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پژوهش حاضر، بررسي از اجرای هدف اصلي : چکیده
هم یادگیری ترکیبي چون عوامل مؤثر بر کاربرد، جوانب م

عنوان دهنده، بهاندازها از منظر آموزشها و چشمچالش
ین کنشگران فرایند یاددهي و یادگیری ترمهمیکي از 

 برای است. مروری نوع از است. پژوهش حاضر

 پایگاه و جستجو موتورهای از اطالعات گردآوری

ران، ساینس دایرکت، چون نورمگز، مگی های معتبرداده
 و ایکتابخانه مطالعات گوگل اسکوالر، پروکوئست و

های استفاده شده است. یافته هاهمقال و هاباکت در جستجو
آن است که عوامل مختلف دروني و  دهنده، نشانپژوهش

دهنده بیروني بر کاربرد یادگیری ترکیبي از منظر آموزش
دی چون مؤثر است و در این خصوص موضوعات متعد

چهره، بهترکیب مناسب عناصر یادگیری سنتي و چهره
دهنده، حمایت مؤسسه و مدیریت، تغییر نقش آموزش

عوامل رواني چون اطمینان و اضطراب از فناوری و کنترل 
های کاربرد آن ین چالشترمهمبر فرایند یاددهي از 

ها، کاربرد یادگیری هستند. همچنین بر اساس پژوهش
بیش از  آیندههای ؤسسات آموزشي در سالترکیبي در م

پیش گسترش خواهد یافت، کنشگران آموزش رضایت 
ای بیشتری از آن خواهند داشت و به توسعه حرفه

 دهندگان توجه بیشتری خواهد شد.آموزش

Abstract: The main purpose of the present 
study is to examine the important aspects 
of blended learning as factors influencing 
the application, challenges, and 
perspectives of the educator as one of the 
most important actors in the teaching and 
learning process. The present study is a 
review article. Search engines and 
reputable databases such as Noormags, 
Magiran, ScienceDirect, Google Scholar, 
books, and articles have been used to 
gather information. The findings indicate 
that different internal and external factors 
influence the use of blended learning from 
the perspective of educators and in this 
regard several issues such as the 
appropriate combination of traditional and 
face-to-face learning factors, changing the 
role of educators, supporting institution 
and management, psychological challenges 
such as confidence and anxiety about 
technology and control over the teaching 
process are major challenges in its 
application. A review of the literature on 
the perspectives of blended learning also 
suggests that the use of blended learning at 
different educational institutions will be 
further expanded in the coming years, 
education actors will be more satisfied 
with it, and more focused on the 
professional development of educators.  
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 مقدمه
ترین حق اجتماعي شناخته است. در حالي که اصلي عنوانبهیونسکو آموزش را 

است،  در کشورهای در حال توسعه هنوز حل نشده ویژهبهمشکل اصلي آموزش 
کیفیت را به اثرات کامالً مثبت در اصطالحاتي چون یونسکو دسترسي به آموزش با

ه اجتماعي پیوند زده است. این سازمان سه اصل را برای توزیع نتایج، تولید و رفا
حق انساني اساسي به  عنوانبهتکرار حق آموزش  ،اصل اول :آموزش اعالم کرده است

یک  عنوانبهتأکید دوباره بر آموزش  ،پذیر نمودن این حق؛ اصل دومعالوه امکان
 عنوانبهش اولویت برابری جنسیتي و شمول آموز ،کاالی عمومي و سومین اصل

ها، جوامع و رغم همه تالش(. علي2016های آینده )یونسکو، ابتکار جهاني برای سال
فناوری  ،اند. در این زمینههای آموزشي مختلف در این اصول شکست خوردهمنظا
 (. 2016، 1مي برای تحقق آنها مورد تأکید بوده است )سلوینسعنوان مکانیبه

تأثیر زیادی بر تغییر و تحوالت شتابنده هزاره سوم تغییرات فناوری امری است که 
 تغییرات قرار این تأثیر تحت بهشدت که هایيحوزه از میالدی داشته است. یکي

روند  (.1391، ساالریاست، حوزه آموزش و یادگیری است )صالحي عمران و  گرفته
زش گیری از فناروی در زندگي روزمره موجب تغییراتي در حوزه آمورایج بهره

 ی(. ارتقا2016، 2همچون توزیع، ساختار و بازسازی دانش شده است )لیم و وانگ
ارزش و جایگاه فناوری اطالعات و ارتباطات سبب تغییر مؤسسات آموزش عالي و 

های ای )یادگیری از طریق روشهای یادگیری با انتخاب چندگانهتبدیل آنها به محیط
ه یادگیری کالسي است. این مسئله به بهبود متعدد و متنوع( شده است که مکمل تجرب

(. از 2016، 3است )سینگ و کارت شدهمنجر عملکرد فردی وابسته به زمان و مکان 
به تسهیل کننده توسعه و برابری آموزش  عنوانبه( به فناوری 2006) 4دیدگاه گراهام
 شود:نگریسته ميسه شیوه زیر 

 زشيهای آموها و روشمسافزایش تنوع مکانی -1
 مکانیزم همگاني کردن آن عنوانبهکاهش موانع آموزش  -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Selwyn 
2. Lim & Wang 
3. Singh & Kaurt 
4. Graham 
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بهبود کنترل فرد بر آموزش خود، در اصطالحاتي چون محتوا، اجرا، روش و  -3

 مکان آموزش.
های آموزش عالي در کشورهای مختلف شاهد رشد نظام ، بیشترهای اخیردر دهه

یری روش آموزشي و گاند. روندی که موجب شکلچشمگیر کاربرد فناوری بوده
از استفاده  پیش. شد 1عنوان یادگیری ترکیبي بامفهومي جدید در ادبیات آموزش 

استفاده شده است. امروزه یادگیری  2از یادگیری چندگانه ،اصطالح گسترده از این
(. 2008، 3شوند )واتسونترکیبي و چندگانه در ادبیات به جای همدیگر استفاده مي

 در چندین دهه برای آن مفهوم که است جدید نسبتاً يالحاصط ،یادگیری ترکیبي

 کلي، طور (. به2008، 4است )آکویانلو وجود داشته مجازی آموزش مانند هایيحوزه

شود مي اطالق دور از راه آموزش هاینظام سوم نسل به ترکیبي یادگیری اصطالح
 (.2009، 5)آکوز و سامسا

وجود دارد که بیش از سایر تعاریف در  دو تعریف از یادگیری ترکیبي در ادبیات
( و گراهام 2004) 6گاریسون و کانوکا راادبیات تکرار شده است. این تعاریف 

بار در  2146و  3116به ترتیب  2018اکتبر  20و تا  بودند کرده( پیشنهاد 2006)
ترکیبي را  ( یادگیری2006(. گراهام )2019، 7گوگل نقل شده است )هراستینسکي

چهره را با بههای یادگیری ترکیبي، آموزش چهرهه تعریف کرده است: سیستمگوناین
( نیز یادگیری 2004کنند. گاریسون و کانوکا )های مبتني بر رایانه ترکیب ميآموزش

کالسي با تجارب  چهرهبهچهرهتلفیق ماهرانه تجارب یادگیری  عنوانبهترکیبي را 
توانیم نتیجه بگیریم که عناصر کلیدی بنابراین مياند. یادگیری الکترونیکي تعریف کرده

است. تعریف سومي نیز  الینآنچهره و بهیادگیری ترکیبي، آموزش یا یادگیری چهره
. آنها 9( نقل شده است2010) 8از یادگیری ترکیبي در ادبیات موضوع از آلن و سیمن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Blended Learning 
2. Hybrid Learning 
3. Watson 
4. Akkoyunlu 
5. Akuz & Samsa 
6. Garrison & Kanuka 
7. Hrastinski 
8. Allen & Seaman 

 بار تکرار شده است. 988، 2018این تعریف تا اکتبر  . 9
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چهره بهای آموزش چهرهای که اجردوره»اند: گونه تعریف کردهیادگیری ترکیبي را این
های آموزش وجود دارد، معموالً کند، تناسب در اجرای روشرا ترکیب مي الینآنو 

چهره کاسته شده بهشود و معموالً از جلسات چهرهاستفاده مي الینآناز مباحث 
 .«است

اثربخش برای مشارکت تعداد زیادی از فراگیران در  یرویکرد ،یادگیری ترکیبي
جم عظیمي از دانش است که موجب بهبود نتایج یادگیری محیط یادگیری یادگیری ح

(. اگرچه تعاریف مختلفي از یادگیری ترکیبي 2016، 1شود )اوکليچهره ميبهچهره
های مختلف رسانه چون وجود دارد، یادگیری ترکیبي مدلي آموزشي است که شکل

گفتگو و  تاالرهای و حثب هایمجازی، تخته هایمتن، صدا و تصویر )وبالگ، کالس
 چهرهبهچهرهزمان( با مدل آموزش زمان و غیر همهای مختلف )هم...( را در مقیاس

 کند.در یک دوره آموزشي تلفیق مي
از یک سو و حداقل  الینآنهای آموزش ترکیبي بر پیوستاری با حداقل فعالیت

( یادگیری ترکیبي را 2008از سوی دیگر قرار دارد. واتسون ) چهرهبهچهرههای فعالیت
تا آموزش  الینآنیک بخش از پیوستاری آموزشي، از آموزش کامالً  عنوانبه

 های زیر است:سنتي توصیف کرده است. این پیوستار شامل مقوله چهرهبهچهره
و از راه دور  الینآنکه کل یادگیری، به صورت  الینآنبرنامه کالسي کامالً  -1

 ای وجود ندارد.چهرهبهچهرهعنصر  شود و هیچانجام مي
 غیر ضروری.  چهرهبهچهرههایي از آموزش با انتخاب الینآنهای کامالً برنامه -2
با روزهای انتخابي که نیاز به کالس درس با  الینآنبرنامه درسي تقریباً  -3

 ای است.امکانات رایانه
 بینند.هر روز یکدیگر را مي، جایي که فراگیران الینآنبرنامه درسي تقریباً  -4
ضروری و با اهمیت که یادگیری را فراتر  الینآنآموزش در کالس با عناصر  -5

 دهند.از کالس و فراتر از روزهای مدرسه گسترش مي
، اما محدود شده یا غیر اجباری الینآنآموزش کالسي تلفیق شده با منابع  -6

 آموزان. برای دانش
خیلي کم یا بدون  الینآنسنتي با ارتباطات و منابع  چهرهبهچهرههای آموزش -7

 .الینآنارتباطات و منابع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Oakley 
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های ظاهری نسبت های فیزیکي و ویژگيهای یادگیری ترکیبي عموماً به جنبهمدل

(. 2014، 1های تعلیم و تربیتي و رواني تأکید دارند )گراهام و همکارانبه ویژگي
 اند:ل یادگیری ترکیبي را به شرح زیر ارائه داده( چهار مد2012) 2استیکر و هورم

و دیگر  الینآنهای یادگیری آموزان بین سبک: جایي که دانش3مدل چرخشي -1
 چرخند.های آموزش کامالً کالسي ميسبک

ارائه شده و سپس  الینآن صورت: جایي که محتوا ابتدا به 4مدل منعطف -2
کنند. معلمان و دیگر شي شخصي حرکت ميآموزان با یک برنامه زماني سفاردانش

مورد نیاز را با استفاده از مواردی چون آموزش  چهرهبهچهرهبزرگساالن حمایت 
 کنند.های گروهي و آموزش انفرادی مهیا ميهای کوچک، پژوهشدر گروه

عنوان ه؛ بالینآن: بر اساس این مدل فراگیران یک یا چند دوره 5مدل شخصي -3
 ؛ دریافت مي کنند.چهرهبهچهرهای سنتي و همکمل دوره

مان بین دانشکده و وأرا ت خود: جایي که فراگیران زمان 6مدل غني شده -4
 کنند.یادگیری از دور در یک زمینه یادگیری تقسیم مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Graham, Henrie & Gibbons 
2. Staker & Horn 
3. Rotation model  
4. Flexible model 
5. Personal model 
6. Enriched model 
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 حداقل کاربرد فناوری و رسانه

 

 پیوستار یادگیری ترکیبی (1) شکل
 

مدل  عنوانبهامروزه مؤسسات آموزش عالي در حال تجربه یادگیری ترکیبي 
، 1هستند )جانسون و همکاران چهرهبهچهرهو  الینآنیافته تدریس از راه دور، بهبود
محور، محور به مدل آموزش دانشاز یک سو، تغییر از مدل آموزش معلم (.2016

ترکیب فناوری اطالعاتي و ارتباطي در  راهدهنده از موجب توانمندسازی آموزش
(. از سوی 2018، 2های مختلف تدریس و یادگیری شده است )جاني و همکارانجنبه

سنگین، موانع دسترسي، افت های رغم انتقادهای فراوان مربوط به هزینهدیگر، علي
های آموزشي، تقاضا برای آموزش عالي افزایش یافته است. تحصیلي و کیفیت دوره

هایشان های مربوط به مناسب بودن آموزشبر این، مؤسسات آموزشي با چالش افزون
تحصیالت تکمیلي )کریستیانسین،  آموختگاندانشهای مداوم و استخدام با آموزش

ها در مؤسسات آموزش عالي روبرو هستند. برای علمي آموزش ( و اعتبار2011

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Johnson et al 
2. Jani et al 
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، 1ند )کاستروهست ها، مؤسسات نیازمند تحوالت اساسيبا این چالش رویارویي

2019 .) 
 گیری از آموزش ترکیبي است.ها، بهرهبا این چالش رویارویيیکي از راهکارهای 

 زمینه در هم و سازماني صنعتي و هایآموزش زمینه در هم ترکیبي یادگیری

ها سازمان و آموزشي مؤسسات بیشتر و است رشد حال سرعت دروپرورش بهآموزش
کنند مي یادگیری ترکیبي استفاده رویکرد ازخود  نفراگیرا به بهتر خدمات ارائه برای

 (.2010، 2)یراسیمو
زمان و های یادگیری همیادگیری ترکیبي مفهومي بالغ و تلفیقي قوی از فعالیت 
زمان به صورتي خالقانه است. منبع ندارد. برای موفقیت طرح یادگیری هم غیر
زمان ضروری است عوامل مختلف در ابعاد چندوجهي، تحلیل زمان و غیر همهم
تواند جایگزین مفهومي که فناوری مي عنوانبهند. امروزه نگرش اولیه به یادگیری شو

تری شده است که در آن لوغ یافتهجویي شود، جایگزین نگرش بمعلم و سبب صرفه
است )لین و  چهرهبهچهرهدهنده/مربي( به همان مهمي آموزش نقش معلم )آموزش

هر گونه عامل  بدون(. لیکن یادگیری ترکیبي یک حوزه پیچیده و 2012، 3وانگ
کننده موفقیت است و عوامل منجر به موفقیت آن در ابعاد چندگانه قابل تضمین

عناصر و ابعاد یادگیری  عنوانبهادبیات موضوع، موارد مختلفي بررسي است. در 
 ند از:این عوامل یادگیری ترکیبي عبارتترمهمترکیبي ذکر شده است. 

یب ها(: هنگامي که فناوری با یادگیری سنتي ترکعوامل فناوری )تلفیق رسانه -1
، 4)چن و یائو کردپوشي توان از آن چشمد و نميشوشود، عنصر اساسي اجرا ميمي

ها همچون تلویزیون، (. در تاریخ یادگیری ترکیبي، تنوع وسیعي از فناوری2016
های مختلف از کاربرد و سازی، با درجههای شبیهها، نرم افزارهای ارائه و برنامهرایانه

 (.2009، 5اند )پیکیانوموفقیت تجربه شده
ه و ...(: برای دهندعوامل آموزشي )تدریس، طراحي آموزشي، آموزش -2

بر های آموزشي در یادگیری ترکیبي دالیل متعددی ذکر شده است. اثربخشي فعالیت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Castro & Robin 
2. Yerasimou 
3. Lin & Wang 
4. Chen & Yao 
5. Picciano & Anthony  
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شود به جای یک مدل آموزشي مناسب برای همه انواع یادگیری تأکید مي این اساس،
ترکیبي، باید عوامل اساسي چون فعالیت تدریس و طرح آموزشي مناسب انتخاب 

 شود. 
ضایت یادگیرنده(: برای دستیابي به حداکثر نتایج در نتایج )یادگیری و ر -3

(. طراحي 2016، 1)شاند و همکاران شودیادگیری ترکیبي باید ابتدا بر نتایج آن تمرکز 
و بازطراحي یادگیری باید با شناسایي نتایج کلیدی آن شروع شود و درگیری فعال، 

آمیز تعریف شده قیتکننده یادگیری موفتسهیل عنوانبههمکاری و حضور اجتماعي 
(. در کنار اهمیت نتایج یادگیری، عامل دیگر رضایت 2013، 2باشند )پارکر و همکاران

دهنده، ارزش وظایف دریافت شده فراگیر و یادگیرنده است. تجارب آموزش
ین عوامل دستیابي به رضایت یادگیرنده است )دیپ و ترمهممحقق شده، از  هایهدف

 (.2016، 3همکاران
مکاری )حضور اجتماعي و تعامالت انساني(: مهم شمردن تعامالت ه -4

دهد که یادگیرنده در فرایند یادگیری نشان مي -یادگیرنده و یادگیرنده-دهندهآموزش
تنهایي یک راهبرد ، بهچهرهبهچهرهاحتمال کمي وجود دارد یادگیری الکترونیکي و 

د مورد توجه قرار گیرد، این است که مؤثر یادگیری و آموزش باشند. آنچه در اینجا بای
چه وقت و چگونه باید تعامالت انساني چون همکاری و جوامع یادگیری را مد نظر 

 قرار دهیم؟
طراحي دوره )چهارچوب، ساختار(: این مفهوم هسته مرکزی است که همه  -5

 کند. طراحي مناسب دورههای دیگر را ترکیب ميعوامل اصلي یادگیری در همه مقوله
باید شامل رهنمودهای فناوری و چندوجهي باشد. چراکه ساختار دوره، عاملي حیاتي 

آموزان از یادگیری گروهي، حضور اجتماعي و رضایت آنهاست )سو و در درک دانش
را  الینآنو  چهرهبهچهره(. طراحي یادگیری ترکیبي باید عناصر آموزش 2008، 4براش

، آماده استفاده از های مختلفموزان را با روشآبا پیروی از یک چهارچوب که دانش
 (.2016)شاند و همکاران،  گیردد، انجام نکمحتوا مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Shand, Farrelly & Costa 
2. Parker, Maor & Herrington 
3. Diep et al 
4. So & Brush 
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ها: همانند دیگر مفاهیم تکامل یافته، یادگیری ترکیبي دارای روندها و فرضیه -6

رسد مهم باشد، این است هایي است. یکي از روندهایي که به نظر ميروندها و فرضیه
و  چهرهبهچهرههای یادگیری ی ترکیبي از ترکیب مناسبي از فعالیتیادگیردر که 
 (.2016، 1د )گارنر و روزرشواستفاده مي الینآن

برای اجرای یادگیری وجود دارد اثربخشي(: دالیل زیادی -اقتصاد )هزینه -7
اصلي در آموزش عالي بوده  هایاثربخشي همیشه از هدف-ترکیبي و اینکه هزینه

یک روش ساده  عنوانبهاولیه به فناوری، بهبوددهنده آموزش و . نگرش است
های باالی ها، به وسیله قانون نرخ تمام شده انجام کار، هزینهجویي در هزینهصرفه

، 2های بعدی نگهداری و حفظ این سیستم رد شده است )رماندازی و هزینهراه
2012.) 

شود، این نوع مي اشارهآن در کنار عناصری که در تحلیل یادگیری ترکیبي به 
ین ابعاد یادگیری ترکیبي ترمهمد. کروتحلیل توان از ابعاد مختلف تجزیهآموزش را مي

 :شرح زیر هستنده بندی مباني نظری بو بر اساس جمع
دانشگاه )مؤسسه(: شاید آشکارترین مزیت استنباط شده از یادگیری  -1

تواند بت نام، مدیریت، اجرا و ارزیابي ميهایي چون ثالکترونیکي این باشد که فعالیت
باشد. این واقعیتي است که بهبودهای فناوری بر  الینآنصورت خودکار و ه همه ب

(. چندین دلیل 2016، 3ده است )هولندکرآموزان غلبه ها برای ثبت نام دانشمحدودیت
ند از: اارتین آنها عبترمهمها به یادگیری ترکیبي وجود دارد. برای ورود دانشگاه

، دسترسي به دانش، هزینه اثربخشي و سادگي مرور علیم و تربیتتپتانسیل تقویت 
تر از العمر و اینکه یادگیرندة مسن(، باز بودن برای یادگیری مادام2006)گراهام، 

 (. 2008برد )سو و براش، زمان لذت ميغیر هم الینآنهای پذیری فعالیتانعطاف
کند که مشارکت محور بودن کمک مير، دانشجو(: یادگیرندهیادگیرنده )فراگی -2

(. اما برای رضایت یادگیرنده نیاز 2008افراد در یادگیری ترکیبي بیشتر شود )واستون، 
 يدلیل ،تر(. جذب نسل جوان2008به همکاری و حمایت عاطفي است )سو و براش، 

ر باید به بازطراحي برای بازطراحي یادگیری ترکیبي است. اما برای عملکرد بهت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Garner & Rouser 
2. Rhem 
3. Holland 
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های سني عمومیت دارند )شاند و همکاران، که برای همه گروه اقدام شودهایي جریان
2016.) 
دهنده و توجه به دن الگویي برای حمایت از آموزشکردهنده: فراهم آموزش -3

رضایت آنها عامل مهمي است که بر استفاده از محیط یادگیری ترکیبي اثرگذار است. 
گیری ترکیبي همراه با تغییر در تدریس است که خود هسته مرکزی بوده و اجرای یاد

بر بسیاری از خدمات آموزش عالي چون تعامالت یادگیری، ارزیابي، مدارک و 
دهنده و شود، نقش آموزشگذارد. این تغییرات باعث ميحمایت از فراگیران اثر مي

 (.2016، 1گیبسون و همکاران) شوندها بازشناسي بازطراحي و مسئولیت ،یادگیرنده
: یکي از نقاط قوت یادگیری ترکیبي، توانایي برای استفاده مجدد و هاهدف -4

سازی محتوا برای بافت فرهنگي توزیع سریع محتوای یادگیری است. هنوز به مناسب
های مناطق مختلف برای محیط . همچنین نیاز به سازگاری با فرهنگهستنیاز محلي 

حمایت از  جهتهای مدیریت یادگیری شناخته شده است. در تمیادگیری و سیس
های ضعیف، نیاز آموزش برای همه، همچنان بسیاری از مناطق روستایي با زیرساخت

 ضروری به مدل حمایتي دارند. 
ای است که توان گفت آموزش ترکیبي سیستم پیچیدهبه مطالب فوق مي توجهبا  

ها و در ارتباط با فناوری ویژهبهشکران آن، ها و تعامالت کندرک بافت، جریان
های مهم ها، نیازمند تحلیلي چندبعدی و چندسطحي است. یکي از جنبهنوآوری

دهند دهندگان است. مطالعات نشان ميتحلیل این سیستم، بررسي آن از منظر آموزش
 دهنده مانند نگرش، سبک تدریس، کنترل و پاسخگویي آنها مهمهای آموزشویژگي

بوده و توانایي تدریس آنها بر حضور اجتماعي و رضایت از یادگیری فراگیر تأثیرگذار 
شده است جوانب مختلف  تالش(. در این مقاله 2011، 2وون و چو، کخواهد بود )کیم

اندازها، از زاویه یکي ها و چشمآموزش ترکیبي همچون عوامل مؤثر بر کاربرد، چالش
آمیز هر برنامه د. اجرای موفقیتشویادگیری بررسي  ین کنشگران این نوعترمهماز 

درسي منوط به میزان نگرش و موافقت کارگزاران اجرایي آن نظام است. در نظام 
تواند در موفقیت دهندگان نسبت به یادگیری ترکیبي ميآموزش عالي دیدگاه آموزش

گسترش  ،های یادگیری ترکیبي بسیار مؤثر باشد. بنابراینیا عدم موفقیت دوره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gibson, Broadley, & Downie 
2. Kim, Kwon & Cho 
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ها که مؤثرترین دهندگان دانشگاههای یادگیری ترکیبي بدون توجه به آموزشمحیط

در طراحي، اجرا و ارزشیابي برنامه  ویژههای برنامه درسي بهگیریافراد در تصمیم
ا استفاده از بآمیز نخواهد بود. بر همین اساس در این مقاله درسي هستند، موفقیت

 شود:ميزیر پاسخ داده  هایپرسش مرور ادبیات پژوهش، به
ین عوامل مؤثر بر کاربرد آموزش ترکیبي در آموزش عالي از منظر ترمهم -1

 ند؟ادهندگان کدامآموزش
دهندگان های کاربرد یادگیری ترکیبي در آموزش عالي از منظر آموزشچالش -2
 ند؟اکدام
از منظر اندازهای کاربرد یادگیری ترکیبي در آموزش عالي چشم -3

 ند؟دهندگان کدامآموزش
 

 روش
برای  شده است. اجراای کتابخانه و تشریحي پژوهش حاضر به صورت مروری

 پایگاه و جستجوگر موتورهای از پژوهش، هدف با متناسب اطالعات گردآوری

دایرکت، پروکوئست، جمله نورمگز، مگیران، اسکوپوس، ساینس از معتبر هایداده
 و هانامهپایان ها،در کتاب جستجو و ایکتابخانه ر و مطالعاتاِریک، گوگل اسکوال

، «یادگیری چندگانه»، «ترکیبي یادگیری»های کلید واژه با ،شده منتشر علمي هایهمقال
 است.  شده استفاده« 3یادگیری آمیخته»و « 2یادگیری تلفیقي»، «1الکترونیکي یادگیری»

تر نسبت به متغیرهای پژوهش، از ش وسیعبه منظور کسب بین ،پژوهشاین در 
که مقاله  2000ابتدا تعداد استفاده شد. به این منظور،  VOSviewer الینآنافزار نرم

معتبر در حوزه یادگیری ترکیبي بودند، در پایگاه داده اسکوپوس پیدا  هایهاز مقال
، هاهدر این مقال ر رفتهکلیدی به کا هایواژهشدند. سپس با توجه به میزان پرتکراری 

مرتبط به هم دارای  هایواژه. در این تصویر، هر گروه از به دست آمد (2)شکل 
با خطوط منحني بین آنها  هاوازهای هستند. همچنین روابط بین های جداگانهرنگ

خطوط بین  مشخص شده است. هر چه دو کلمه با هم ارتباط بیشتری داشته باشند،
تر. بزرگي دوایر موجود ایگاه آنها نیز در تصویر به هم نزدیکتر است و جآنها ضخیم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Elearning 
2. hybrid learning 
3. mixed mode learning 
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طور که مشخص شده است. همان هاواژههای متعلق به در شکل نیز بر اساس وزن
بار در تصویر  سه ،مختلف هایواژهشود، یادگیری ترکیبي با اضافه شدن به مي دیده

های نسبتًا معلم نیز جزء دایره واژهتکرار شده است که نشان از اهمیت این متغیر دارد. 
 بزرگ تصویر است. 

 

 
 کلیدی متون مورد بررسی در حوزه یادگیری ترکیبی واژگانرخدادی نقشه هم (2)شکل 

 
دانشجو، مشارکت، رضایت،  هایواژهشود، مي دیده (2)طور که در شکل همان

معلم،  زش،فناوری، آمو هایواژهمحیط یادگیری ترکیبي و انگیزه در یک گروه؛ 
رویکرد یادگیری  هایواژهت علمي در یک گروه؛ ئنقش، منبع، نیاز و هی مؤسسه،

کالس، سخنراني و مفهوم در یک گروه؛ و  هایواژهترکیبي و مهارت در یک گروه؛ 
دهنده گیرند که نشانواحد یادگیری ترکیبي و واحد در یک گروه قرار مي هایواژه

 است.  هاژهواارتباط مفهومي بیشتر این 
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 هایافته

عالي از منظر  ین عوامل مؤثر بر کاربرد یادگیری ترکیبي در آموزشترمهم :پرسش اول
 ند؟ادهندگان کدامآموزش

تواند به ایجاد فضای دهنده در ارتباط با یادگیری ترکیبي ميشناخت آموزش
وزشي اندرکاران نظام آمتری برای آموزش منجر شود. اگر دستآموزشي مطلوب

 هایدهندگان را نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبي درک کنند، تصمیمواکنش آموزش
. از جوانب مهم این شناخت، عوامل و کردتری اتخاذ خواهند مؤثرتر و قابل پذیرش

 دهندگان به استفاده از یادگیری ترکیبي است.عناصر مؤثر بر گرایش آموزش
دهندگان به پذیرش ترغیب آموزش ( عوامل مؤثر بر2012) 1لئو و همکاران 

یادگیری ترکیبي را شامل انگیزه، یادگیری مستقل، یادگیری شخصي شده، 
خودکارآمدی کامپیوتری )احساس اطمینان و اعتماد به توانایي خود در کار با 

 ،طور کليهدانند. بها ميکامپیوتر(، پذیرش اجتماعي، انتظارات بیروني و بهبود مهارت
دهندگان به یادگیری ترکیبي در دو مقوله دروني و بر گرایش آموزشعوامل مؤثر 

 (. 2016، 2شوند )براونبیروني پوشش داده مي
دهنده، فلسفه میانجي هستند. شناخت فردی آموزش عنوانبهعوامل دروني 

دهنده که مدل دهنده و مدل آموزشي مورد استفاده به وسیله آموزشآموزشي آموزش
ین عوامل دروني در پذیرش یادگیری ترکیبي توسط ترمهم ذهني او است، از

 (. 2012، 3دهندگان است )هوراآموزش
تواند در اصطالحاتي چون ، عوامل بیروني ميپژوهشگرانبر اساس مطالعات 

فرهنگ، ساختار یا عناصر آموزشي معرفي شود. به مواردی چون ارزشمندی، پشتیباني 
های سازی زیرساختگذاری و زمان آمادهرمایهفني، میزان نیاز به حمایت فني، س

دهنده عوامل تأثیرگذار بر کاربرد یادگیری ترکیبي توسط آموزش عنوانبهآموزشي 
دهندگان اشاره شده است. این موارد عوامل مهمي برای کاربرد فناوری توسط آموزش

ني و بیروني ین عوامل دروترمهمبرخي از  ،ی آموزش عالي هستند. در ادامههامنظادر 
 شده است: تشریحدهندگان مؤثر بر کاربرد یادگیری ترکیبي توسط آموزش

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lu, Zhao & Jiang 
2. Brown 
3. Hora 
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 عوامل درونی
ها و باورهای از دو جنبه کلي، نگرش دهنده:ها و باورهای آموزشنگرش -

شود. نخست، باورها و نگرش دهندگان به یادگیری ترکیبي مرتبط ميآموزش
دهندگان را تحت تأثیر قرار آموزش هایصمیمدهندگان نسبت به فناوری، که تآموزش

نتایج دهندگان نسبت به تدریس. دهد. دوم، نگرش و باورهای آموزشداده و شکل مي
 بردهندگان های آموزشتأثیرگذاری باورها و نگرش دهندهنشانبسیاری  هایپژوهش

ی، اثری یادگیری ترکیبي در فرایند اجرایي آن است. اگرچه ترس و اضطراب از فناور
دهندگان در پذیرش یادگیری ترکیبي دارد، اما پذیرش و منفي بر رغبت آموزش

دهندگاني که از درجه باالیي از خودکارآمدی گرایش به یادگیری ترکیبي برای آموزش
 اینترنتي )احساس اطمینان و اعتماد به توانایي خود در کار با اینترنت( برخوردار

 (.2013، 1همکاران ند، وجود دارد )باچانان وهست
ضروری است مدرسان از نیازشان به یادگیری و تغییر  دهنده:یادگیری آموزش -

زمینه  در ویژهبه مربیان آموزشي نیازهای دیگر، سوی (. از2013، 2آگاه شوند )فینک
 داده نشان هم پژوهش داشت. نتایج دور نظر از نباید را اطالعات فناوری و رایانه

 وظایف انجام برای ایافزارهای رایانهنرم و رایانه کارگیریه ب نظر از که مربیان است

 (. 1384محمدی، آموزش هستند )میرزا نیازمند خود شغلي
انگیزه با همه جوانب توجه و احساس در ارتباط است.  دهنده:انگیزه آموزش -

ز شود که از نظر تجارب خاص و ااگرچه فرد بر اساس عوامل مختلفي برانگیخته مي
شک از عوامل تأثیرگذار قوی است. های دروني بينظر عواقب بي همتا هستند، انگیزه

دهندگان میانجي فعالي است که به آموزش عنوانبهانگیزه  ،(2015) 3کاپریادیاز نظر 
کند آماده کاربرد فناوری در تدریس و یادگیری شوند. انگیزه به دو مقوله کمک مي

ه شود. انگیزه بیروني، یک عمل را به اهمیت نتایج بیم ميانگیزه دروني و بیروني تقس
دست آمده از آن وظیفه پیوند مي دهد. در حالي که انگیزه دروني اشاره به عمل کردن 

 بر اساس عالقه به یک عمل، بدون توجه به اثرات بیروني آن است.
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1. Buchanan, Sainter & Saunders 
2. Fink 
3. Copriady 
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 عوامل بیرونی

سودمند بودن فناوری دهنده از درک آموزش دهنده با فناوری:تعامالت آموزش -
(. همچنین 2015، 1د )سیگدام و تاپکوشویب وی به استفاده از فناوری ميسبب ترغ

دهندگان را ای و فناوری، کاربرد یادگیری ترکیبي در میان آموزشضعف سواد رسانه
دهندگان به استفاده از آن در کم کرده و میزان تعامل با فناوری، سبب ترغیب آموزش

با فناوری برای  رویارویيمشکالت  ،شود. بنابراینبي ميیادگیری ترکی
(. 2007، 2دهندگان وابسته به فقر سواد فناوری آنهاست )داویس و فایلآموزش
های مختلف و های مدرن برای آموزش فراگیران در حوزهدهندگان از فناوریآموزش

ود انگیزه فراگیران شوند که به بهبمي هایيکنند و سبب همکاریتری استفاده ميوسیع
 (.2018، 3شود )الیولیوویا و شاپیروميمنجر 
از موضوعات مهم برای ترغیب  دهندگان:حجم کار علمی آموزش -

در تدریس، حجم کار  الینآنهای ابزارهای دهندگان به استفاده از ظرفیتآموزش
شد، آنهاست. در صورتي که زمان کافي برای درگیری با فناوری وجود نداشته با

های آموزشي با طور قابل توجهي در پذیرش و کاربرد فناوریه دهندگان بآموزش
(. طراحي آموزشي یادگیری ترکیبي نیاز 2010، 4خواهند شد )سیمپسون روبرومشکل 

به دهندگان یک عامل منفي به زمان دارد و در این خصوص حجم کار علمي آموزش
بیشتر  زمان به که هستند زیادی دهندگانش(. آموز2009، 5)بریچ و بارنت آیدشمار مي

 درسي، واحدهای اغلب طراحان دارند. نیاز ترکیبي درسي واحد ارائه و طراحي برای

آموزش برخط و سنتي دارند  زمینه با غیرمرتبط هایدهندگان، تجربهآموزش و استادان
دو چندان  ( و این موضوع مشکل را2011، 6آریزا-لوپز و رادریگز-پرتز، پرتز -)لوپز

 ند.کمي
دی، ریزی راهبرمدیریت آموزشگاهي با توجه به برنامه محیط آموزشگاهی: -

های یادگیری ترکیبي با توجه به د. اگر سیستمشوگذاری یا جایگزین ميسیاست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cigdem & Topcu 
2. Davis & Fil 
3. Lyulyaeva & Shapiro 
4. Simpson 
5. Birch & Burnett 
6. Lopez-Perez, Perez-Lopez & Rodriguez-Ariza  
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نیازهای آموزشي محلي )محیط آموزشگاهي( طراحي شوند، به احتمال زیاد با 
رسد آمادگي (. به نظر مي2006 ،1د و همکارانشوند )بنفیلمي روبرومشکالت کمتری 

دهندگان و های ارتباطي بین فراگیران، آموزشسازماني برای یادگیری ترکیبي و سیستم
دهندگان ( در تأثیرگذاری یادگیری ترکیبي حیاتي باشند. آموزش2007، 2مدیران )تابور

جانسون  نظرند. به اند که وابسته به حمایت سیستمي مدیران و مؤسسه هستنشان داده
های آموزشي ( برای موفقیت یادگیری ترکیبي نیاز کامل به سیاست2016) 3و همکاران

 حمایتي روشن و اقدام مناسب مؤسسه است.
دهندگان در یادگیرندگان به آموزش آموزان:دهنده با دانشتعامالت آموزش -

(. 2010، 4لي و اولیورنگرند )هوکننده یادگیری ميتسهیل عنوانبهیادگیری ترکیبي 
دهندگان تعامل الزم و درک مناسبي از انگیزه فراگیران برای بنابراین الزم است آموزش

داشته باشند. در این زمینه باید استفاده از  الینآندرگیری در آموزش ترکیبي و 
بخش مهم  عنوانبهداده شود و سواد فناوری هر دو گروه آموزش ابزارهای فناوری 

 از یادگیری ترکیبي مورد توجه قرار گیرد.مورد نی
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دهندگان به کاربرد یادگیری ترکیبیعوامل مؤثر بر گرایش آموزش (2) شکل
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3. Johnson et al   
4. Holley & Oliver 
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عالي از منظر  های کاربرد یادگیری ترکیبي در آموزشچالش :پرسش دوم

 ند؟ادهندگان کدامآموزش
عدد و بسیاری برای های متدهندگان، چالشدر ادبیات موضوع و از منظر آموزش

ه بآنها ین ترمهماز  کاربرد یادگیری ترکیبي در نظام آموزشي ذکر شده است که برخي
 :استشرح زیر 

ند و بروز آنها در هست های یادگیری ترکیبي بسیار: چالشحیانیاز به مهارت طر
های یادگیری سنتي است. ابتدا مبتني بر توسعه ابداعات فناوری و تعامل در محیط

زین سادگي جایگاوری اطالعاتي و ارتباطي تنها یک ضمیمه آموزشي نیست و بهفن
د. بلکه یک بخش فعال از یک روش جدید شوهای یادگیری سنتي نميسیستم

دهندگان آموزش بیشترهای طراحي است که آموزشي است و نیازمند تنوعي از مهارت
 (. 2011ند )لوپز و همکاران، هست بهرهاز آن بي
: به اعتقاد سلوین بینی بودن اثرات و نتایجپیشغیرقابل ابل کنترل و غیرق

های جدید شکل و اندازه اثر های استفاده از فناوریترین چالش( یکي از بزرگ2011)
آموزشي است. در بیشتر موارد این ساز و کارها، الگویي ناسازگار از  نظامآنها بر 

یجه اثرات و پیامدهای اجرای فناوری در دهد. درنتاستفاده از فناوری را نشان مي
 بنابراین،بیني هستند. های آموزشي غیرقابل کنترل و غیرقابل پیشساخت

یک فرایند پیچیده، به چهارچوب مفهومي وسیع برای  عنوانبههای فناوری دگرگوني
 دارد.نیاز تحلیل 

های یادگیری ترکیبي برای : از دیگر چالشدهندهتغییر نقش آموزش
 هایپرسش( یکي از 2015) 1دهندگان، تغییر نقش آنها است. به اعتقاد باتسوزشآم

دهنده چیست؟ و اصلي که الزم است به آن پاسخ داده شود این است که نقش آموزش
 شود؟چگونه وی به وسیله فناوری جایگزین مي

ل مدیریت و حمایت مؤسسه از آموزش ئ: مسال مدیریتی و حمایت سازمانیئمسا
های موجود در حوزه یادگیری ترکیبي است. حمایت سازماني دیگر چالش از ،بيترکی

و ترکیبي  الینآندهندگان برای چگونگي کاربرد ابزارهای سازی آموزشبه آماده
ین ترمهمسازی با استفاده از آموزش، (. ظرفیت2014، 2مربوط است )پورتر و همکاران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bates 
2. Porter et al 
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، 1توانند از مؤسسه دریافت کنند )بارتون و بسیتيدهندگان ميحمایتي است که آموزش
مندی از دهندگان در بهره(. هدایت و حمایت مؤسسه برای دستیابي آموزش2013

برای  ویژهبهای های توسعه حرفهبرنامه همچنین،ابزارهای تدریس ضروری است. 
دهندگان باشد اسب، باید در دسترس آموزشهای فناوری و با یک راهبرد منمهارت

تعریفي نداشتن های آموزشي، همانند سیاستنکردن (. تعیین 2011، 2)واچ و همکاران
 هایجامع از یادگیری ترکیبي، مشخص نبودن نحوه تطابق آموزش ترکیبي با هدف

ل حقوقي همچون حق چاپ و مالکیت فکری و نبود الگوی ئمؤسسه آموزشي، مسا
های آموزشي ازجمله موانع عمده مدیریت در آموزش رای ارزیابي برنامهمناسب ب

 (. 2008، 3ترکیبي است )اوستون و ویدمن
: همچنین موضوع ترکیب و تلفیق الینآنتلفیق مناسب عناصر آموزش سنتی و 

در یک روش جدید چالش بزرگ  الینآنهای یادگیری سنتي و مناسب عناصر محیط
نگاه که  نوع این که ندبود ( معتقد2015) 4همکاران و آردیددهندگان است. آموزش

 از کاملي نگاه تواندیادگیری ترکیبي تلفیق ساده عناصر دو محیط یادگیری است، نمي

فناوری با  5«چفت شدن»به  ساده طور به نگاه این ه چرا باشد. ترکیبي یادگیری
 مفاهیم تدریس به افزودني عامل عنوانبه فناوری از که دارد اشاره سنتي هایدوره

شود. آموزش ترکیبي یک مفهوم پیچیده است. مي اطالعات تکمیلي استفاده یا سخت
سازد، بلکه در این حالت، این فناوری نیست که اجرای آموزش ترکیبي را متنوع مي

اند که هیچ ( گزارش داده2011) 6چگونگي استفاده از آن است. چو، یانگ و یه
انتخاب ترکیب مناسب وجود ندارد و همه چیز به دانش و سلیقه ی برای داستاندار

نگراني  بود که معتقد (2012) 7ریزان آموزشي دانشگاهي بستگي دارد. بهنکبرنامه
 در تلفیق ایجاد برای بیشتر تالش ها،دانشگاه استادان و آموزشي مؤسسات اصلي

 مفهوم خود در ارک چاره رو،این از فناوری. است، نه یادگیری و آموزش حوزه

 فرایند و یادگیرنده است که آموزش مقابل در یادگیری تلفیق تعادل و ترکیبي یادگیری

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Burton & Bessette 
2. Wach, Broughton, & Powers 
3. Owston & Wideman  
4. Ardid et al 
5. Latching 
6. Chu, Huang, & Yeh 
7. Behnke 
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است. ترکیب  کشانده تلفیقي آموزشي هایبرنامه مقدم خط به را یادگیری-یاددهي
از نقاط قوت و ضعف هر یک  درستيهای فیزیکي و مجازی باید بر اساس فهم محیط

 تلفیقي هایمؤلفه ه فرصت انتخاب برای یادگیرندگان باشد. اگرعالوها، بهاز محیط

 بازخورد و اجرا و ارزشیابي نشوند طراحي، نیازسنجي، وبيخهب ترکیبي یادگیری

 ایسرمایه هایهزینه هدررفت موجب بلکه بود، نخواهند اثربخش تنهانه نگیرند،

 (.1396شد )نجفي،  خواهند
های اصلي چالش عنوانبههای چهارگانه زیر را ش( چال2017) 1بولنز، وور و بوات

 اند:هکردطراحي و کاربرد یادگیری ترکیبي معرفي 
سازی محیط یادگیری منعطف پذیری؛ به معنای فراهمچگونگي ایجاد انعطاف -1

و دارای تنوع که امکان انتخاب فرصت یادگیری را به یادگیرندگان در زمان، مکان و 
 .روش یادگیری خاص بدهد

اجتماعي جریان مرکزی -چگونگي تسهیل تعامل؛ به این معنا که روابط رواني -2
 آن آگاهي داشته باشد. ازدهنده باید محیط یادگیری بوده و آموزش

چگونگي تسهیل فرایندهای یادگیری؛ بدین معنا که راهبردهای فراشناختي و  -3
ته و برخي از فراگیران نیاز ای در یادگیری ترکیبي داشتوانایي خودتنظیمي اهمیت ویژه

 به برانگیخته شدن دارند.
چگونگي تسریع شرایط یادگیری کارآمد؛ به معنای توجه به درگیری احساسي  -4

 در فرایند یادگیری شامل لذت بردن، احساس اطمینان و غیره. 
( موانع بالقوه استفاده از یادگیری ترکیبي را در سه طبقه 2010) 2همچنین اوکاک

 است: کردهبندی تقسیم
های محیط یادگیری ترکیبي، کمبود زمان فرایندهای آموزشي: شامل پیچیدگي -1

های ترغیب فراگیران برای استفاده از ریزی تدریس، چالشسازی و برنامهبرای آماده
 دوره و مدیریت زمان . الینآنبخش 
ز به ای و نیاموضوعات اجتماعي: شامل کمبود حمایت مدیریتي و مؤسسه -2

 دهندگان.تغییر نقش آموزش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Boelens, Wever & Voet 
2. Ocak 
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دهندگان و فراگیران از کاربرد جریانات فني: عدم راحتي و آرامش آموزش -3
های فني و نیز ناکافي بودن سخت افزارها )به نقل از فناوری، ناکافي بودن حمایت

 (. 2013، 1جاکینن و میکونن
لي از منظر عا اندازهای کاربرد یادگیری ترکیبي در آموزشچشم :پرسش سوم

 ند؟ادهندگان کدامآموزش
انداز در این پژوهش، دورنمایي است که برای کاربست این نوع منظور از چشم

اندازهای یادگیری ترکیبي از منظر ین چشمترمهم. کردتوان ترسیم ميآموزش 
 :شده استدهندگان در موارد زیر خالصه آموزش

: شاید اولین های آموزشی مختلفمنظاازپیش یادگیری ترکیبی در کاربرد بیش
انداز متصور برای یادگیری ترکیبي که در مورد آن توافق بیشتری وجود دارد، چشم

های آموزشي مختلف است. در گذشته منظااز پیش یادگیری ترکیبي در کاربرد بي
ای و جدا از و از راه دور، به صورت جزیره الینآنو  چهرهبهچهرههای آموزشي منظا

های آموزشي عناصر این گرفتند. امروزه بسیاری از نظامیگر مورد استفاده قرار ميهمد
رود در آینده تعداد برند. انتظار ميدو سیستم را به صورت ترکیبي و تلفیقي به کار مي

بیشتری از مؤسسات آموزشي، یادگیری ترکیبي را با تلفیق عناصر بیشتری از دو روش 
 . کنندتفاده اس الینآنآموزشي سنتي و 

های ها و رسانهیفناور: با ظهور رنگ شدن مرز بین آموزش سنتی و ترکیبیکم
سسات آموزش ؤها حذف شده و بسیاری از مدیجیتالي مرزهای بین آموزش

 ند.هست ای در حرکتای به دوشیوهشیوهتک
کیفیت  ،ازپیش یادگیری ترکیبي: گسترش بیشبهبود کیفیت یادگیری ترکیبی

( در پژوهش 1392. زماني و ببری )کردیاددهي و یادگیری را تقویت خواهد  فرایند
یادگیری ترکیبي کیفیت  ،ت علميئخود به این نتیجه رسیدند که از دیدگاه اعضای هی

تعامالت را بهبود خواهد داد، سبب مشارکت بیشتر کنشگران مختلف در فرایند 
کند و نیاز به نظام مدیریتي م ميازپیش فراهیادگیری شده، تجربیات چندحسي را بیش

از  اصلي تمرکز و تأکید دلیل به ترکیبي یادگیری دهد. رویکردتوانمند را افزایش مي
 و محوریهتجرب سوی به محتوامحوری از محوری، یادگیرند سوی به محوری یاددهند

 شافزای یادگیری،-یاددهي فرایند بهبود موجب محوری،فن به سوی محوریفناوری از

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Jokinen & Mikonen 



 115 دهندهکاربرد یادگیری ترکیبی در آموزش عالی از منظر آموزش

 
 افزایش آموزشي، مکان و زمان در پذیریو انعطاف آموزشي منابع استاد، به دسترسي

 تجربیات سازیمجازی، غني و سنتي هایدانشگاه با مقایسه در هاهزینه بازدهي

 یادگیرنده رضایت و آموزشي اثربخشي میزان افزایش آموزشي، فضای در دانشجویان

 (.1392همکاران،  شود )عجم ومي آموزش به بخشيو کیفیت
اندازهای : رضایت کنشگران آموزش از دیگر چشمرضایت کنشکران آموزش

 نشان پژوهش ادبیات کاربرد یادگیری ترکیبي در نظام آموزش عالي است. بررسي

 و میزان و باالیي دارند رضایت ترکیبي یادگیری هایدوره از که مدرسان دهدمي

 آموزش و چهرهبهچهره سنتي رویکرد با قایسهدر م دانشجویان با آنها تعامل کیفیت

(. بر این اساس، 2011، 1است )نوربرگ و همکاران بوده بیشتر بسیار مجازی صرف
 و کنند ترکیب هم با را های مختلفروش کنندمي سعي آموزش متخصصان از بسیاری
مذکور است  مشکالت حل برای امیدبخش رویکردی ترکیبي یادگیری که معتقدند

آموزش  نوع دو هر از مزایای توانمي رویکرد این (. با2001، 2ر و یوهلي)زنگ
 ترکیبي به آموزش کنوني تمایل (.2001، 3مند شد )یون و لیمبهره سنتي و الکترونیکي

فناوری  از استفاده در آموزیو مهارت آموزش گذشته سال 30گرایش  همان شاید
 (.2009، 4باشد )دانا

ای : توجه به رشد حرفهیادگیری ترکیبی توجه و اهمیت بیشتر به
( و حمایت فني مداوم به 2007، 5دهندگان در زمان مناسب و کافي )واگهانآموزش

یک الگوی تأیید شده که هرگونه  عنوانبهوسیله تیم عملیاتي یادگیری ترکیبي، 
(، 2008، 6سازد )گرایسون و واگهاندهنده را هموار ميخالقیت و نوآوری آموزش

مله دالیل اهمیت و ضرورت توجه بیشتر به یادگیری ترکیبي است. همچنین، جاز
دهندگان، میزان کم بازخورد دریافتي با ترس و عدم کنترل آموزش روبرو شدناهمیت 

بر روابط کالسي ازجمله مباحثي  الینآناز فراگیران و نگراني کلي از اثرات یادگیری 
 .شودهارچوب یادگیری ترکیبي به آن توجه رود در آینده و در چاست که انتظار مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Norberg, Dziuban & Moskal 
2. Zenger & Uehlei 
3. Yoon & Lim 
4. Dana 
5. Vaughan 
6. Garrison & Vaughan 
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 گیریتیجهنبحث و 
 و قابل جهاني مقیاس در آموزشي سطح رشد تقاضا برای آموزش و ضرورت ارتقای 

سسات آموزشي به منظور بقا در محیط رقابتي، تنوع در ؤقبول سبب شده تا م
های اطالعاتي یناورف زیادبپذیرند. در این زمینه رشد را هایشان های ارائه برنامهشیوه

ها و الگوهای نوین یاددهي و یادگیری ظرفیتي جدید برای خلق شیوه ،و ارتباطي
وتربیت، فناوری و فضا، فعالیت یادگیری جدیدی را فراهم آورده است. ترکیب تعلیم

پذیری، سیاری و عنوان یادگیری ترکیبي موجب شده است که در آن به انعطاف با
راه حل بسیاری  ،شود. یادگیری ترکیبيدگانه توجه خاص ميسودمندی ابزارهای چن

های آموزشي است که از اهمیت کاربردی فراواني از مسائل و مشکالت کنوني نظام
دهندگان آموزش عالي از آن جهت برخوردار است. یادگیری ترکیبي برای آموزش

وتربیت، تعلیمتواند آموزش و یادگیری را با استفاده از تنظیم اهمیت دارد که مي
فناوری و محیط یادگیری، فردی کند. این امر موجب ترغیب فراگیر و عملکرد باالتر 

های فراواني برای ها و ظرفیتشود. اگر چه یادگیری ترکیبي همراه با مزیتوی مي
شده نیست و پاسخگویي به مسائل نظام آموزش عالي است، لیکن موفقیت آن تضمین

د. شونب مؤثر بر کیفیت آن در تحلیلي چندوجهي بررسي ضروری است عناصر و جوا
یکي از کنشگران حوزه آموزش و یادگیری ازجمله جوانب  عنوانبهدهندگان آموزش

دهد مسائل زیادی وجود دارد که مهم این تحلیل هستند. مرور ادبیات نشان مي
ر دهند. دهندگان در استفاده از این نوع آموزش مورد توجه قراضروری است آموزش

، طرح کنندوتربیت به دقت تأمل دهندگان باید در مورد پیامدهای تعلیمآموزش ویژه،هب
هایي ترکیبي و روش بگیرندهای آموزشي در نظر جدیدی برای آموزش و اجرای دوره

؛ به نقل از جاکینن و 2010، 1)مکوون کننددوره انتخاب  هایهدفمناسب با 
 (. 2013، 2میکونن

، 4؛ کیسکر و اوتکالت2008، 3های مختلف )ذوالفقاری و همکارانشبررسي پژوه
 ؛ کاپریادی،2013؛ باچانان و همکاران، 2013فینک، ؛ 2010؛ هولي و اولیور، 2005
که کاربرد یادگیری ترکیبي از منظر  دهدنشان مي (2018و الیولیوویا و شاپیرو،  2015

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mccown 
2. Jokinen & Mikonen 
3. Zolfaghari et al 
4. Kisker & Outcalt 
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ناوری و محیطي بوده و همراه با دهندگان متأثر از عوامل چندگانه فردی، فآموزش
ین آنها، تعریف و تعیین ترکیب مناسب است که هیچ ترمهماست که  يهایچالش

قاعده و روش ثابت و مورد توافقي در مورد آن وجود نداشته و تابع مهارت و سلیقه 
دهنده همراه دهندگان است. همچنین تغییر نقش و مسئولیت آموزشطراحان و آموزش

این روش آموزشي از  دربارهارتي و نگرشي و نیاز به توانمندسازی آنها با ضعف مه
دهندگان است. هرچند های یادگیری ترکیبي از منظر آموزشدیگر چالش

ازپیش این نوع آموزش در نظام دهنده کاربرد بیشاندازهای آموزش ترکیبي نشانچشم
دهندگان در ای آموزشآموزش عالي در سراسر جهان و توجه به برنامه توسعه حرفه

 گیری بیشتر از این نوع آموزش است. بهره جهت
ضمن تأکید بر پیچیدگي طراحي و اجرای یادگیری ترکیبي و وجود  ،در پایان

متولیان آموزش عالي گیران و های متعدد در این زمینه، به تصمیممسائل و چالش
سازی شرایط راهماندازهای یادگیری ترکیبي و فچشم جهتد در شوپیشنهاد مي

های سازی زیر ساختهای آن، اقدامات عملي چون فراهمگیری بیشتر از ظرفیتبهره
دهندگان، تولید محتواهای ای آموزشافزاری مناسب، توسعة حرفهافزاری و سختنرم

و  هاههای یادگیری ترکیبي و ترویج و جلب توجه مدرسیادگیری مناسبِ محیط
 نظر قرار دهند. ها به آن را مددانشگاه
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 منابع
 یکردیرو ؛يبیترک یریادگی. (1391) نیالداءیض ،یساالر ؛میابراه ،عمران يصالح
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