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چکیده :هدف اصلي از اجرای پژوهش حاضر ،بررسي
جوانب مهم یادگیری ترکیبي چون عوامل مؤثر بر کاربرد،
چالشها و چشماندازها از منظر آموزشدهنده ،بهعنوان
یکي از مهمترین کنشگران فرایند یاددهي و یادگیری
است .پژوهش حاضر از نوع مروری است .برای
گردآوری اطالعات از موتورهای جستجو و پایگاه
دادههای معتبر چون نورمگز ،مگیران ،ساینس دایرکت،
گوگل اسکوالر ،پروکوئست و مطالعات کتابخانهای و
جستجو در کتابها و مقالهها استفاده شده است .یافتههای
پژوهش ،نشاندهنده آن است که عوامل مختلف دروني و
بیروني بر کاربرد یادگیری ترکیبي از منظر آموزشدهنده
مؤثر است و در این خصوص موضوعات متعددی چون
ترکیب مناسب عناصر یادگیری سنتي و چهرهبهچهره،
تغییر نقش آموزشدهنده ،حمایت مؤسسه و مدیریت،
عوامل رواني چون اطمینان و اضطراب از فناوری و کنترل
بر فرایند یاددهي از مهمترین چالشهای کاربرد آن
هستند .همچنین بر اساس پژوهشها ،کاربرد یادگیری
ترکیبي در مؤسسات آموزشي در سالهای آینده بیش از
پیش گسترش خواهد یافت ،کنشگران آموزش رضایت
بیشتری از آن خواهند داشت و به توسعه حرفهای
آموزشدهندگان توجه بیشتری خواهد شد.
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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.
Keywords: blended learning, learning,
higher education, teaching, trainer
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مقدمه
یونسکو آموزش را بهعنوان اصلي ترین حق اجتماعي شناخته است .در حالي که
مشکل اصلي آموزش بهویژه در کشورهای در حال توسعه هنوز حل نشده است،
یونسکو دسترسي به آموزش باکیفیت را به اثرات کامالً مثبت در اصطالحاتي چون
توزیع نتایج ،تولید و رفا ه اجتماعي پیوند زده است .این سازمان سه اصل را برای
آموزش اعالم کرده است :اصل اول ،تکرار حق آموزش بهعنوان حق انساني اساسي به
عالوه امکانپذیر نمودن این حق؛ اصل دوم ،تأکید دوباره بر آموزش بهعنوان یک
کاالی عمومي و سومین اصل ،اولویت برابری جنسیتي و شمول آموزش بهعنوان
ابتکار جهاني برای سالهای آینده (یونسکو .)2016 ،عليرغم همه تالشها ،جوامع و
نظامهای آموزشي مختلف در این اصول شکست خوردهاند .در این زمینه ،فناوری
بهعنوان مکانیسمي برای تحقق آنها مورد تأکید بوده است (سلوین.)2016 ،1
تغییرات فناوری امری است که تأثیر زیادی بر تغییر و تحوالت شتابنده هزاره سوم
میالدی داشته است .یکي از حوزههایي که بهشدت تحت تأثیر این تغییرات قرار
گرفته است ،حوزه آموزش و یادگیری است (صالحي عمران و ساالری .)1391 ،روند
رایج بهره گیری از فناروی در زندگي روزمره موجب تغییراتي در حوزه آموزش
همچون توزیع ،ساختار و بازسازی دانش شده است (لیم و وانگ .)2016 ،2ارتقای
ارزش و جایگاه فناوری اطالعات و ارتباطات سبب تغییر مؤسسات آموزش عالي و
تبدیل آنها به محیطهای یادگیری با انتخاب چندگانهای (یادگیری از طریق روشهای
متعدد و متنوع) شده است که مکمل تجربه یادگیری کالسي است .این مسئله به بهبود
عملکرد فردی وابسته به زمان و مکان منجر شده است (سینگ و کارت .)2016 ،3از
دیدگاه گراهام )2006( 4به فناوری بهعنوان تسهیل کننده توسعه و برابری آموزش به
سه شیوه زیر نگریسته ميشود:
 -1افزایش تنوع مکانیسمها و روشهای آموزشي
 -2کاهش موانع آموزش بهعنوان مکانیزم همگاني کردن آن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -3بهبود کنترل فرد بر آموزش خود ،در اصطالحاتي چون محتوا ،اجرا ،روش و
مکان آموزش.
در دهههای اخیر ،بیشتر نظامهای آموزش عالي در کشورهای مختلف شاهد رشد
چشمگیر کاربرد فناوری بودهاند .روندی که موجب شکلگیری روش آموزشي و
مفهومي جدید در ادبیات آموزش با عنوان یادگیری ترکیبي 1شد .پیش از استفاده
گسترده از این اصطالح ،از یادگیری چندگانه 2استفاده شده است .امروزه یادگیری
ترکیبي و چندگانه در ادبیات به جای همدیگر استفاده ميشوند (واتسون.)2008 ،3
یادگیری ترکیبي ،اصطالحي نسبتاً جدید است که مفهوم آن برای چندین دهه در
حوزههایي مانند آموزش مجازی وجود داشته است (آکویانلو .)2008 ،4به طور کلي،
اصطالح یادگیری ترکیبي به نسل سوم نظامهای آموزش از راه دور اطالق ميشود
(آکوز و سامسا.)2009 ،5
دو تعریف از یادگیری ترکیبي در ادبیات وجود دارد که بیش از سایر تعاریف در
ادبیات تکرار شده است .این تعاریف را گاریسون و کانوکا )2004( 6و گراهام
( )2006پیشنهاد کرده بودند و تا  20اکتبر  2018به ترتیب  3116و  2146بار در
گوگل نقل شده است (هراستینسکي .)2019 ،7گراهام ( )2006یادگیری ترکیبي را
اینگونه تعریف کرده است :سیستمهای یادگیری ترکیبي ،آموزش چهرهبهچهره را با
آموزشهای مبتني بر رایانه ترکیب ميکنند .گاریسون و کانوکا ( )2004نیز یادگیری
ترکیبي را بهعنوان تلفیق ماهرانه تجارب یادگیری چهرهبهچهره کالسي با تجارب
یادگیری الکترونیکي تعریف کردهاند .بنابراین ميتوانیم نتیجه بگیریم که عناصر کلیدی
یادگیری ترکیبي ،آموزش یا یادگیری چهرهبهچهره و آنالین است .تعریف سومي نیز
از یادگیری ترکیبي در ادبیات موضوع از آلن و سیمن )2010( 8نقل شده است .9آنها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . 9این تعریف تا اکتبر  988 ،2018بار تکرار شده است.
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یادگیری ترکیبي را اینگونه تعریف کردهاند« :دورهای که اجرای آموزش چهرهبهچهره
و آنالین را ترکیب ميکند ،تناسب در اجرای روشهای آموزش وجود دارد ،معموالً
از مباحث آنالین استفاده ميشود و معموالً از جلسات چهرهبهچهره کاسته شده
است».
یادگیری ترکیبي ،رویکردی اثربخش برای مشارکت تعداد زیادی از فراگیران در
یادگیری حجم عظیمي از دانش است که موجب بهبود نتایج یادگیری محیط یادگیری
چهرهبهچهره ميشود (اوکلي .)2016 ،1اگرچه تعاریف مختلفي از یادگیری ترکیبي
وجود دارد ،یادگیری ترکیبي مدلي آموزشي است که شکلهای مختلف رسانه چون
متن ،صدا و تصویر (وبالگ ،کالسهای مجازی ،تختههای بحث و تاالرهای گفتگو و
 )...را در مقیاسهای مختلف (همزمان و غیر همزمان) با مدل آموزش چهرهبهچهره
در یک دوره آموزشي تلفیق ميکند.
آموزش ترکیبي بر پیوستاری با حداقل فعالیتهای آنالین از یک سو و حداقل
فعالیتهای چهرهبهچهره از سوی دیگر قرار دارد .واتسون ( )2008یادگیری ترکیبي را
بهعنوان یک بخش از پیوستاری آموزشي ،از آموزش کامالً آنالین تا آموزش
چهرهبهچهره سنتي توصیف کرده است .این پیوستار شامل مقولههای زیر است:
 -1برنامه کالسي کامالً آنالین که کل یادگیری ،به صورت آنالین و از راه دور
انجام ميشود و هیچ عنصر چهرهبهچهرهای وجود ندارد.
 -2برنامههای کامالً آنالین با انتخابهایي از آموزش چهرهبهچهره غیر ضروری.
 -3برنامه درسي تقریباً آنالین با روزهای انتخابي که نیاز به کالس درس با
امکانات رایانهای است.
 -4برنامه درسي تقریباً آنالین ،جایي که فراگیران هر روز یکدیگر را ميبینند.
 -5آموزش در کالس با عناصر آنالین ضروری و با اهمیت که یادگیری را فراتر
از کالس و فراتر از روزهای مدرسه گسترش ميدهند.
 -6آموزش کالسي تلفیق شده با منابع آنالین ،اما محدود شده یا غیر اجباری
برای دانشآموزان.
 -7آموزشهای چهرهبهچهره سنتي با ارتباطات و منابع آنالین خیلي کم یا بدون
ارتباطات و منابع آنالین.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مدلهای یادگیری ترکیبي عموماً به جنبههای فیزیکي و ویژگيهای ظاهری نسبت
به ویژگي های تعلیم و تربیتي و رواني تأکید دارند (گراهام و همکاران.)2014 ،1
استیکر و هورم )2012( 2چهار مدل یادگیری ترکیبي را به شرح زیر ارائه دادهاند:
 -1مدل چرخشي :3جایي که دانشآموزان بین سبکهای یادگیری آنالین و دیگر
سبکهای آموزش کامالً کالسي ميچرخند.
 -2مدل منعطف :4جایي که محتوا ابتدا به صورت آنالین ارائه شده و سپس
دانشآموزان با یک برنامه زماني سفارشي شخصي حرکت ميکنند .معلمان و دیگر
بزرگساالن حمایت چهرهبهچهره مورد نیاز را با استفاده از مواردی چون آموزش
در گروههای کوچک ،پژوهشهای گروهي و آموزش انفرادی مهیا ميکنند.
 -3مدل شخصي :5بر اساس این مدل فراگیران یک یا چند دوره آنالین؛ بهعنوان
مکمل دورههای سنتي و چهرهبهچهره؛ دریافت مي کنند.
 -4مدل غني شده :6جایي که فراگیران زمان خود را توأمان بین دانشکده و
یادگیری از دور در یک زمینه یادگیری تقسیم ميکنند.
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کامالً آمیخته با فناوری

(کامالً آنالین)

حداقل فعالیت چهرهبهچهره

(کامالً حضوری)

شکل ( )1پیوستار یادگیری ترکیبی

امروزه مؤسسات آموزش عالي در حال تجربه یادگیری ترکیبي بهعنوان مدل
بهبودیافته تدریس از راه دور ،آنالین و چهرهبهچهره هستند (جانسون و همکاران،1
 .)2016از یک سو ،تغییر از مدل آموزش معلممحور به مدل آموزش دانشمحور،
موجب توانمندسازی آموزشدهنده از راه ترکیب فناوری اطالعاتي و ارتباطي در
جنبههای مختلف تدریس و یادگیری شده است (جاني و همکاران .)2018 ،2از سوی
دیگر ،عليرغم انتقادهای فراوان مربوط به هزینههای سنگین ،موانع دسترسي ،افت
تحصیلي و کیفیت دورههای آموزشي ،تقاضا برای آموزش عالي افزایش یافته است.
افزون بر این ،مؤسسات آموزشي با چالشهای مربوط به مناسب بودن آموزشهایشان
با آموزشهای مداوم و استخدام دانشآموختگان تحصیالت تکمیلي (کریستیانسین،
 )2011و اعتبار علمي آموزشها در مؤسسات آموزش عالي روبرو هستند .برای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Johnson et al
. Jani et al
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رویارویي با این چالشها ،مؤسسات نیازمند تحوالت اساسي هستند (کاسترو،1
.)2019
یکي از راهکارهای رویارویي با این چالشها ،بهرهگیری از آموزش ترکیبي است.
یادگیری ترکیبي هم در زمینه آموزشهای صنعتي و سازماني و هم در زمینه
آموزشوپرورش بهسرعت در حال رشد است و بیشتر مؤسسات آموزشي و سازمانها
برای ارائه خدمات بهتر به فراگیران خود از رویکرد یادگیری ترکیبي استفاده ميکنند
(یراسیمو.)2010 ،2
یادگیری ترکیبي مفهومي بالغ و تلفیقي قوی از فعالیتهای یادگیری همزمان و
غیر همزم ان به صورتي خالقانه است .منبع ندارد .برای موفقیت طرح یادگیری
همزمان و غیر همزمان ضروری است عوامل مختلف در ابعاد چندوجهي ،تحلیل
شوند .امروزه نگرش اولیه به یادگیری بهعنوان مفهومي که فناوری ميتواند جایگزین
معلم و سبب صرفهجویي شود ،جایگزین نگرش بلوغ یافتهتری شده است که در آن
نقش معلم (آموزشدهنده/مربي) به همان مهمي آموزش چهرهبهچهره است (لین و
وانگ .)2012 ،3لیکن یادگیری ترکیبي یک حوزه پیچیده و بدون هر گونه عامل
تضمین کننده موفقیت است و عوامل منجر به موفقیت آن در ابعاد چندگانه قابل
بررسي است .در ادبیات موضوع ،موارد مختلفي بهعنوان عناصر و ابعاد یادگیری
ترکیبي ذکر شده است .مهمترین عوامل یادگیری ترکیبي عبارتاند از:
 -1عوامل فناوری (تلفیق رسانهها) :هنگامي که فناوری با یادگیری سنتي ترکیب
ميشود ،عنصر اساسي اجرا ميشود و نميتوان از آن چشمپوشي کرد (چن و یائو،4
 .)2016در تاریخ یادگیری ترکیبي ،تنوع وسیعي از فناوریها همچون تلویزیون،
رایانهها ،نرم افزارهای ارائه و برنامههای شبیهسازی ،با درجههای مختلف از کاربرد و
موفقیت تجربه شدهاند (پیکیانو.)2009 ،5
 -2عوامل آموزشي (تدریس ،طراحي آموزشي ،آموزشدهنده و  :)...برای
اثربخشي فعالیت های آموزشي در یادگیری ترکیبي دالیل متعددی ذکر شده است .بر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
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این اساس ،تأکید مي شود به جای یک مدل آموزشي مناسب برای همه انواع یادگیری
ترکیبي ،باید عوامل اساسي چون فعالیت تدریس و طرح آموزشي مناسب انتخاب
شود.
 -3نتایج (یادگیری و رضایت یادگیرنده) :برای دستیابي به حداکثر نتایج در
یادگیری ترکیبي باید ابتدا بر نتایج آن تمرکز شود (شاند و همکاران .)2016 ،1طراحي
و بازطراحي یادگیری باید با شناسایي نتایج کلیدی آن شروع شود و درگیری فعال،
همکاری و حضور اجتماعي بهعنوان تسهیلکننده یادگیری موفقیتآمیز تعریف شده
باشند (پارکر و همکاران .)2013 ،2در کنار اهمیت نتایج یادگیری ،عامل دیگر رضایت
یادگیرنده است .تجارب آموزشدهنده ،ارزش وظایف دریافت شده فراگیر و
هدفهای محقق شده ،از مهمترین عوامل دستیابي به رضایت یادگیرنده است (دیپ و
همکاران.)2016 ،3
 -4همکاری (حضور اجتماعي و تعامالت انساني) :مهم شمردن تعامالت
آموزشدهنده-یادگیرنده و یادگیرنده -یادگیرنده در فرایند یادگیری نشان ميدهد که
احتمال کمي وجود دارد یادگیری الکترونیکي و چهرهبهچهره ،بهتنهایي یک راهبرد
مؤثر یادگیری و آموزش باشند .آنچه در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد ،این است که
چه وقت و چگونه باید تعامالت انساني چون همکاری و جوامع یادگیری را مد نظر
قرار دهیم؟
 -5طراحي دوره (چهارچوب ،ساختار) :این مفهوم هسته مرکزی است که همه
عوامل اصلي یادگیری در همه مقولههای دیگر را ترکیب ميکند .طراحي مناسب دوره
باید شام ل رهنمودهای فناوری و چندوجهي باشد .چراکه ساختار دوره ،عاملي حیاتي
در درک دانش آموزان از یادگیری گروهي ،حضور اجتماعي و رضایت آنهاست (سو و
براش .)2008 ،4طراحي یادگیری ترکیبي باید عناصر آموزش چهرهبهچهره و آنالین را
با پیروی از یک چهارچوب که دانشآموزان را با روشهای مختلف ،آماده استفاده از
محتوا ميکند ،انجام گیرد (شاند و همکاران.)2016 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
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 -6روندها و فرضیه ها :همانند دیگر مفاهیم تکامل یافته ،یادگیری ترکیبي دارای
روندها و فرضیههایي است .یکي از روندهایي که به نظر ميرسد مهم باشد ،این است
که در یادگیری ترکیبي از ترکیب مناسبي از فعالیتهای یادگیری چهرهبهچهره و
آنالین استفاده ميشود (گارنر و روزر.)2016 ،1
 -7اقتصاد (هزینه-اثربخشي) :دالیل زیادی وجود دارد برای اجرای یادگیری
ترکیبي و اینکه هزینه-اثربخشي همیشه از هدفهای اصلي در آموزش عالي بوده
است .نگرش اولیه به فناوری ،بهبوددهنده آموزش و بهعنوان یک روش ساده
صرفهجویي در هزینه ها ،به وسیله قانون نرخ تمام شده انجام کار ،هزینههای باالی
راهاندازی و هزینه های بعدی نگهداری و حفظ این سیستم رد شده است (رم،2
.)2012
در کنار عناصری که در تحلیل یادگیری ترکیبي به آن اشاره ميشود ،این نوع
آموزش را ميتوان از ابعاد مختلف تجزیهوتحلیل کرد .مهمترین ابعاد یادگیری ترکیبي
و بر اساس جمعبندی مباني نظری به شرح زیر هستند:
 -1دانشگاه (مؤسسه) :شاید آشکارترین مزیت استنباط شده از یادگیری
الکترونیکي این باشد که فعالیتهایي چون ثبت نام ،مدیریت ،اجرا و ارزیابي ميتواند
همه به صورت خودکار و آنالین باشد .این واقعیتي است که بهبودهای فناوری بر
محدودیتها برای ثبت نام دانشآموزان غلبه کرده است (هولند .)2016 ،3چندین دلیل
برای ورود دانشگاهها به یادگیری ترکیبي وجود دارد .مهمترین آنها عبارتاند از:
پتانسیل تقویت تعلیم و تربیت ،دسترسي به دانش ،هزینه اثربخشي و سادگي مرور
(گراهام ،)2006 ،باز بودن برای یادگیری مادامالعمر و اینکه یادگیرندة مسنتر از
انعطافپذیری فعالیتهای آنالین غیر همزمان لذت ميبرد (سو و براش.)2008 ،
 -2یادگیرنده (فراگیر ،دانشجو) :یادگیرندهمحور بودن کمک ميکند که مشارکت
افراد در یادگیری ترکیبي بیشتر شود (واستون .)2008 ،اما برای رضایت یادگیرنده نیاز
به همکاری و حمایت عاطفي است (سو و براش .)2008 ،جذب نسل جوانتر ،دلیلي
برای بازطراحي یادگیری ترکیبي است .اما برای عملکرد بهتر باید به بازطراحي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جریانهایي اقدام شود که برای همه گروههای سني عمومیت دارند (شاند و همکاران،
.)2016
 -3آموزشدهنده :فراهم کردن الگویي برای حمایت از آموزشدهنده و توجه به
رضایت آنها عامل مهمي است که بر استفاده از محیط یادگیری ترکیبي اثرگذار است.
اجرای یادگیری ترکی بي همراه با تغییر در تدریس است که خود هسته مرکزی بوده و
بر بسیاری از خدمات آموزش عالي چون تعامالت یادگیری ،ارزیابي ،مدارک و
حمایت از فراگیران اثر ميگذارد .این تغییرات باعث ميشود ،نقش آموزشدهنده و
یادگیرنده ،بازطراحي و مسئولیتها بازشناسي شوند (گیبسون و همکاران.)2016 ،1
 -4هدفها  :یکي از نقاط قوت یادگیری ترکیبي ،توانایي برای استفاده مجدد و
توزیع سریع محتوای یادگیری است .هنوز به مناسبسازی محتوا برای بافت فرهنگي
محلي نیاز هست .همچنین نیاز به سازگاری با فرهنگهای مناطق مختلف برای محیط
یادگیری و سیستمهای مدیریت یادگیری شناخته شده است .در جهت حمایت از
آموزش برای همه ،همچنان بسیاری از مناطق روستایي با زیرساختهای ضعیف ،نیاز
ضروری به مدل حمایتي دارند.
با توجه به مطالب فوق ميتوان گفت آموزش ترکیبي سیستم پیچیدهای است که
درک بافت ،جریانها و تعامالت کنشکران آن ،بهویژه در ارتباط با فناوریها و
نوآوری ها ،نیازمند تحلیلي چندبعدی و چندسطحي است .یکي از جنبههای مهم
تحلیل این سیستم ،بررسي آن از منظر آموزشدهندگان است .مطالعات نشان ميدهند
ویژگيهای آموزش دهنده مانند نگرش ،سبک تدریس ،کنترل و پاسخگویي آنها مهم
بوده و ت وانایي تدریس آنها بر حضور اجتماعي و رضایت از یادگیری فراگیر تأثیرگذار
خواهد بود (کیم ،کوون و چو .)2011 ،2در این مقاله تالش شده است جوانب مختلف
آموزش ترکیبي همچون عوامل مؤثر بر کاربرد ،چالشها و چشماندازها ،از زاویه یکي
از مهمترین کنشگران این نوع یادگیری بررسي شود .اجرای موفقیتآمیز هر برنامه
درسي منوط به میزان نگرش و موافقت کارگزاران اجرایي آن نظام است .در نظام
آموزش عالي دیدگاه آموزشدهندگان نسبت به یادگیری ترکیبي ميتواند در موفقیت
یا عدم موفقیت دورههای یادگیری ترکیبي بسیار مؤثر باشد .بنابراین ،گسترش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Gibson, Broadley, & Downie
. Kim, Kwon & Cho
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محیطهای یادگیری ترکیبي بدون توجه به آموزشدهندگان دانشگاهها که مؤثرترین
افراد در تصمیمگیریهای برنامه درسي بهویژه در طراحي ،اجرا و ارزشیابي برنامه
درسي هستند ،موفقیت آمیز نخواهد بود .بر همین اساس در این مقاله با استفاده از
مرور ادبیات پژوهش ،به پرسشهای زیر پاسخ داده ميشود:
 -1مهمتر ین عوامل مؤثر بر کاربرد آموزش ترکیبي در آموزش عالي از منظر
آموزشدهندگان کداماند؟
 -2چالش های کاربرد یادگیری ترکیبي در آموزش عالي از منظر آموزشدهندگان
کداماند؟
 -3چشماندازهای کاربرد یادگیری ترکیبي در آموزش عالي از منظر
آموزشدهندگان کدامند؟
روش
پژوهش حاضر به صورت مروری تشریحي و کتابخانهای اجرا شده است .برای
گردآوری اطالعات متناسب با هدف پژوهش ،از موتورهای جستجوگر و پایگاه
دادههای معتبر از جمله نورمگز ،مگیران ،اسکوپوس ،ساینسدایرکت ،پروکوئست،
اِریک ،گوگل اسکوالر و مطالعات کتابخانهای و جستجو در کتابها ،پایاننامهها و
مقالههای علمي منتشر شده ،با کلید واژههای «یادگیری ترکیبي»« ،یادگیری چندگانه»،
«یادگیری الکترونیکي« ،»1یادگیری تلفیقي »2و «یادگیری آمیخته »3استفاده شده است.
در این پژوهش ،به منظور کسب بینش وسیعتر نسبت به متغیرهای پژوهش ،از
نرمافزار آنالین  VOSviewerاستفاده شد .به این منظور ،ابتدا تعداد  2000مقاله که
از مقالههای معتبر در حوزه یادگیری ترکیبي بودند ،در پایگاه داده اسکوپوس پیدا
شدند .سپس با توجه به میزان پرتکراری واژههای کلیدی به کار رفته در این مقالهها،
شکل ( )2به دست آمد .در این تصویر ،هر گروه از واژههای مرتبط به هم دارای
رنگهای جداگانهای هستند .همچنین روابط بین وازهها با خطوط منحني بین آنها
مشخص شده است .هر چه دو کلمه با هم ارتباط بیشتری داشته باشند ،خطوط بین
آنها ضخیمتر است و جایگاه آنها نیز در تصویر به هم نزدیکتر .بزرگي دوایر موجود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. hybrid learning
3
. mixed mode learning
2

106

نامۀ آموزش عالی

در شکل نیز بر اساس وزنهای متعلق به واژهها مشخص شده است .همانطور که
دیده ميشود ،یادگیری ترکیبي با اضافه شدن به واژههای مختلف ،سه بار در تصویر
تکرار شده است که نشان از اهمیت این متغیر دارد .واژه معلم نیز جزء دایرههای نسبت ًا
بزرگ تصویر است.

شکل ( )2نقشه همرخدادی واژگان کلیدی متون مورد بررسی در حوزه یادگیری ترکیبی

همانطور که در شکل ( )2دیده ميشود ،واژههای دانشجو ،مشارکت ،رضایت،
محیط یادگیری ترکیبي و انگیزه در یک گروه؛ واژههای فناوری ،آموزش ،معلم،
مؤسسه ،نقش ،منبع ،نیاز و هیئت علمي در یک گروه؛ واژههای رویکرد یادگیری
ترکیبي و مهارت در یک گروه؛ واژههای کالس ،سخنراني و مفهوم در یک گروه؛ و
واژههای واحد یادگیری ترکیبي و واحد در یک گروه قرار ميگیرند که نشاندهنده
ارتباط مفهومي بیشتر این واژهها است.
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یافتهها
پرسش اول :مهمترین عوامل مؤثر بر کاربرد یادگیری ترکیبي در آموزش عالي از منظر
آموزشدهندگان کداماند؟
شناخت آموزشدهنده در ارتباط با یادگیری ترکیبي ميتواند به ایجاد فضای
آموزشي مطلوبتری برای آموزش منجر شود .اگر دستاندرکاران نظام آموزشي
واکنش آموزش دهندگان را نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبي درک کنند ،تصمیمهای
مؤثرتر و قابل پذیرشتری اتخاذ خواهند کرد .از جوانب مهم این شناخت ،عوامل و
عناصر مؤثر بر گرایش آموزشدهندگان به استفاده از یادگیری ترکیبي است.
لئو و همکاران )2012( 1عوامل مؤثر بر ترغیب آموزشدهندگان به پذیرش
یادگیری ترکیبي را شامل انگیزه ،یادگیری مستقل ،یادگیری شخصي شده،
خودکارآمدی کامپیوتری (احساس اطمینان و اعتماد به توانایي خود در کار با
کامپیوتر) ،پذیرش اجتماعي ،انتظارات بیروني و بهبود مهارتها ميدانند .بهطور کلي،
عوامل مؤثر بر گرایش آموزشدهندگان به یادگیری ترکیبي در دو مقوله دروني و
بیروني پوشش داده ميشوند (براون.)2016 ،2
عوامل دروني بهعنوان میانجي هستند .شناخت فردی آموزشدهنده ،فلسفه
آموزشي آموزشدهنده و مدل آموزشي مورد استفاده به وسیله آموزشدهنده که مدل
ذهني او است ،از مهمترین عوامل دروني در پذیرش یادگیری ترکیبي توسط
آموزشدهندگان است (هورا.)2012 ،3
بر اساس مطالعات پژوهشگران ،عوامل بیروني ميتواند در اصطالحاتي چون
فرهنگ ،ساختار یا عناصر آموزشي معرفي شود .به مواردی چون ارزشمندی ،پشتیباني
فني ،میزان نیاز به حمایت فني ،سرمایهگذاری و زمان آمادهسازی زیرساختهای
آموزشي بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر کاربرد یادگیری ترکیبي توسط آموزشدهنده
اشاره شده است .این موارد عوامل مهمي برای کاربرد فناوری توسط آموزشدهندگان
در نظامهای آموزش عالي هستند .در ادامه ،برخي از مهمترین عوامل دروني و بیروني
مؤثر بر کاربرد یادگیری ترکیبي توسط آموزشدهندگان تشریح شده است:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Lu, Zhao & Jiang
. Brown
3
. Hora
2

108

نامۀ آموزش عالی

عوامل درونی
 نگرشها و باورهای آموزشدهنده :از دو جنبه کلي ،نگرشها و باورهایآموزشدهندگان به یادگیری ترکیبي مرتبط ميشود .نخست ،باورها و نگرش
آموزشدهندگان نسبت به فناوری ،که تصمیمهای آموزشدهندگان را تحت تأثیر قرار
داده و شکل ميدهد .دوم ،نگرش و باورهای آموزشدهندگان نسبت به تدریس .نتایج
پژوهشهای بسیاری نشاندهنده تأثیرگذاری باورها و نگرشهای آموزشدهندگان بر
یادگیری ترکیبي در فرایند اجرایي آن است .اگرچه ترس و اضطراب از فناوری ،اثری
منفي بر رغبت آموزش دهندگان در پذیرش یادگیری ترکیبي دارد ،اما پذیرش و
گرایش به یادگیری ترکیبي برای آموزشدهندگاني که از درجه باالیي از خودکارآمدی
اینترنتي (احساس اطمینان و اعتماد به توانایي خود در کار با اینترنت) برخوردار
هستند ،وجود دارد (باچانان و همکاران.)2013 ،1
 یادگیری آموزشدهنده :ضروری است مدرسان از نیازشان به یادگیری و تغییرآگاه شوند (فینک .)2013 ،2از سوی دیگر ،نیازهای آموزشي مربیان بهویژه در زمینه
رایانه و فناوری اطالعات را نباید از نظر دور داشت .نتایج پژوهش هم نشان داده
است که مربیان از نظر به کارگیری رایانه و نرمافزارهای رایانهای برای انجام وظایف
شغلي خود نیازمند آموزش هستند (میرزامحمدی.)1384 ،
 انگیزه آموزشدهنده :انگیزه با همه جوانب توجه و احساس در ارتباط است.اگرچه فرد بر اساس عوامل مختلفي برانگیخته ميشود که از نظر تجارب خاص و از
نظر عواقب بي همتا هستند ،انگیزههای دروني بيشک از عوامل تأثیرگذار قوی است.
از نظر کاپریادی ،)2015( 3انگیزه بهعنوان میانجي فعالي است که به آموزشدهندگان
کمک مي کند آماده کاربرد فناوری در تدریس و یادگیری شوند .انگیزه به دو مقوله
انگیزه دروني و بیروني تقسیم ميشود .انگیزه بیروني ،یک عمل را به اهمیت نتایج به
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.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Buchanan, Sainter & Saunders
. Fink
3
. Copriady
2

کاربرد یادگیری ترکیبی در آموزش عالی از منظر آموزشدهنده

109

عوامل بیرونی
 تعامالت آموزشدهنده با فناوری :درک آموزشدهنده از سودمند بودن فناوریسبب ترغیب وی به استفاده از فناوری ميشود (سیگدام و تاپکو .)2015 ،1همچنین
ضعف سواد رسانهای و فناوری ،کاربرد یادگیری ترکیبي در میان آموزشدهندگان را
کم کرده و میزان تعامل با فناوری ،سبب ترغیب آموزشدهندگان به استفاده از آن در
یادگیری ترکیبي ميشود .بنابراین ،مشکالت رویارویي با فناوری برای
آموزش دهندگان وابسته به فقر سواد فناوری آنهاست (داویس و فایل.)2007 ،2
آموزشدهندگان از فناوریهای مدرن برای آموزش فراگیران در حوزههای مختلف و
وسیعتری استفاده ميکنند و سبب همکاریهایي ميشوند که به بهبود انگیزه فراگیران
منجر ميشود (الیولیوویا و شاپیرو.)2018 ،3
 حجم کار علمی آموزشدهندگان :از موضوعات مهم برای ترغیبآموزشدهندگان به استفاده از ظرفیتهای ابزارهای آنالین در تدریس ،حجم کار
آنهاست .در صورتي که زمان کافي برای درگیری با فناوری وجود نداشته باشد،
آموزشدهندگان به طور قابل توجهي در پذیرش و کاربرد فناوریهای آموزشي با
مشکل روبرو خواهند شد (سیمپسون .)2010 ،4طراحي آموزشي یادگیری ترکیبي نیاز
به زمان دارد و در این خصوص حجم کار علمي آموزشدهندگان یک عامل منفي به
شمار ميآید (بریچ و بارنت .)2009 ،5آموزشدهندگان زیادی هستند که به زمان بیشتر
برای طراحي و ارائه واحد درسي ترکیبي نیاز دارند .اغلب طراحان واحدهای درسي،
استادان و آموزشدهندگان ،تجربههای غیرمرتبط با زمینه آموزش برخط و سنتي دارند
(لوپز -پرتز ،پرتز-لوپز و رادریگز-آریزا )2011 ،6و این موضوع مشکل را دو چندان
ميکند.
 محیط آموزشگاهی :مدیریت آموزشگاهي با توجه به برنامهریزی راهبردی،سیاستگذاری یا جایگزین ميشود .اگر سیستمهای یادگیری ترکیبي با توجه به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. Cigdem & Topcu
. Davis & Fil
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. Lyulyaeva & Shapiro
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. Simpson
5
. Birch & Burnett
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. Lopez-Perez, Perez-Lopez & Rodriguez-Ariza
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نیازهای آموزشي محلي (محیط آموزشگاهي) طراحي شوند ،به احتمال زیاد با
مشکالت کمتری روبرو ميشوند (بنفیلد و همکاران .)2006 ،1به نظر ميرسد آمادگي
سازماني برای یادگیری ترکیبي و سیستمهای ارتباطي بین فراگیران ،آموزشدهندگان و
مدیران (تابور )2007 ،2در تأثیرگذاری یادگیری ترکیبي حیاتي باشند .آموزشدهندگان
نشان دادهاند که وابسته به حمایت سیستمي مدیران و مؤسسه هستند .به نظر جانسون
و همکاران )2016( 3برای موفقیت یادگیری ترکیبي نیاز کامل به سیاستهای آموزشي
حمایتي روشن و اقدام مناسب مؤسسه است.
 تعامالت آموزشدهنده با دانشآموزان :یادگیرندگان به آموزشدهندگان دریادگیری ترکیبي بهعنوان تسهیلکننده یادگیری مينگرند (هولي و اولیور.)2010 ،4
بنابراین الزم است آموزش دهندگان تعامل الزم و درک مناسبي از انگیزه فراگیران برای
درگیری در آموزش ترکیبي و آنالین داشته باشند .در این زمینه باید استفاده از
ابزارهای فناوری آموزش داده شود و سواد فناوری هر دو گروه بهعنوان بخش مهم
مورد نیاز یادگیری ترکیبي مورد توجه قرار گیرد.

نگرشها و
باورهای
آموزشدهنده
یادگیری
آموزشدهنده
انگیزه
آموزشدهنده

عوامل
درونی

گرایش
آموزشدهندگا
ن به یادگیری
ترکیبی

عوامل
بیرونی

تعامالت آموزشدهنده با
فناوری
حجم کار علمی آموزش
دهندگان
محیط آموزشگاهی
تعامالت آموزشدهنده با
دانشآموزان

شکل ( )2عوامل مؤثر بر گرایش آموزشدهندگان به کاربرد یادگیری ترکیبی
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. Benfield, Roberts & Francis
. Tabor
3
. Johnson et al
4
. Holley & Oliver
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پرسش دوم :چالشهای کاربرد یادگیری ترکیبي در آموزش عالي از منظر
آموزشدهندگان کداماند؟
در ادبیات موضوع و از منظر آموزشدهندگان ،چالشهای متعدد و بسیاری برای
کاربرد یادگیری ترکیبي در نظام آموزشي ذکر شده است که برخي از مهمترین آنها به
شرح زیر است:
نیاز به مهارت طراحی :چالشهای یادگیری ترکیبي بسیار هستند و بروز آنها در
ابتدا مبتني بر توسعه ابداعات فناوری و تعامل در محیطهای یادگیری سنتي است.
فناوری اط العاتي و ارتباطي تنها یک ضمیمه آموزشي نیست و بهسادگي جایگزین
سیستمهای یادگیری سنتي نميشود .بلکه یک بخش فعال از یک روش جدید
آموزشي است و نیازمند تنوعي از مهارتهای طراحي است که بیشتر آموزشدهندگان
از آن بيبهره هستند (لوپز و همکاران.)2011 ،
غیرقابل کنترل و غیرقابل پیشبینی بودن اثرات و نتایج :به اعتقاد سلوین
( )2011یکي از بزرگترین چالشهای استفاده از فناوریهای جدید شکل و اندازه اثر
آنها بر نظام آموزشي است .در بیشتر موارد این ساز و کارها ،الگویي ناسازگار از
استفاده از فناوری را نشان ميدهد .درنتیجه اثرات و پیامدهای اجرای فناوری در
ساخت های آموزشي غیرقابل کنترل و غیرقابل پیشبیني هستند .بنابراین،
دگرگونيهای فناوری بهعنوان یک فرایند پیچیده ،به چهارچوب مفهومي وسیع برای
تحلیل نیاز دارد.
تغییر نقش آموزشدهنده :از دیگر چالشهای یادگیری ترکیبي برای
آموزشدهندگان ،تغییر نقش آنها است .به اعتقاد باتس )2015( 1یکي از پرسشهای
اصلي که الزم است به آن پاسخ داده شود این است که نقش آموزشدهنده چیست؟ و
چگونه وی به وسیله فناوری جایگزین ميشود؟
مسائل مدیریتی و حمایت سازمانی :مسائل مدیریت و حمایت مؤسسه از آموزش
ترکیبي ،از دیگر چالش های موجود در حوزه یادگیری ترکیبي است .حمایت سازماني
به آمادهسازی آموزشدهندگان برای چگونگي کاربرد ابزارهای آنالین و ترکیبي
مربوط است (پورتر و همکاران .)2014 ،2ظرفیتسازی با استفاده از آموزش ،مهمترین
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حمایتي است که آموزشدهندگان ميتوانند از مؤسسه دریافت کنند (بارتون و بسیتي،1
 .)2013هدایت و حمایت مؤسسه برای دستیابي آموزشدهندگان در بهرهمندی از
ابزارهای تدریس ضروری است .همچنین ،برنامههای توسعه حرفهای بهویژه برای
مهارتهای فناوری و با یک راهبرد مناسب ،باید در دسترس آموزشدهندگان باشد
(واچ و همکاران .)2011 ،2تعیین نکردن سیاستهای آموزشي ،همانند نداشتن تعریفي
جامع از یادگیری ترکیبي ،مشخص نبودن نحوه تطابق آموزش ترکیبي با هدفهای
مؤسسه آموزشي ،مسائل حقوقي همچون حق چاپ و مالکیت فکری و نبود الگوی
مناسب برای ارزیابي برنامه های آموزشي ازجمله موانع عمده مدیریت در آموزش
ترکیبي است (اوستون و ویدمن.)2008 ،3
تلفیق مناسب عناصر آموزش سنتی و آنالین :همچنین موضوع ترکیب و تلفیق
مناسب عناصر محیطهای یادگیری سنتي و آنالین در یک روش جدید چالش بزرگ
آموزشدهندگان است .آردید و همکاران )2015( 4معتقد بودند که این نوع نگاه که
یادگیری ترکیبي تلفیق ساده عناصر دو محیط یادگیری است ،نميتواند نگاه کاملي از
یادگیری ترکیبي باشد .چرا ه این نگاه به طور ساده به «چفت شدن» 5فناوری با
دورههای سنتي اشاره دارد که از فناوری بهعنوان عامل افزودني به تدریس مفاهیم
سخت یا اطالعات تکمیلي استفاده مي شود .آموزش ترکیبي یک مفهوم پیچیده است.
در این حالت ،این فناوری نیست که اجرای آموزش ترکیبي را متنوع ميسازد ،بلکه
چگونگي استفاده از آن است .چو ،یانگ و یه )2011( 6گزارش دادهاند که هیچ
استانداردی برای انتخاب ترکیب مناسب وجود ندارد و همه چیز به دانش و سلیقه
برنامهریزان آموزشي دانشگاهي بستگي دارد .بهنک )2012( 7معتقد بود که نگراني
اصلي مؤسسات آموزشي و استادان دانشگاهها ،تالش بیشتر برای ایجاد تلفیق در
حوزه آموزش و یادگیری است ،نه فناوری .از اینرو ،چاره کار در خود مفهوم
یادگیری ترکیبي و تعادل تلفیق یادگیری در مقابل آموزش است که یادگیرنده و فرایند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Burton & Bessette
. Wach, Broughton, & Powers
3
. Owston & Wideman
4
. Ardid et al
5
. Latching
6
. Chu, Huang, & Yeh
7
. Behnke
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یاددهي-یادگیری را به خط مقدم برنامههای آموزشي تلفیقي کشانده است .ترکیب
محیطهای فیزیکي و مجازی باید بر اساس فهم درستي از نقاط قوت و ضعف هر یک
از محیطها ،بهعالوه فرصت انتخاب برای یادگیرندگان باشد .اگر مؤلفههای تلفیقي
یادگیری ترکیبي بهخوبي نیازسنجي ،طراحي ،اجرا و ارزشیابي نشوند و بازخورد
نگیرند ،نهتنها اثربخش نخواهند بود ،بلکه موجب هدررفت هزینههای سرمایهای
خواهند شد (نجفي.)1396 ،
بولنز ،وور و بوات )2017( 1چالشهای چهارگانه زیر را بهعنوان چالشهای اصلي
طراحي و کاربرد یادگیری ترکیبي معرفي کردهاند:
 -1چگونگي ایجاد انعطافپذیری؛ به معنای فراهمسازی محیط یادگیری منعطف
و دارای تنوع که امکان انتخاب فرصت یادگیری را به یادگیرندگان در زمان ،مکان و
روش یادگیری خاص بدهد.
 -2چگونگي تسهیل تعامل؛ به این معنا که روابط رواني-اجتماعي جریان مرکزی
محیط یادگیری بوده و آموزشدهنده باید از آن آگاهي داشته باشد.
 -3چگونگي تسهیل فرایندهای یادگیری؛ بدین معنا که راهبردهای فراشناختي و
توانایي خودتنظیمي اهمیت ویژهای در یادگیری ترکیبي داشته و برخي از فراگیران نیاز
به برانگیخته شدن دارند.
 -4چگونگي تسریع شرایط یادگیری کارآمد؛ به معنای توجه به درگیری احساسي
در فرایند یادگیری شامل لذت بردن ،احساس اطمینان و غیره.
همچنین اوکاک ) 2010( 2موانع بالقوه استفاده از یادگیری ترکیبي را در سه طبقه
تقسیمبندی کرده است:
 -1فرایندهای آموزشي :شامل پیچیدگيهای محیط یادگیری ترکیبي ،کمبود زمان
برای آمادهسازی و برنامهریزی تدریس ،چالشهای ترغیب فراگیران برای استفاده از
بخش آنالین دوره و مدیریت زمان .
 -2موضوعات اجتماعي :شامل کمبود حمایت مدیریتي و مؤسسهای و نیاز به
تغییر نقش آموزشدهندگان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Boelens, Wever & Voet
. Ocak
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 -3جریانات فني :عدم راحتي و آرامش آموزشدهندگان و فراگیران از کاربرد
فناوری ،ناکافي بودن حمایتهای فني و نیز ناکافي بودن سخت افزارها (به نقل از
جاکینن و میکونن.)2013 ،1
پرسش سوم :چشماندازهای کاربرد یادگیری ترکیبي در آموزش عالي از منظر
آموزشدهندگان کداماند؟
منظور از چشم انداز در این پژوهش ،دورنمایي است که برای کاربست این نوع
آموزش ميتوان ترسیم کرد .مهمترین چشماندازهای یادگیری ترکیبي از منظر
آموزشدهندگان در موارد زیر خالصه شده است:
کاربرد بیشازپیش یادگیری ترکیبی در نظامهای آموزشی مختلف :شاید اولین
چشم انداز متصور برای یادگیری ترکیبي که در مورد آن توافق بیشتری وجود دارد،
کاربرد بياز پیش یادگیری ترکیبي در نظامهای آموزشي مختلف است .در گذشته
نظامهای آموزشي چهرهبهچهره و آنالین و از راه دور ،به صورت جزیرهای و جدا از
همدیگر مورد استفاده قرار ميگرفتند .امروزه بسیاری از نظامهای آموزشي عناصر این
دو سیستم را به صورت ترکیبي و تلفیقي به کار ميبرند .انتظار ميرود در آینده تعداد
بیشتری از مؤسسات آموزشي ،یادگیری ترکیبي را با تلفیق عناصر بیشتری از دو روش
آموزشي سنتي و آنالین استفاده کنند.
کمرنگ شدن مرز بین آموزش سنتی و ترکیبی :با ظهور فناوریها و رسانههای
دیجیتالي مرزهای بین آموزشها حذف شده و بسیاری از مؤسسات آموزش
تکشیوهای به دوشیوهای در حرکت هستند.
بهبود کیفیت یادگیری ترکیبی :گسترش بیشازپیش یادگیری ترکیبي ،کیفیت
فرایند یاددهي و یادگیری را تقویت خواهد کرد .زماني و ببری ( )1392در پژوهش
خود به این نتیجه رسیدند که از دیدگاه اعضای هیئت علمي ،یادگیری ترکیبي کیفیت
تعامالت را بهبود خواهد داد ،سبب مشارکت بیشتر کنشگران مختلف در فرایند
یادگیری شده ،تجربیات چندحسي را بیشازپیش فراهم ميکند و نیاز به نظام مدیریتي
توانمند را افزایش ميدهد .رویکرد یادگیری ترکیبي به دلیل تأکید و تمرکز اصلي از
یاددهند محوری به سوی یادگیرند محوری ،از محتوامحوری به سوی تجربهمحوری و
از فناوریمحوری به سوی فنمحوری ،موجب بهبود فرایند یاددهي-یادگیری ،افزایش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Jokinen & Mikonen
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دسترسي به استاد ،منابع آموزشي و انعطافپذیری در زمان و مکان آموزشي ،افزایش
بازدهي هزینهها در مقایسه با دانشگاههای سنتي و مجازی ،غنيسازی تجربیات
دانشجویان در فضای آموزشي ،افزایش میزان اثربخشي آموزشي و رضایت یادگیرنده
و کیفیتبخشي به آموزش ميشود (عجم و همکاران.)1392 ،
رضایت کنشکران آموزش :رضایت کنشگران آموزش از دیگر چشماندازهای
کاربرد یادگیری ترکیبي در نظام آموزش عالي است .بررسي ادبیات پژوهش نشان
ميدهد که مدرسان از دورههای یادگیری ترکیبي رضایت باالیي دارند و میزان و
کیفیت تعامل آنها با دانشجویان در مقایسه با رویکرد سنتي چهرهبهچهره و آموزش
مجازی صرف بسیار بیشتر بوده است (نوربرگ و همکاران .)2011 ،1بر این اساس،
بسیاری از متخصصان آموزش سعي ميکنند روشهای مختلف را با هم ترکیب کنند و
معتقدند که یادگیری ترکیبي رویکردی امیدبخش برای حل مشکالت مذکور است
(زنگر و یوهلي .)2001 ،2با این رویکرد ميتوان از مزایای هر دو نوع آموزش
الکترونیکي و سنتي بهرهمند شد (یون و لیم .)2001 ،3تمایل کنوني به آموزش ترکیبي
شاید همان گرایش  30سال گذشته آموزش و مهارتآموزی در استفاده از فناوری
باشد (دانا.)2009 ،4
توجه و اهمیت بیشتر به یادگیری ترکیبی :توجه به رشد حرفهای
آموزشدهندگان در زمان مناسب و کافي (واگهان )2007 ،5و حمایت فني مداوم به
وسیله تیم عملیاتي یادگیری ترکیبي ،بهعنوان یک الگوی تأیید شده که هرگونه
خالقیت و نوآوری آموزشدهنده را هموار ميسازد (گرایسون و واگهان،)2008 ،6
ازج مله دالیل اهمیت و ضرورت توجه بیشتر به یادگیری ترکیبي است .همچنین،
اهمیت روبرو شدن با ترس و عدم کنترل آموزشدهندگان ،میزان کم بازخورد دریافتي
از فراگیران و نگراني کلي از اثرات یادگیری آنالین بر روابط کالسي ازجمله مباحثي
است که انتظار ميرود در آینده و در چهارچوب یادگیری ترکیبي به آن توجه شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. Norberg, Dziuban & Moskal
. Zenger & Uehlei
3
. Yoon & Lim
4
. Dana
5
. Vaughan
6
. Garrison & Vaughan
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بحث و نتیجهگیری
رشد تقاضا برای آموزش و ضرورت ارتقای سطح آموزشي در مقیاس جهاني و قابل
قبول سبب شده تا مؤسسات آموزشي به منظور بقا در محیط رقابتي ،تنوع در
شیوههای ارائه برنامههایشان را بپذیرند .در این زمینه رشد زیاد فناوریهای اطالعاتي
و ارتباطي ،ظرفیتي جدید برای خلق شیوهها و الگوهای نوین یاددهي و یادگیری
فراهم آورده است .ترکیب تعلیموتربیت ،فناوری و فضا ،فعالیت یادگیری جدیدی را
با عنوان یادگیری ترکیبي موجب شده است که در آن به انعطافپذیری ،سیاری و
سودمندی ابزارهای چندگانه توجه خاص ميشود .یادگیری ترکیبي ،راه حل بسیاری
از مسائل و مشکالت کنوني نظامهای آموزشي است که از اهمیت کاربردی فراواني
برخوردار است .یادگیری ترکیبي برای آموزشدهندگان آموزش عالي از آن جهت
اهمیت دارد که مي تواند آموزش و یادگیری را با استفاده از تنظیم تعلیموتربیت،
فناوری و محیط یادگیری ،فردی کند .این امر موجب ترغیب فراگیر و عملکرد باالتر
وی مي شود .اگر چه یادگیری ترکیبي همراه با مزیتها و ظرفیتهای فراواني برای
پاسخگویي به مسائل نظام آموزش عالي است ،لیکن موفقیت آن تضمینشده نیست و
ضروری است عناصر و جوانب مؤثر بر کیفیت آن در تحلیلي چندوجهي بررسي شود.
آموزشدهندگان بهعنوان یکي از کنشگران حوزه آموزش و یادگیری ازجمله جوانب
مهم این تحلیل هستند .مرور ادبیات نشان ميدهد مسائل زیادی وجود دارد که
ضروری است آموزشدهندگان در استفاده از این نوع آموزش مورد توجه قرار دهند.
بهویژه ،آموزشدهندگان باید در مورد پیامدهای تعلیموتربیت به دقت تأمل کنند ،طرح
جدیدی برای آموزش و اجرای دورههای آموزشي در نظر بگیرند و روشهایي ترکیبي
مناسب با هدفهای دوره انتخاب کنند (مکوون2010 ،1؛ به نقل از جاکینن و
میکونن.)2013 ،2
بررسي پژوهشهای مختلف (ذوالفقاری و همکاران2008 ،3؛ کیسکر و اوتکالت،4
2005؛ هولي و اولیور2010 ،؛ فینک2013 ،؛ باچانان و همکاران2013 ،؛ کاپریادی،
 2015و الیولیوویا و شاپیرو )2018 ،نشان ميدهد که کاربرد یادگیری ترکیبي از منظر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Mccown
. Jokinen & Mikonen
3
. Zolfaghari et al
4
. Kisker & Outcalt
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آموزشدهندگان متأثر از عوامل چندگانه فردی ،فناوری و محیطي بوده و همراه با
چالشهایي است که مهمتر ین آنها ،تعریف و تعیین ترکیب مناسب است که هیچ
قاعده و روش ثابت و مورد توافقي در مورد آن وجود نداشته و تابع مهارت و سلیقه
طراحان و آموزشدهندگان است .همچنین تغییر نقش و مسئولیت آموزشدهنده همراه
با ضعف مهارتي و نگرشي و نیاز به توانمندسازی آنها درباره این روش آموزشي از
دیگر چالشهای یادگیری ترکیبي از منظر آموزشدهندگان است .هرچند
چشماندازهای آموزش ترکیبي نشاندهنده کاربرد بیشازپیش این نوع آموزش در نظام
آموزش عالي در سراسر جهان و توجه به برنامه توسعه حرفهای آموزشدهندگان در
جهت بهرهگیری بیشتر از این نوع آموزش است.
در پایان ،ضمن تأکید بر پیچیدگي طراحي و اجرای یادگیری ترکیبي و وجود
مسائل و چالشهای متعدد در این زمینه ،به تصمیمگیران و متولیان آموزش عالي
پیشنهاد ميشود در جهت چشماندازهای یادگیری ترکیبي و فراهمسازی شرایط
بهرهگیری بیشتر از ظرفیتهای آن ،اقدامات عملي چون فراهمسازی زیر ساختهای
نرمافزاری و سختافزاری مناسب ،توسعة حرفهای آموزشدهندگان ،تولید محتواهای
یادگیری مناسبِ محیطهای یادگیری ترکیبي و ترویج و جلب توجه مدرسهها و
دانشگاهها به آن را مدنظر قرار دهند.
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منابع
 یادگیری ترکیبي؛ رویکردی.)1391(  ضیاءالدین، ابراهیم؛ ساالری،صالحي عمران

 دوماهنامه راهبردهای آموزش.یادگیری/نوین در توسعه آموزش و فرایند یاددهي
.75-69 ،)1(5 ،در علوم پزشکي
.)1392(  محمدرضا، بهروز؛ آهنچیان، حسین؛ مهرام، علياکبر؛ جعفری ثاني،عجم
بررسي نقش انگیزش تحصیلي و مهارتهای رایانهای دانشجویان در دیدگاه آنان
.82 -63 ،15 ، رهیافتي نو در مدیریت آموزشي.نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبي
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