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چکیده
هدف اصلی از اجرای پژوهش حاضر ،بررسی جوانب مهم یادگیری ترکیبی چون عوامل مؤثر بر کاربرد ،چالشها و چشماندازها
از منظر آموزش دهنده ،به عنوان یکی از مهمترین کنشگران فرایند یاددهی و یادگیری است .یادگیری ترکیبی ،به عنوان یک
سازوکار جدی در استفاده متنوع و گسترده از روش های یادگیری تاکید دارد .یادگیری ترکیبی با بکارگیری ابزارهای متنوع و
فناوریهای پیشرفته ،سعی در بهبود کیفیت و توسعه کمی فعالیتهای آموزشی دارد .آموزش روش ترکیبی با توجه به تلفیق
آموزش سنتی و الکترونیکی با همدیگر در آینده شیؤه غالب بر تمام آموزشها خواهد بود .یادگیری ترکیبی باداشتن مزیتهای
هر دو رویکرد آموزش(سنتی و الکترونیکی) یک رویکرد موثر برای افزایش اثربخشی یادگیری ،سهولت دسترسی به مواد
آموزشی و افزایش اثربخشی هزینه ها می باشد .پژوهش حاضر از نوع مروری است .برای گردآوری اطالعات از موتورهای
جستجو و پایگاه داده های ،پروتال جامع علوم انسانی و مطالعات کتابخانه ای و جستجو در کتاب ها و مقاله ها استفاده شده
است .یافته های پژوهش ،نشان دهنده آن است که عوامل مختلف درونی و بیرونی بر کاربرد یادگیری ترکیبی از منظر آموزش
دهنده مؤثر است و در این خصوص موضوعات متعددی چون ترکیب مناسب عناصر یادگیری سنتی و چهره به چهره ،تغییر
نقش آموزش دهنده ،و مدیریت عوامل روانی چون اطمینان و اضطراب از فناوری و کنترل بر فرایند یاددهی از مهم ترین چالش
های کاربرد آن هستند.
واژههای کلیدی :یادگیری ترکیبی ،اهمیت و اهداف یادگیری ترکیبی ،مزایای یادگیری ترکیبی ،فاکتورهای یادگیری ترکیبی
 ،چالش ها و راهکارها ،عوامل یادگیری ترکیبی
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مقدمه
یادگیری ترکیبی به معنای ادغام محیط های یادگیری مختلف در یکدیگر است و همچنین می تواند به معنای ترکیب روش ها،
فنون یا منابع اطالعاتی و بکارگیری آنها در یک محیط یادگیری معنی داری که به طور تعاملی و دو سویه است ،باشد .تأکید بر
عنصر انسانی به عنوان عنصر حیاتی در کنار عناصر الکترونیکی در نظام یادگیری ترکیبی ،می تواند یک راهبرد کاربردی در
تعلیم و تربیت به حساب آید(فردوسیان  ،نوروزی.)13۸۹،
یادگیری ترکیبی برای یادگیرندگان و معلمان ،یک محیط یادگیری و تدریس مؤثر تر را فراهم میکند تا یادگیرندگان بتوانند
فعالیت هایی را که متناسب با سرعت شخصی ،سطح و سبک آنها در یادگیری است را انتخاب نموده و با استقالل و اعتماد به
نفس بیشتری عمل کنند .آنها همچنین می توانند در تصمیم گیری ،تفکر خالق و تفکر انتقادی تواناتر شوند و در زمینه ی حل
مسائلی که در یادگیری و زندگی واقعی با آنها مواجه هستند ،به تحقیق و اکتشاف بپردازند .عالوه بر آن ،معلم می تواند به
عنوان یک تسهیل کننده ،سرپرست یا یک دستیار باشد که فعالیت های یادگیری رامدیریت و سازماندهی می کند .یادگیری
ترکیبی ،اختیارات افراد را به منظور ایجاد کمیت و کیفیت بیشتر در تعامالت انسانی در یک محیط یادگیری افزایش می دهد و
به یادگیرندگان فرصت هایی برای باهم بودن و در عین حال از هم مستقل بودن را به ارمغان می آورد .در این محیط آموزشی،
به کمک فناوری و ابزارهای مبتنی بر آن ،اجتماع یادگیرندگان فراهم می شود تا در هرمکان و در هر زمانی با یکدیگر تعامل
داشته باشند(والیتی  ،رمضانی.)13۸۹،

مفهوم شناسی یادگیری ترکیبی
یادگیری ترکیبی یک اصطالح نسبتا جدید است اما مفهوم آن برای چندین دهه است که در حوزه هایی مانند آموزش مجازی
وجود داشته است به طور کلی ،اصطالح یادگیری ترکیبی به نسل سوم از سیستم های آموزش از راه دور اطالق می شود .نسل
اول ،شامل آموزش مکاتبه ای بود که روش ها و ابزارهای آموزشی یک طرفه از قبیل ایمیل ،رادیو و تلویزیون را به کار می
گرفت؛ نسل دوم ،آموزش از راه دور مبتنی بر تکنولوژی های صرف از قبیل یادگیری مبتنی بر وب و یادگیری مبتنی بر
کامپیوتر بود و نسل سوم که یادگیری ترکیبی است و به عنوان یک روش برای حداکثر کردن مزایای روش آموزش رودررو و
تکنولوژی چندگانه برای یادگیری توصیف می شود بنابراین ،یادگیری ترکیبی هم در زمینه آموزش های صنعتی و سازمانی و
هم در زمینه آموزش و پرورش به طور سریعی در حال رشد است و بیشتر موسسات آموزشی و سازمانها برای ارایه خدمات بهتر
به فراگیرانشان ،از رویکرد یادگیری ترکیبی استفاده می کنند  ،یادگیری ترکیبی ،همچنین تحت عنوان یادگیری هایبرید یا
آمیخته نیز نامیده می شود و به طور کلی تعاریف متعددی از این اصطالح وجود دارد  .گاریسون و واژن ،یادگیری ترکیبی را به
عنوان ادغام اندیشمندانه یادگیری الکترونیکی و یادگیری چهره به چهره تعریف کرده اند ،دایره المعارف علوم و تکنولوژی نیز
یادگیری ترکیبی را به عنوان رویکردی که روشهای مختلف آموزشی از قبیل یادگیری آنالین و یادگیری سنتی (رودررو) را باهم
ترکیب می کند ،تعریف می کند  .یادگیری ترکیبی می تواند به عنوان یک برنامه یادگیری که در آن بیش از یک روش ارایه با
هدف بهینه سازی نتایج یادگیری و اثربخشی هزینه ها به کار گرفته می شود ،توصیف شود عالوه بر این ،براساس نظر والیتان،
یادگیری ترکیبی برای توصیف فعالیتهای یادگیری مبتنی بر رویدادهای گوناگون از قبیل آموزش رودررو ،یادگیری الکترونیکی
زنده و یادگیری خودمحور ،استفاده می شود همچنین یادگیری ترکیبی ،به عنوان ترکیب اثربخش فنون ،تکنیک ها و چگونگی
ارایه یادگیری گوناگون تعریف می شود تا ارتباط ویژه تسهیم دانش و نیاز اطالعاتی افراد را برآورده کند تا فراگیران بتوانند در
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هر زمانی از روز به اطالعاتی که روی وب وجود دارد ،دسترسی پیدا کنند و آنها را زمانی که مورد نیاز آنهاست ،به کار
بگیرند(صالحی عمران  ،ساالری . )13۹1،

تاریخچه یادگیری ترکیبی
تاریخچه آموزشهای ترکیبی را میتوان در چهار دوره متفاوت مورد بررسی قرارداد.
الف)دوره قبل از سال  ، 1983فضای آموزشی مربی محور :قبل از اینکه رایانه ها به طور وسیع در دسترس باشند .فضای
آموزشی مربی محور شیوه اصلی در آموزش بود .این شیوه برای دانشجویان فرصت الزم را فراهم می کرد .که از محیط کار
خارج شوند و با حضور در سر کالسها ،ارتباط مستقیمی با مربیان و هم کالسهای خود داشته باشند .اما این شیوه آموزشی،
هزینه های زیادی را به دنبال داشت که این موضوع یکی از عواملی بود که باعث گردید آموزش به دوره جدیدی وارد شود.
ب)سالهای  1984تا  ،1993دوره آموزشی چند رسانه ای :نیازمندیهای تکنولوژیک این دوره آموزشی ویندوز  ، 3/1سی
دی رام ها و پاورپوینت بودند .به منظ ور هرچه جذاب تر وبهتر کردن آموزش ،آموزشهای مبتنی بر کامپیوتر رونق گرفت .در این
دوره از لوح های فشرده استفاده می شد که مهمترین ویژگی آنها توانایی آموزش در هر زمان و در هر مکان بود .ارسال لوحهای
فشرده همچنین منجر به صرفه جویی خیلی زیادی درهزینه ها می شد.این دوره آموزش ،به صنعت آموزش شکل جدیدی
بخشید .با وجود تمامی مزایا ،لوحهای فشرده فاقد پویایی الزم و تعامل بین افراد هستندکه معموالٌ در کالسها رخ می داد  .این
امر گاهی به کاهش انگیزه در یادگیری برای فراگیران منجر می شد.
ج)سالهای  1994تا  ، 1999موج اول آموزش های الکترونیک :همزمان با توسعه و تکمیل وب سایتهای آموزشی،
آموزش دهندگان پی بردند که چگونه این فناوری جدید می تواند منجر به توسعه وبهبود آموزش شود .پست الکترونیک،
انشعاب های چند گانه وب سایت ها،تکنولوژی زبان نشانه گذاری در سند های جهانی وب(صفحات ابر متن ) ،قابلیت چند رسانه
ای وجود صدا وتصویر متحرک ،همگی به تغییر وایجاد آموزشهای چند گانه منجر شدند .هر چند که کیفیت پایین وهزینه
باالی این دوره به ورود به دوره جدیدتری از آموزش منجر گردید .
د)سالهای ، 2000-2005موج دوم آموزش های الکترونیکی :خلق وایجاد پیشرفت های تکنولوژیک چون« :جاوا» ،آدرس
های پروتکل اینترنتی بکار گیری شبکه دسترسی به برنامه های مخابراتی وسیع و طراحی وب سایت های پیشرفته ،انقالبهایی
هستند که صنعت آموزش امروز را متحول کرده اند .در زمانی که انتظار می رفت آموزشهای الکترونیک همه روشهای آموزشی
گذشته را از بین ببرند شیو ه های یادگیری با هم ترکیب شده و آموزشهای ترکیبی را به وجود آوردند  .مزیت یادگیری ترکیبی
نه تنها افزایش اثربخشی در روشهای آموزشی ،بلکه به عنوان وسیله ای برای کاهش هزینه ها است .یادگیری ترکیبی از ترکیب
آموزش های الکترونیک با شیوه های قدیمی تر آموزش به وجود آمده است(.حیدری.) 13۹6،

اهمیت یادگیری ترکیبی
سازمانها باید از رویکرد و نگرش یادگیری ترکیبی در تدوین استراتژی های خود استفاده نمایند تا بتوانند محتوای آموزشی
مناسب ودرست را در چارچوبی بهینه برای افراد شایسته و در زمان مناسب به کار گیرند  .یادگیری ترکیبی شامل اجزاء چند
گانه مواد آموزشی است که به منظور تکمیل  ،ارتقا و بکارگیری رفتارهای یاد گرفته شده دراعضاء به کار می رود  .برنامه های
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یادگیری ترکیبی ممکن است دربرگیرنده شکلها و ابزارهای متنوعی از یادگیری باشد  ،مانند:کالس های مجازی ،کالس های
واقعی  ،استفاده از نرم افزار های کمکی درفرایند آموزش  ،شیوه های خود بهبودی  ،دوره های آموزشی مبتنی بر وب ،سیستم
های الکترونیک پشتیبان عملکرد ،ترکیب محیط کار با وظایف و سیستم مدیریت دانش و یادگیری ترکیبی رویدادهای متنوع را
با هم ترکیب می کند  .این شیوه ها شامل روش کالسی زنده ،یادگیری الکترونیک زنده  ،و روش یادگیری خود بهبودی است .
این شیوه یادگیری ترکیبی است از یادگیری به شیوه مربی مداری ،یادگیری الکترونیک ،خود یادگیری و یادگیری روی شغل .
یادگیری ترکیبی تنها شامل ترکیب عناصر مناسب نمی شود« :ریک جی والدز»در مقاله اش بیان می کند که «یادگیری
ترکیبی» تأثیر یک روش یکپارچه را حداکثر می سازد .مانند شیمی ،که یادگیری ترکیبی در مورد ترکیب عناصر برای ایجاد
یک عکس العمل مطلوب است  .اما در هردو مورد به راحتی همه عناصر را شامل نمی شود ،بلکه چگونگی ترکیب عناصر در
زمان مناسب مشخص می شود  .اجرای این فرمول با ترکیب درست عناصر در زمان مناسب عکس العمل مطلوب را ایجاد می
کند  .این مسئله نشان می دهد که ترتیب ترکیب عناصر به اندازه خود عناصر برای به دست آوردن نتیجه مطلوب مهم است .
برای ترکیب درست و مناسب عناصرفقط یک فرمول برای رسیدن به نتیجه مطلوب وجود ندارد  .عوامل زیادی قبل از انتخاب
عناصر یک روش ترکیبی باید در نظر گرفته شود و تکنیک هایی برای تحقق نتیجه باید بکار رود( .حیدری.)13۹6،

توجه و اهمیت بیشتر به یادگیری ترکیبی :توجه به رشد حرفه ای آموزش دهندگان در زمان مناسب و کافی (واگهانه،
 )2۰۰7و حمایت فنی مداوم به وسیله تیم عملیاتی یادگیری ترکیبی ،به عنوان یک الگوی تأیید شده که هر گونه خالقیت و
نوآوری آموزش دهنده را هموار می سازد (گرایسون و واگهانة،)2۰۰۸ ،از جمله دالیل اهمیت و ضرورت توجه بیشتر به یادگیری
ترکیبی است .همچنین،اهمیت روبرو شدن با ترس و عدم کنترل آموزش دهندگان ،میزان کم بازخورد دریافتی از فراگیران و
نگرانی کلی از اثرات یادگیری آنالین بر روابط کالسی از جمله مباحثی است که انتظار می رود در آینده و در چهارچوب
یادگیری ترکیبی به آن توجه شود(حیدری.) 13۹6،

اهداف و پیامدهای یادگیری ترکیبی
یادگیری ترکیبی در جست و جوی تحقق اهداف زیر است:
_ تسهیل یادگیری بهتر از یادگیری چهره به چهره و افزایش اثربخشی دانش
_تأمین کننده یادگیری مادام العمر ،خودآموزی و براساس اکتشاف
_ترغیب یادگیری با به کارگیری ابزارهای گوناگون و مشارکتی در مقاطع دبیرستان و دانشگاهی در قسمتهای گوناگون دنیا و
کاهش شکاف جهانی دیجیتالی
_کم هزینه تر و مؤثر کردن یادگیری (زارعی زوارکی  ،طوفانی نژاد.)13۹۰،
در زمینه اثربخشی آموزش های ترکیبی اختالف نظرهایی وجود دارد .برخی از پژوهشگران بیان کرده اند که دربلند مدت
تفاوت معنی داری میان یادگیری ترکیبی و روش سنتی وجود ندارد ،اما برخی دیگر اذعان داشته اند ،درصورتی که تحولی در
محتوای آموزشی صورت گیرد و آن را با روش برخط متناسب نماید ،این روش می تواند از تأثیر بیشتری برخورد باشد(زارعی
زوارکی  ،طوفانی نژاد.) 13۹۰،
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گراهام شش دلیل برای انتخاب یادگیری ترکیبی مطرح کند
 _1غنای آموزشی
_2دسترسی به دانش
 _3تعامل اجتماعی
_4بنگاه خصوصی
_5بهره وری هزینه
_6سهولت تجدیدنظر(گراهام)2۰۰6،
از میان این دالیل موارد یک  ،دو و پنج محبوبیت بیشتری دارند.
در این زمینه که یادگیری ترکیبی می تواند سبب افزایش دسترسی به یادگیری و آموزش شود ،بیشتر پژوهشگران متفق القول
هستند و یگانه مشکل سر راه دسترسی به یادگیری از طریق یادگیری ترکیبی را ،فقدان سواد دیجیتال دربرخی از اعضاء جامعه
می دانند(گراهام )2۰۰6 ،به شواهدی از بهره وری هزینه در یادگیری ترکیبی اشاره می کند ،بر خالف او ،لیونر این موضوع که
یادگیری ترکیبی ارزان تر است را انکار می کند.زیرا اوستدالل می کند که یادگیری ترکیبی نیازمند هزینه اولیه زیادی در
زمینه زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات و پشتیبانی های فنی است .گراهام و دزین ()2۰۰۸صرفه جویی در هزینه
کارکنان را مهم ترین عامل در هزینه کمتر یادگیری ترکیبی می دانند .برای کسی که به صرفه جویی در هزینه ها توجه دارد،
مطالعه خودآموز اینترنتی می تواند گزینه جذابی باشد .همچنین برای کسی که بر دیدگاه ساخت گرایی وهمکاری در آموزش
تمرکز دارد ،گفت و گوی گروهی برخط می تواند یکی از مهم ترین خصیصه های عرضه دوره آموزشی به صورت ترکیبی باشد،
زیرا یکی دیگر از مزایای یادگیری ترکیبی امکان گفت و گوی گروهی است که زمینه مشارکت فراگیران خجالتی را نیز فراهم
می کند .ولی برخی شواهد،نشان می دهد که برخی از فراگیران احساس می کنند که از گفت و گوهای گروهی جا می مانند و
مهارت کافی برای

شرکت در این گفت و گوها را ندارند(زارعی زوارکی  ،طوفانی

نژاد.)13۹۰،

مزایای یادگیری ترکیبی
 _1یادگیری به شکل های خاص ،غنای برنامه های یادگیری و میزان انتقال دانش را محدود می کند در حالی که یادگیری
ترکیبی از این امر مبراست.
 _2یادگیری ترکیبی نه تنها توانایی انتقال کارآمد تر مواد یادگیری را دارد ،بلکه یک روش اثر بخش تر آموزشی نیز می باشد.
 _3یادگیری ترکیبی به طور بالقوه باعث صرفه جویی در هزینه و بهبود برنامه یادگیری افراد می شود.
 _4امکان پیشرفت فراگیر را در مسیرشخصی آن هم متناسب با توانایی های فراگیر فراهم می نماید.
 _5فرصت ایجاد بسته های آموزشی استاندارد تعاملی خالق و متناسب با نیازهای خاص هر فراگیر را درراستای برنامه درسی
ملی به انضمام مدد افزون از سوی مدرس برای دانشجویان ضعیف فراهم می آورد.
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 _6امکان ارتباط همزمان و غیر همزمان تعاملی -تاملی را از طریق طراحی یادگیری ترکیبی فراهم می نماید.
 _7واسطه ای برای تجدید نظر در زمینه رویکردهای سنتی و کشف مجدد جامعه یادگیری می باشد.
 _۸ارائه دهنده پرسشهایی قانونمند از طریق برنامه های تاملی وهمکاری مشترک می باشد.
 _۹سکویی یکپارچه جهت مرتبط نمودن دنیای واقعی و مجازی آموزشی را به یکدیگر می باشد .به عبارتی ارائه برنامه ها را به
شکل تجربیات برخط و رو در رو با توجه به نیاز ،عملی می سازد.
 _1۰انعطاف پذیری در پروسه یاددهی  -یادگیری و سهولت استفاده از مواد آموزشی به عبارتی انعطاف پذیری در کاربرد و
ادغام تکنولوژیهای همزمان و غیر همزمان در فرایند انتقال یادگیری و آموزش را افزایش می دهد.
 _11نقش معلم را در حضور تدریس به عنوان یک تسهیل گر ،پررنگ می نماید.
 _12سیستم تصمیم گیری و مدیریت مبتنی بر اطالعات را از طریق نظارت متمرکز و اجرای غیر متمرکز تقویت می نماید.
 _13کاهش هزینه های دستیابی به اطالعات نادر مورد نیاز درپژوهش های تخصصی ،جلب توجه فراگیران ،والدین ،سرمایه
گذاران و مسئوالن آموزشی را در پی دارد.
 _14اکثر متخصصان آموزشی اشاره می کنند که در چنین چارچوبی در خدمت گرفتن فناوری آموزشی در روشهای تدریس
منجر به تغییردیدگاه نقش آموزش فناوری محور به آموزش فراگیر-محور در فرایند یاددهی و یادگیری می شود.
 _15زمان آموزش را به یک سوم کاهش می دهد.
 _16در این رویکرد سعی می شود ،ظرفیتهای مشارکتی و شخصی یادگیری حضوری(معلم محور) و مجازی( فراگیر محور)
مورد توجه قرار بگیرد ،چراکه کالس درس حضوری قبل از اینکه تاملی باشد،مشارکتی است و نقطه قوتش در خود انگیختگی
می باشد که فعالیتهای آموزشی را به عنوان فعالیتهای اجتماعی بهبود می دهد در صورتی که محیط یادگیری مجازی قبل از
اینکه مشارکتی باشد تاملی است و نقطه قوتش در این است که فرصتی را برای باز خوردو دقت فراهم می نماید.
 _17افزایش سطح یادگیری به علت بازخورد سریع ،امکان دسترسی به منابع و نکات کلیدی و مهم درس ،امکان دسترسی به
استاد درس ،امکان پیگیری درس توسط خود دانشجو و صرفه جویی دروقت دانشجو و مفید بودن امتحانات از فواید قابل توجه
آن می باشد (.سعید پور ،طبسی )13۸۹،

یادگیری ترکیبی ،چالشها و راهکارها
همانطور که روشن هست یادگیری ترکیبی به رویکرد آموزشی اطالق می شود که در آن تلفیقی از آموزش حضوری و بر خط
ارایه می شود .یادگیری ترکیبی با داشتن مزیتهای هر دو رویکرد آموزش سنتی و الکترونیکی) یک رویکرد موثر برای افزایش
اثربخشی یادگیری ،سهولت دسترسی به مواد آموزشی و افزایش اثربخشی هزینه ها باشد .همچنین به دلیل ارایه فرصتهای
مختلف به منظور یادگیری ،موجب آن می شود که در کنار افزایش جذابیت آموزش ،به تفاوتهای فردی فراگیران نیز به طور
مناسبی توجه شود ،زیرا همه افراد به یک شیوه یاد نمی گیرند و به همین دلیل استفاده از روشهای مختلف برای آموزش
ضروری به نظر میرسد .با توجه به یافته های مطالعه ،شیوه ترکیبی در آموزش ،آزادی عمل وسیع تری را در بهره مندی از
محیط های آموزشی در اختیار کارشناسان آموزشی قرار می دهد و از این طریق موجب توسعه و بهبود آموزش و یادگیری می
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گردد ،لذا توصیه می گردد اساتید از این روش هم در آموزش خود استفاده نمایند .در سالهای گذشته آموزشهای الکترونیکی از
رونق و توجه شایانی برخوردار بوده است همزمان با گسترش و توسعه فناوری های جدید در زمینه آموزش ،سبکهای جدیدی از
فعالیتهای آموزشی پا به عرصه وجود نهاده اند که امروزه از آنها به عنوان یادگیری ترکیبی نام می برند .مزایا و فرصت هایی که
این نوع یادگیری و یا به عبارتی دیگر محیط های یادگیری ترکیبی فراهم می آورد باعث گرایش افراد مختلف به این نوع
یادگیری شده است( .نقی پور ،محمودی.)13۹۸

مهم ترین چشم انداز های یادگیری ترکیبی از منظر آموزش دهندگان در موارد زیر خالصه شده است
_1کاربرد بیش از پیش یادگیری ترکیبی در نظام های آموزشی مختلف :شاید اولین چشم انداز متصور برای یادگیری ترکیبی
که در مورد آن توافق بیشتری وجود دارد ،کاربرد بیش از پیش یادگیری ترکیبی در نظام های آموزشی مختلف است .در
گذشته نظام های آموزشی چهره به چهره و آنالین و از راه دور ،به صورت جزیره ای و جدا از همدیگر مورد استفاده قرار می
گرفتند .امروزه بسیاری از نظام های آموزشی عناصر این دو سیستم را به صورت ترکیبی و تلفیقی به کار می برند .انتظار می
رود در آینده تعداد بیشتری از مؤسسات آموزشی ،یادگیری ترکیبی را با تلفیق عناصر بیشتری از دو روش آموزشی سنتی و
آنالین استفاده کنند.
_2کم رنگ شدن مرز بین آموزش سنتی و ترکیبی :با ظهور فناوری ها و رسانه های دیجیتالی مرزهای بین آموزش ها حذف
شده و بسیاری از مؤسسات آموزش تک شیوه ای به دو شیوه ای در حرکت هستند.
_3بهبود کیفیت یادگیری ترکیبی :گسترش بیش از پیش یادگیری ترکیبی ،کیفیت فرایند یاددهی و یادگیری را تقویت خواهد
کرد .رویکرد یادگیری ترکیبی به دلیل تأکید و تمرکز اصلی از یاد دهند محوری به سوی یادگیرند محوری ،از محتوا محوری
به سوی تجربه محوری و از فناوری محوری به سوی فن محوری ،موجب بهبود فرایند یاددهی-یادگیری ،افزایش کاربرد
یادگیری ترکیبی در آموزش عالی از منظر آموزش دهنده دسترسی به استاد ،منابع آموزشی و انعطاف پذیری در زمان و مکان
آموزشی ،افزایش بازدهی هزینه ها در مقایسه با دانشگاه های سنتی و مجازی ،غنی سازی تجربیات دانشجویان در فضای
آموزشی ،افزایش میزان اثربخشی آموزشی و رضایت یادگیرنده و کیفیت بخشی به آموزش می شود .
_4رضایت کنشگران آموزش :رضایت کنشگران آموزش از دیگر چشم اندازهای کاربرد یادگیری ترکیبی در نظام آموزش عالی
است .بررسی ادبیات پژوهش نشان می دهد که مدرسان دوره های یادگیری ترکیبی رضایت باالیی دارند و میزان و کیفیت
تعامل آنها با دانشجویان در مقایسه با رویکرد سنتی چهره به چهره و آموزش مجازی صرف بسیار بیشتر بوده است  .بر این
اساس ،بسیاری از متخصصان آموزش سعی می کنند روش های مختلف را با هم ترکیب کنند و معتقدند که یادگیری ترکیبی
رویکردی امید بخش برای حل مشکالت مذکور است با این رویکرد می توان از مزایای هر دو نوع آموزش الکترونیکی و سنتی
بهره مند شد.
_5توجه و اهمیت بیشتر به یادگیری ترکیبی :توجه به رشد حرفه ای آموزش دهندگان در زمان مناسب و کافی و حمایت فنی
مداوم به وسیله تیم عملیاتی یادگیری ترکیبی ،به عنوان یک الگوی تأیید شده که هر گونه خالقیت و نوآوری آموزش دهنده را
هموار می سازد (گرایسون و واگهانة ،)2۰۰۸ ،از جمله دالیل اهمیت و ضرورت توجه بیشتر به یادگیری ترکیبی است.
همچنین ،اهمیت روبرو شدن با ترس و عدم کنترل آموزش دهندگان ،میزان کم بازخورد دریافتی از فراگیران و نگرانی کلی از
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اثرات یادگیری آنالین بر روابط کالسی از جمله مباحثی است که انتظار می رود در آینده و در چهارچوب یادگیری ترکیبی به
آن توجه شود(.جعفرزاده ،حسینی  ،حسینعلی  ،عابدی . )13۹۹

فاکتورهای موفقیت یادگیری ترکیبی
همچنان که روشها و رسانه های متفاوتی برای تدریس و یادگیری وجود دارد ،یادگیرندگان مختلف با نیازها و عملکردهای
مختلف نیز وجود دارند و طراحی ضعیف یک دوره یادگیری ترکیبی حتی می تواند به نتایج یادگیری ضعیف تر در یک محیط
ترکیبی ،در مقایسه با یک روش ارایه تنها ،منجر شود .بنابراین برای اثربخش بودن یک دوره یادگیری ترکیبی ،طراحان
آموزشی و برنامه ریزان آموزشی و درسی هنگام طراحی این دوره ها ،باید اصول و قوانینی را مد نظر قرار دهند:
_1طراحی ترکیب :یک دوره ترکیبی طراحی شده خوب از روشهای تدریس می تواند تجارب یادگیری در خور را برای اکثر
فراگیران فراهم آورد .در طراحی یک دوره یادگیری ترکیبی ،مشخصات فراگیران باید به درستی مورد توجه قرار گیرند که این
امر شامل مقدار زمانی که آنها نیاز دارند تا به آموزش دسترسی پیدا کنند و موارد مرتبط دیگر می شود.
_2انعطاف پذیری زمان :قابلیت انعطاف برنامه زمانی برای دست یابی به موفقیت ،یک امر حیاتی است .در دسترس بودن
سیستم ،افراد را قادر می سازد تا افراد هر زمانی که آماده هستند و زمان الزم را دارند مطالعه کنند.
 _3ترکیب :رسانه ها و سبک های یادگیری :انعطاف پذیری در فرمت های رسانه ها ،تجارب یادگیری بهینه را براساس اولویت
های فردی فراهم می کند .برای انتخاب صحیح روشها و قالب ها سبک های یادگیری و سطح آموزش مخاطبان و همچنین
انگیزش فراگیران باید به درستی مطرح شده باشد .
_4حمایت از فراگیران :بازخورد از جانب مربیان ،کارشناسان موضوع مهارت و همچنین حمایت های فنی و استداللی از
فراگیران نیاز است تا ظرف مدت  24ساعت برای آنها ارسال شود و این پاسخ به موقع می تواند این حس را برای فراگیران
فراهم آورد که در پشت محیط آنالین ،شخصی وجود دارد که می تواند به آنها بازخورد دهد و کمک کند.
_5پشتیبانی اجرایی :یادگیری ترکیبی نیز مانند هر تغییر مهم دیگر در محیط کسب و کار و محیطهای آموزشی نیاز به
پشتیبانی اجرایی دارد .
 _6محتوی :نوع و کیفیت محتوی یادگیری ،برای موفقیت یک امر ضروری است .یک بخش مهم از انتخاب محتوی مناسب
تصمیم گیری درباره این امر است که آیا فعالیت های یادگیری توانایی آگاه کردن فراگیران ،توسعه مهارتها و ایجاد شایستگی
ها را دارد (.صالحی عمران ،ساالری) 13۹1،

مدل های مختلف یادگیری تر کیبی
_1یادگیری مهارت محور:مبتنی بر مجموعه ای از روش های یادگیری بر مبنای سرعت پیشرفت فراگیر همراه باحمایت
آموزشگر یا تسهیل گر در جهت توسعه یک دانش و مهارت ویژه است.
_2یادگیری نگرش محور :ترکیبی از رویدادها و رسانه های مختلف را در جهت توسعه اهداف رفتاری ویژه به کارمی گیرد.
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 _3یادگیری شایستگی محور :از ابزارهای حمایت کننده اجرایی تلفیقی همراه با مدیریت دانش و روش استاد  .شاگردی در
جهت توسعه صالحیت های مورد نیاز در محیط کاری استفاده می کند( .مرادی ،کرمی)13۹۰،

استیکر و هورم ( )2۰12چهار مدل یادگیری ترکیبی را به شرح زیر ارائه داده اند
 _1مدل چرخشی  :جایی که دانش آموزان بین سبک های یادگیری آنالین و دیگر سبک های آموزش کامال کالسی می
چرخند
 _2مدل منعطف :جایی که محتوا ابتدا به صورت آنالین ارائه شده و سپس دانش آموزان با یک برنامه زمانی سفارشی شخصی
حرکت می کنند .معلمان و دیگر بزرگساالن حمایت چهره به چهره مورد نیاز را با استفاده از مواردی چون آموزش در گروه
های کوچک ،پژوهش های گروهی و آموزش انفرادی مهیا می کنند
 _3مدل شخصی :بر اساس این مدل فراگیران یک یا چند دوره آنالین به عنوان مکمل دوره های سنتی و چهره به چهره؛
دریافت می کنند
 _4مدل غنی شده :جایی که فراگیران زمان خود را توأمان بین دانشکده و یادگیری از دور در یک زمینه یادگیری تقسیم می
کنند(.جعفرزاده ،حسینی  ،حسینعلی  ،عابدی .)13۹۹

مهم ترین عوامل یادگیری ترکیبی عبارت اند از
 _1عوامل فناوری (تلفیق رسانه ها) :هنگامی که فناوری با یادگیری سنتی ترکیب می شود ،عنصر اساسی اجرا می شود و نمی
توان از آن چشم پوشی کرد (چن و یائو  .)2۰1۹،در تاریخ یادگیری ترکیبی ،تنوع وسیعی از فناوری ها همچون تلویزیون،رایانه
ها ،نرم افزارهای ارائه و برنامه های شبیه سازی ،با درجه های مختلف از کاربرد وموفقیت تجربه شده اند (پیکیانو)2۰۰۹ ،
 _2عوامل آموزشی (تدریس ،طراحی آموزشی ،آموزش دهنده و :)....برای اثربخشی فعالیت های آموزشی در یادگیری ترکیبی
دالیل متعددی ذکر شده است .براین اساس،تأکید می شود به جای یک مدل آموزشی مناسب برای همه انواع یادگیری
ترکیبی،

باید

عوامل

اساسی

چون

فعالیت

تدریس

و

طرح

آموزشی

مناسب

انتخاب

شود.

 _3نتایج (یادگیری و رضایت یادگیرنده) :برای دستیابی به حداکثر نتایج دریادگیری ترکیبی باید ابتدا بر نتایج آن تمرکز شود
(شاند و همکاران .)2۰1۹ ،طراحی و باز طراحی یادگیری باید با شناسایی نتایج کلیدی آن شروع شود و درگیری فعال،همکاری
و حضور اجتماعی به عنوان تسهیل کننده یادگیری موفقیت آمیز تعریف شده باشند (پارکر و همکاران  .)2۰13 ،2در کنار
اهمیت نتایج یادگیری ،عامل دیگر رضایت یادگیرنده است .تجارب آموزش دهنده ،ارزش وظایف دریافت شده فراگیر وهدف
های محقق شده ،از مهم ترین عوامل دستیابی به رضایت یادگیرنده است (دیپ و همکاران )2۰1۹ ،3
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 _4همکاری (حضور اجتماعی و تعامالت انسانی) :مهم شمردن تعامالت آموزش دهنده  -یادگیرنده و یادگیرنده  -یادگیرنده در
فرایند یادگیری نشان می دهد که احتمال کمی وجود دارد یادگیری الکترونیکی و چهره به چهره ،به تنهایی یک راهبرد مؤثر
یادگیری و آموزش باشند .آنچه در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد ،این است که چه وقت و چگونه باید تعامالت انسانی چون
همکاری و جوامع یادگیری را مد نظرقرار دهیم؟
 _5طراحی دوره (چهارچوب ،ساختار) :این مفهوم هسته مرکزی است که همه عوامل اصلی یادگیری در همه مقوله های دیگر
را ترکیب می کند .طراحی مناسب دوره باید شامل رهنمود های فناوری و چند وجهی باشد .چراکه ساختار دوره ،عاملی حیاتی
در درک دانش آموزان از یادگیری گروهی ،حضور اجتماعی و رضایت آنهاست (سو وبراش .)2۰۰۸ ،طراحی یادگیری ترکیبی
باید عناصر آموزش چهره به چهره و آنالین رابا پیروی از یک چهارچوب که دانش آموزان را با روش های مختلف ،آماده استفاده
ازمحتوا می کند ،انجام گیرد (شاند و همکاران. )2۰1۹ ،
 _6روندها و فرضیه ها :همانند دیگر مفاهیم تکامل یافته ،یادگیری ترکیبی دارای روندها و فرضیه هایی است .یکی از روندهایی
که به نظر می رسد مهم باشد ،این است که در یادگیری ترکیبی از ترکیب مناسبی از فعالیت های یادگیری چهره به چهره
وآنالین استفاده می شود (گارنر  ،روزر") 2۰1۹ ،
 _7اقتصاد (هزینه اثربخشی) :دالیل زیادی وجود دارد برای اجرای یادگیری ترکیبی و اینکه هزینه اثر بخشی همیشه از هدف
های اصلی در آموزش عالی بوده است .نگرش اولیه به فناوری ،بهبود دهنده آموزش و به عنوان یک روش ساده صرفه جویی در
هزینه ها ،به وسیله قانون نرخ تمام شده انجام کار ،هزینه های باالی راه اندازی و هزینه های نگهداری و حفظ این سیستم رد
شده است (رم.)2۰12،

رسانههای رایج در آموزش ترکیبی
رسانه های رایج یادگیری ترکیبی که به منظور انطباق با الگوهای متنوع فراگیران و یا فشارهای ناشی از جمعیت روبه رشد آنان
و دیگرمحدودیت ها با جابجایی زمان ارتباط به صور مختلف برای ارائه محتوا ،حمایت معلم محور ،حمایت همتایان و با حمایت
خودکار به کار گرفته می شوند ،عبارتند از  :تعامل چهره به چهره در آموزش ها و سمینارها درجهت حمایت معلم محور ،ارائه
محتوا ،بحث و گفتگو ،تمرین مهارت ها و یا ارتباط غیر رسمی به صورت گروهی و انفرادی ،همایشهای غیرهمزمان رایانه ای،
همایش همزمان ،وب سایت درسی ،آزمون سنجش آنالین جهت حمایت خودکار ،پست الکترونیکی ،منابع مبتنی بروب مانند
اسالیدهای پاورپوینت یا چند رسانه ای های دیجیتالی ،حمایت تلفنی ،صوت و تصویر دیجیتال ،مواد چاپی ،ارائه سخنرانی به
صورت دیجیتال ،همایش ویدئویی جهت ارائه محتوا به طور سخنرانی و سایر راهبردهای تسهیل کننده (حمایت) ،تخته سفید
دیجیتالی و همایش تلفنی(.سعید پور ،طبسی)13۸۹،

از مهم ترین عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر کاربرد یادگیری ترکیبی توسط آموزش دهندگان
عوامل درونی
 _1نگرش ها و باورهای آموزش دهنده :از دو جنبه کلی ،نگرش ها و باورهای آموزش دهندگان به یادگیری ترکیبی مرتبط می
شود .نخست ،باورها و نگرش آموزش دهندگان نسبت به فناوری ،که تصمیم های آموزش دهندگان را تحت تأثیر قرار داده و
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شکل می دهد .دوم ،نگرش و باورهای آموزش دهندگان نسبت به تدریس .نتایج پژوهش های بسیاری نشان دهنده تأثیر
گذاری باورها و نگرش های آموزش دهندگان بر یادگیری ترکیبی در فرایند اجرایی آن است .اگر چه ترس و اضطراب از
فناوری ،اثری منفی بر رغبت آموزش دهندگان در پذیرش یادگیری ترکیبی دارد ،اما پذیرش و گرایش به یادگیری ترکیبی
برای آموزش دهندگانی که از درجه باالیی از خودکارآمدی اینترنتی (احساس اطمینان و اعتماد به توانایی خود در کار با
اینترنت) برخوردار هستند ،وجود دارد.
 _2یادگیری آموزش دهنده :ضروری است مدرسان از نیازشان به یادگیری و تغییر آگاه شوند (فینک .)2۰13 ،از سوی دیگر،
نیازهای آموزشی مربیان به ویژه در زمینه رایانه و فناوری اطالعات را نباید از نظر دور داشت .نتایج پژوهش هم نشان داده است
که مربیان از نظر به کار گیری رایانه و نرم افزارهای رایانه ای برای انجام وظایف شغلی خود نیازمند آموزش هستند.
 _3انگیزه آموزشدهنده :انگیزه با همه جوانب توجه و احساس در ارتباط است .اگر چه فرد بر اساس عوامل مختلفی برانگیخته
می شود که از نظر تجارب خاص و از نظر عواقب بیهمتا هستند ،انگیزههای درونی بی شک از عوامل تأثیر گذار قوی است .از
نظر کاپر یادی ( ،)2۰15انگیزه به عنوان میانجی فعالی است که به آموزشدهندگان کمک می کند آماده کاربرد فناوری در
تدریس و یادگیری شوند .انگیزه به دو مقوله انگیزه درونی و بیرونی تقسیم میشود .انگیزه بیرونی ،یک عمل را به اهمیت نتایج
به دستآمده از آن وظیفه پیوند می دهد .در حالی که انگیزه درونی اشاره به عمل کردن بر اساس عالقه به یک عمل ،بدون
توجه به اثرات بیرونی آن است.
عوامل بیرونی
 _1تعامالت آموزش دهنده با فناوری :درک آموزش دهنده از سودمند بودن فناوری سبب ترغیب وی به استفاده از فناوری می
شود (سیگدام و تاپکو .)2۰15 ،همچنین ضعف سواد رسانه ای و فناوری ،کاربرد یادگیری ترکیبی در میان آموزش دهندگان را
کم کرده و میزان تعامل با فناوری ،سبب ترغیب آموزش دهندگان به استفاده از آن در یادگیری ترکیبی می شود .بنابراین،
مشکالت رویارویی با فناوری برای آموزش دهندگان وابسته به فقر سواد فناوری آنهاست (داویس و فایل .)2۰۰7 ،آموزش
دهندگان از فناوری های مدرن برای آموزش فراگیران در حوزه های مختلف و وسیع تری استفاده می کنند و سبب
همکاریهایی میشوند که به بهبود انگیزه فراگیران منجر می شود (الیولیوریا وشاپیرو")2۰1۸،
 _2حجم کار علمی آموزش دهندگان :از موضوعات مهم برای ترغیب آموزش دهندگان به استفاده از ظرفیت های ابزارهای
آنالین در تدریس ،حجم کار آنهاست .در صورتی که زمان کافی برای درگیری با فناوری وجود نداشته باشد ،آموزش دهندگان
به طور قابل توجهی در پذیرش و کاربرد فناوری های آموزشی با مشکل روبرو خواهند شد (سیمپسون .)2۰1۰ ،طراحی
آموزشی یادگیری ترکیبی نیاز به زمان دارد و در این خصوص حجم کار علمی آموزش دهندگان یک عامل منفی به شمار می
آید (بریج و بارنت .)2۰۰۹ ،آموزش دهندگان زیادی هستند که به زمان بیشتر برای طراحی و ارائه واحد درسی ترکیبی نیاز
دارند .اغلب طراحان واحدهای درسی ،استادان و آموزش دهندگان ،تجربه های غیر مرتبط با زمینه آموزش برخط و سنتی
دارند (لوپز  -پرتز ،پرتز لوپز و رادریگز-آریز )2۰11 ،و این موضوع مشکل را دو چندان می کند .
 _3محیط آموزشگاهی :مدیریت آموزشگاهی با توجه به برنامه ریزی راهبردی ،سیاست گذاری یا جایگزین می شود .اگر
سیستم های یادگیری ترکیبی با توجه به نیازهای آموزشی محلی (محیط آموزشگاهی طراحی شوند ،به احتمال زیاد با
مشکالت کمتری روبرو می شوند (بنفیلد و همکاران .)2۰۰۹ ،به نظر می رسد آمادگی سازمانی برای یادگیری ترکیبی و
سیستم های ارتباطی بین فراگیران ،آموزش دهندگان و مدیران (تابور )2۰۰7 ،در تأثیر گذاری یادگیری ترکیبی حیاتی باشند.
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آموزش دهندگان نشان داده اند که وابسته به حمایت سیستمی مدیران و مؤسسه هستند .به نظر جانسون و همکاران ()2۰16
برای موفقیت یادگیری ترکیبی نیاز کامل به سیاست های آموزشی حمایتی روشن و اقدام مناسب مؤسسه است .
 _4تعامالت آموزش دهنده با دانش آموزان یادگیرندگان به آموزش دهندگان در یادگیری ترکیبی به عنوان تسهیل کننده یاد
گیری می نگرند (هولی و اولیور .)2۰1۰ ،بنابراین الزم است آموزش دهندگان تعامل الزم و درک مناسبی از انگیزه فراگیران
برای درگیری در آموزش ترکیبی و آنالین داشته باشند .در این زمینه باید استفاده از ابزارهای فناوری آموزش داده شود و سواد
فناوری هر دو گروه به عنوان بخش مهم مورد نیاز یادگیری ترکیبی مورد توجه قرار گیرد (.جعفرزاده ،حسینی  ،حسینعلی،
عابدی .)13۹۹،

نتیجهگیری و جمعبندی
با ظهور فناوری های نوین آموزشی و پیدایش آموزش الکترونیکی ،نوید فراهم کردن این فرصت ها را به ما داده است اما این به
تنهایی باعث ایجاد یادگیری عمیق و موثر نمی شود و آموزش الکترونیکی نیز با وجود تمامی مزایایی که دارد ،دارای محدودیت
های خاص خود از قبیل افزایش هزینه های اولیه نسبتا باال ،محدودیت دسترسی همگان در بهره برداری و دسترسی به رایانه و
خدمات جانبی آن ،محدودیت اعمال مدیریت و نظارت بر منابع آموزشی و هدایت نظام یافته آنها محروم ماندن فراگیران در
بهره مندی از روابط اخالقی و تربیتی بین معلمان و فراگیران و کم بودن پهنای باند در ارسال چند رسانه مطالب آموزشی است
از طرف دیگر ،آموزش های سنتی رو در رو نیز در کنار محدودیت هایی که دارند ،دارای مزایایی از قبیل کمک مربی برای
فراگیری محتوی و تشویق یادگیری ،برقراری ارتباط بین تجارب گذشته و حال فراگیرانه سرعت بخشیدن تسهیل گر در فرآیند
کسب معلومات و دریافت بازخورد از طریق دیگران هستند و نمی توان به طور کامل آنها را کنار گذاشت و از رویکرد آموزش
الکترونیکی صرف استفاده کرد .لذا می توان نتیجه گرفت که استفاده از این رویکرد در حال ظهور در آموزش ،صرفا یک مد
نبوده ،بلکه ضرورتی است که از سویی موجب افزایش اثربخشی دوره های آموزشی و از طرفی کاهش هزینه های مستقیم و
غیرمستقیم آموزش می شود .تجربیات گذشته ی نظام های آموزشی نشان داده است که هیچ یک از روشهای آموزش حضوری
و آموزش مجازی به تنهایی نمی توانند به کیفیت مطلوب و هدفهای سطح باالی یادگیری در نظام آموزشی دست یابند .در این
مقاله با بررسی جنبه های مختلف آموزش و یادگیری ترکیبی به این نتیجه رسیدیم که با ترکیب هر دو روش با یکدیگر می
توان بر مشکالت آموزشی و یادگیری فراگیران فائق آمد .در رویکرد جدید ،یادگیرنده با تالشی مضاعف ،با راهنمایی های
مدرس ،به عنوان تسهیل گر یادگیری ،به کمک بکارگیری و تلفیق مناسب و متناسب روشهای آموزش و یادگیری ،می تواند به
سطوح باالی یادگیری دست یابد .در روش ترکیبی نقاط ضعف روشهای آموزش حضوری و الکترونیکی با همدیگر همپوشی می
شود وفراگیران هم از مزایای آموزش حضوری و هم از مزایای آموزش الکترونیکی سود می جویند .البته این در گرو گذاری
منطقی درنظام آموزشی بر اساس تئوری ها و مدلهای مختلف ترکیبی است که نمونه ای کاربردی از آن پیشنهاد شده است.
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