز دارند تا به آموزش دسترسي پيدا کنند و موارد مرتبط ديگر 

 شود. مي

يابي  زمان: قابليت انعطاف برنامه زماني براي دستپذيري  انعطاف -۲

بودن سيستم، افراد را  به موفقيت، يک امر حياتي است. در دسترس

سازد تا افراد هر زماني که آماده هستند و زمان الزم را دارند  قادر مي
 مطالعه کنند.

پذيري در  هاي يادگيري: انعطاف ها و سبک ترکيب رسانه -۳

هاي  ، تجارب يادگيري بهينه را براساس اولويتها هاي رسانه فرمت

ها،  ها و قالب کند. براي انتخاب صحيح روش فردي فراهم مي
هاي يادگيري و سطح آموزش مخاطبان و همچنين انگيزش  سبک

 درستي مطرح شده باشد. فراگيران بايد به

حمايت از فراگيران: بازخورد از جانب مربيان، کارشناسان موضوع  -۴
همچنين حمايت هاي فني و استداللي از فراگيران نياز است  مهارت و

موقع  ساعت براي آنها ارسال شود و اين پاسخ به ۲۴تا ظرف مدت 

تواند اين حس را براي فراگيران فراهم آورد که در پشت محيط  مي

تواند به آنها بازخورد دهد و کمک  آنالين، شخصي وجود دارد که مي
 کند.

يادگيري ترکيبي نيز مانند هر تغيير مهم ديگر در  پشتيباني اجرايي: -۵

 هاي آموزشي نياز به پشتيباني اجرايي دارد. وکار و محيط محيط کسب

محتوی: نوع و کيفيت محتوي يادگيري، براي موفقيت يک امر  -۶

ضروري است. يک بخش مهم از انتخاب محتوی مناسب 
يادگيري توانايي  هاي گيري درباره اين امر است که آيا فعاليت تصميم

  ].۲۵ها را دارد [ ها و ايجاد شايستگي کردن فراگيران، توسعه مهارت آگاه

  

  مزاياي يادگيري ترکيبي

هاي آموزشي و  يادگيري ترکيبي، داراي مزاياي بسياري در برنامه

کند که يادگيري ترکيبي، يک ابزار  بيان مي برسينکارآموزي است. 

ها دارد  ثير چشمگيري روي سازمانوکار قدرتمندي است که تا کسب
شده در موسسات آموزش عالي انگلستان نشان  ]. يک بررسي انجام۲۶[

% از اساتيد دانشگاه معتقدند که يک ترکيب از تدريس ۹۴داد که 

آنالين و تدريس مبتني بر کالس درس، موثرتر از تدريس صرف 
را هاي يادگيري  % از آنها، تکنولوژي۸۵کالسي است و همچنين 

  ].۲۷دانند [ يابي به آموزش مي عنوان ابزاري براي بهبود دست به

هاي يادگيري ترکيبي اين است که استفاده از  ديگر از مزيت يکي
دهد؛  تکنولوژي مرزهاي فيزيکي کالس درس را گسترش مي

کند و توانايي  دسترسي به محتوی و منابع يادگيري را فراهم مي

ز پيشرفت يادگيرندگان را بهبود مربيان براي دريافت بازخورد ا

اي را براي  هاي چندگانه و همچنين يادگيري ترکيبي فرصت بخشد مي
  ].۲۸دهد [ ارتباطات، همکاري، تعامالت و کنترل يادگيري ارايه مي

آورد که با استفاده از  بنابراين، يادگيري ترکيبي اين امکان را فراهم مي

هاي آموزشي دست يافت.  دورههاي چندگانه بتوان به اهداف  اين روش
صورت خودآموز پيشرفت کنند و حتي  توانند به يادگيرندگان مي

، ۱۷، ۷هاي دوره آموزشي را دوباره تکرار کنند [ هايي از برنامه بخش

]. افزايش بقا (نگهداري) و بهبود اثربخشي يادگيري، از ديگر ۱۸

به اثبات مزاياي يادگيري ترکيبي است که از طريق مطالعات تجربي 
هاي  ]. مزاياي ديگر يادگيري ترکيبي عبارتند از: هزينه۱۸رسيده است [

، ۳۰، ۲۹، ۲۰، ۱۱وپرورش و افزايش تعامالت [ تر، بهبود آموزش پايين

۳۱.[  
نيز اظهار داشتند که مربيان، يادگيري ترکيبي را  گراهامو  اسگودرپ

-هايي همچون پداگوژي، دسترسي به  براي بهبودبخشيدن به حوزه

کار  ها بهدانش، تعامل اجتماعي، حضور شخصي و اثربخشي هزينه

آموزان و مربيان را  ]. يادگيري ترکيبي، تعامل بين دانش۳۲گيرند [ مي
رهاي گفتگوي ناهمزمان گسترش از طريق استفاده از ايميل و تاال

شود که يادگيرندگان کنترل بيشتري روي سرعت  دهد و باعث مي مي

يادگيري، جريان آموزشي، انتخاب منابع و مديريت زمان داشته باشند و 
  ].۲۳هاي يادگيري گوناگون نيز موثر است [ کارگيري در سبک براي به
  داند: زير مي، مزاياي اين روش يادگيري را شامل موارد آتاکوش

هاي آموزشي مختلف  ها و تکنولوژي وسيله ترکيبي از تکنيک به -١
  هاي مخاطبان را بهبود بخشد. تواند موفقيت مي ترکيبييادگيري 

ها و سطوح  تواند براي مخاطباني با شيوه يادگيري ترکيبي مي -٢

  کار برده شود. يادگيري مختلف به
هاي آموزشي در  هزينه يادگيري ترکيبي روشي است براي کاهش -٣

  حالت کلي.

هاي آموزشي متنوع سبب جلب توجه بيشتر  استفاده از تکنيک -٤

  شود. ها مي مخاطبان به محتوي دوره
هاي آموزشي  وسيله استفاده ترکيبي از آموزش رودررو و تکنيک به -٥

توانند به آموزش دسترسي پيدا کنند تا  ديگر، مخاطبان از هر جايي مي
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   ۱۳۹۱ بهار، ۱، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

  ].٣٣صورت حضوري مالقات کنند [ لم را بهاين که مع

و  چيلدزعالوه بر تمامي مزاياي ذکرشده براي يادگيري ترکيبي، 
هاي  همکاران در يک پژوهش موانع يادگيري اثربخش و راه حل

ممکن براي رفع اين موانع را از طريق بررسي ادبيات موضوع، انجام 

ندگان مورد بررسي نامه براي مربيان و يادگير مصاحبه و طراحي پرسش
عنوان يک راه حل اثربخش  قرار دادند و آنها يادگيري ترکيبي را به

براي مسايل و مشکالتي که آنها کشف کردند، پيشنهاد دادند. مسايلي 

هاي يادگيري و تدريس، ارايه بازخورد به يادگيرنده و  از قبيل هزينه
اي انجام  هخصوص براي افراد بزرگسالي که مشاغل حرف تعهد زماني به

  ].۳۴دهند [ مي

  

  گيري نتيجه

يادگيري و تقاظاي روزافزون براي دسترسي  -اهميت موضوع ياددهي
بودن  به امر آموزش از يک طرف و از طرف ديگر تاکيد بر اثربخش

هاي پيش روي  هاي آن، يکي از چالش آموزش، ضمن کاهش هزينه

هاي نوين  فناوريهاي آموزشي است. بدون ترديد، ظهور  همه سازمان
ها  کردن اين فرصت آموزشي و پيدايش آموزش الکترونيکي، نويد فراهم

تنهايي باعث ايجاد يادگيري عميق و موثر  را به ما داده است اما اين به

شود و آموزش الکترونيکي نيز با وجود تمامي مزايايي که دارد،  نمي
اي اوليه ه هاي خاص خود از قبيل: افزايش هزينه داراي محدوديت

برداري و دسترسي به  نسبتاً باال، محدوديت دسترسي همگان در بهره

رايانه و خدمات جانبي آن، محدوديت اعمال مديريت و نظارت بر منابع 

مندي  ماندن فراگيران در بهره يافته آنها، محروم آموزشي و هدايت نظام
پهناي بودن  از روابط اخالقي و تربيتي بين معلمان و فراگيران و کم

باند در ارسال چندرسانه مطالب آموزشي است. از طرف ديگر، 

هايي که دارند،  هاي سنتي (رودررو) نيز در کنار محدوديت آموزش
داراي مزايايي از قبيل کمک مربي براي فراگيري محتوی و تشويق 

يادگيري، برقراري ارتباط بين تجارب گذشته و حال فراگيران، 

فرآيند کسب معلومات و دريافت بازخورد بخشيدن تسهيلگر در  سرعت

طور کامل آنها را کنار گذاشت و  توان به از طريق ديگران هستند و نمي
از رويکرد آموزش الکترونيکي صرف استفاده کرد. بنابراين، باتوجه به 

هاي هر دو نوع آموزش سنتي و الکترونيکي، پديده  مزايا و محدوديت

طور مختصر  ت که در مقاله حاظر بهوجود آمده اس يادگيري ترکيبي به
شده در اين مقاله و   به آن پرداخته شد. باتوجه به ادبيات بحث

هاي هر دو رويکرد  که با رويکرد يادگيري ترکيبي مزيت ازآنجايي
تواند در  توان داشت، اين رويکرد به طُرق مختلف مي آموزشي را مي

از اين عوامل فرآيند آموزش و يادگيري موثر واقع شود که برخي 

آموز، افزايش تعامالت  شامل بازخورد سريع از جانب مربي به دانش

پذيري در آموزش است. عالوه بر اين، رويکرد  انساني و انعطاف

ها نيز در تمامي  يادگيري ترکيبي از لحاظ مسايل مالي و هزينه
هاي  هاي آموزشي داراي اولويت است؛ مثالً برخي از فعاليت سازمان

صورت  توان آنها را به پيچيدگي زيادي برخوردارند و نمي عملي از

حضوري و رودررو در کالس درس به فراگيران آموزش داد؛ بنابراين 

ها را  گونه فعاليت آورد که اين يادگيري ترکيبي اين امکان را فراهم مي
سازي نمود تا با هزينه، زمان و ريسک  در محيط کامپيوتري شبيه

توان نتيجه گرفت  راگيران آموزش داد. لذا ميکمتري موضوع را به ف

که استفاده از اين رويکرد درحال ظهور در آموزش، صرفاً يک مد 
نبوده، بلکه ضرورتي است که از سويي موجب افزايش اثربخشي 

هاي مستقيم و غيرمستقيم  هاي آموزشي و از طرفي کاهش هزينه دوره

که براي يادگيري  شود و در ادامه با توجه به مزايايي آموزش مي
کار براي توسعه آموزش از  ترکيبي بر شمرده شد، به ارايه چند راه

  طريق يادگيري ترکيبي پرداخته خواهد شد.
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