
 

 

  حضوري آموزش نیمه
Semi-Conventional Education 

  
باشد که بخشی از  هاي آموزشی می حضوري، از انواع شیوه موزش نیمهآ

چهـره و انتقـال مفـاهیم و         بـه  صورت حضوري، سنتی یـا چهـره        آن به 
گیـرد و    هاي حضوري صـورت مـی       یادگیري از طریق برگزاري کالس    

-هاي نوشتاري، صـوتی  هکارگیري رسان بخشی دیگر غیرحضوري با به   
هاي مجـازي بـدون نیـاز بـه حـضور             تصویري و الکترونیکی و شبکه    

  .شود فیزیکی دانشجو انجام می
  

ــوزش   مفهــومبراســاس  ــا آم ــرتبط ب شناســی اصــطالحات م
 »آمـوزش «،  )1389(در فرهنگ فارسـی عمیـد        حضوري  نیمه

آمـوزش و   بـه   بـرهمین اسـاس     . اسم مصدر آمـوختن اسـت     
دهنـده و     وقـت آمـوزش     حـضور تمـام    آموختنی که برمبنـاي   

حضور فیزیکی دانـشجو در     الزامی به   و   گیرنده نباشد   آموزش
  حـضوري   آمـوزش نیمـه    ، نباشـد  یتحـصیل هـاي    تمامی دوره 
حضوري را نوعی آمـوزش       از همین رو، آموزش نیمه    . گویند

  .شمار آورد بهتوان  دور نیز میراه از 
طـور    بـه »راه دوراز « و »باز«هاي  ، واژههاي زیادي تا سال   

 تا این نظام را از گونه سـنتی، کـه در       رفتند، میکار   همترادف ب 
 و ظاهراً سیستم    استآن یادگیري منوط به حضور در کالس        

واقـع   در. شـود، متمـایز سـازند       بسته یا محـدودي تلقـی مـی       
هایی است که روش آموزشی آنها روش         ، دانشگاه  دانشگاه باز 
در کـالس نیـست؛ بلکـه بـر         چهره یـا حـضور        به  سنتی چهره 

 و   بهـره گرفتـه    روش سـنتی  از   ی گـاه  ،اساس نـوع دانـشگاه    
ی ی ابزارها ،دورراه  اساس اصول آموزش از       نیز کامالً بر   یگاه

 حتی سیـستم ثبـت نـام،    یو گاه شود به کار گرفته می مرتبط  
 پـست   راههـاي درسـی و انتقـال اطالعـات از             انتخاب واحد 

مفاهیم آموزش  ). 1381 ادزاده،است(شود    الکترونیکی انجام می  
اي، آمـــوزش بـــاز، آمـــوزش  دور، آمـــوزش مکاتبـــهراه از 
حــضوري، مطالعــه مــستقل و خودآمــوزي، در گــستره  نیمــه

گوناگون مطرح شده است و طیف       آموزش و فرهنگ جوامع   
 شـده  اشارههاي    واژه. وسیعی از تعابیر و تعاریف را دربر دارد       

. ر معلم اشاره دارنـد     آموزش بدون حضو   ، به همگی به نوعی  
هـایی    واژه نیـستند، امـا  معنـا  یکسان و هـم ها اگرچه   این واژه 
. آیند  هم به شمار نمی     بدون ارتباط با یکدیگر     مستقل و  کامالً

 رسـاترین   ،دورراه  شـده، آمـوزش از       اشـاره هاي    از میان واژه  
مفهوم براي معرفی آموزش بدون حضور معلم شناخته شـده          

 ،  منظور از آمـوزش از دور  .)1381نش،  فراهانی و فردا  (است  
عـد زمـانی و مکـانی محـدود         بنوعی از آموزش است که به       

راه  مؤسـسه یونـسکو، آمـوزش از        اساس تعریف  بر. شود  نمی
یند آموزشی اشاره دارد که در آن، همه یـا          ادور به هر نوع فر    

شود که از نظر زمانی        افرادي انجام می   وسیله بهبیشتر تدریس   
لـذا، همـه یـا      . ر فضایی دور از یادگیرنده هـستند      و مکانی د  
یـا  مجازي   رسانه   راه مدرس و یادگیرنده از      هاي  ارتباط بیشتر

؛ به نقل از بابـایی،  2002یونسکو، (شود  الکترونیکی انجام می  
، ارسـال مـواد آموزشـی،        اي  منظور از آموزش مکاتبه   ). 1389

  یـا پـست    ی پـست  راههـاي درسـی از        جزوه، کتاب و تمـرین    
 ).1381 استادزاده، (استالکترونیکی براي یادگیرنده 

  
  حضوري گیري آموزش نیمه تاریخ شکل
ــوزش از  ــال راه آم ــه  1850دور، در س ــیالدي ب ــکلی م  ش

اي روسیه و پـس از آن،         اي در مؤسسه آموزش مکاتبه      مکاتبه
 عرضـه کشورها دیگر در آلمان و سوئد و مؤسسات آموزشی     

راه  رسـمی نظـام آمـوزش از         رگبرخی انگلستان را آغاز   . شد
اي در  دهنده اولین شکل آن، یعنی آموزش مکاتبـه  دور و ارائه 
 در نقـش  اسحاق پیتمن   ). 1382افضلی،    ملک(دانند    جهان می 

دور، تـدریس تندنویـسی را بـا        راه  دهنده از     نخستین آموزش 
  هاي غیرحضوري از راه پـست در شـهر بـاث            برگزاري دوره 

در ). 1389بابـایی،   ( کـرد    م آغـاز   1840در سال   و  انگلستان  
هاي ایـن     گامنخستین   م 1870مریکا، در دهه    ا هت متحد ایاال

 دانـشگاه ایـالتی ایلینیـویز،     م1874در سـال  . راه برداشته شد 
، م 1939 کـرد و در سـال        عرضهاي را      آموزشی مکاتبه  ۀبرنام

) فرانـسه ( در اروپـاي غربــی        مرکز ملی آمـوزش از راه دور      
آمـوزان مهـاجر      اي بـه دانـش      هـاي مکاتبـه     دوره عرضه براي
  ). 1386زاده و حسینی،  طالب(  شد  تأسیس

 سـده نـوزدهم    آورد نیمـه دوم     اي کـه ره     آموزش مکاتبـه    
 یاددهنده و یادگیرنده،    میان  کم،  است؛ به دلیل ارتباط    میالدي
صـورت آموزشـی فرعـی         و بـه    چشمگیري نداشت  گسترش
اي براي  رتباطی نو، امکانات تازه   با پیدایی فناوري ا   . باقی ماند 

 نتیجه، از آغاز نیمه دوم سـده بیـستم          و در  شدآموزش فراهم   
 بـه اي، شکل دیگر آمـوزش        ، با تحول آموزش مکاتبه    میالدي
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راه حقیقـت، آمـوزش از       در. دور ایجاد شد  راه  نام آموزش از    
ــوزش    ــد، از دل آم ــاوري جدی ــل فن ــوازات تکام ــه م دور، ب

  .)1382افضلی،  ملک(اي پدید آمد  مکاتبه
 شمـسی زیـر     1343در ایران، تلویزیون آموزشی در سال         

 شد و کار خود را بعـد          تأسیس پرورش و نظر وزارت آموزش  
هاي گونـاگون     هاي درسی در زمینه     از دو سال با پخش برنامه     

هـاي    ها، جبران کمبود معلـم      هدف از پخش برنامه   .  کرد آغاز
ــشگاه ــود متخــصص و آزمای ــا ب ــ. ه ــه ش 1352ال در س تهی

تلویزیون ملـی ایـران      -هاي آموزشی به سازمان رادیو        برنامه
هـاي درسـی       با پخش برنامه    ش 1353واگذار شد و در سال      

اولین دانشگاه غیرسـنتی،    ). 1381استادزاده،( به کار کرد     آغاز
اي    مکاتبـه  شیوهاین دانشگاه به    . دانشگاه سپاهیان انقالب بود   

وجود آمد  هل براي سپاهیان دانش بو براي ایجاد امکان تحصی   
 دانــشگاه ابوریحــان بیرونــی در ســال .)1382افــضلی، ملــک(

 شــیوههــاي از دور، بــه   ش نــسبت بــه ارائــه آمــوزش1350
). 1397مورکانی،    کسانی و شمس    عباسی(اي اقدام کرد      مکاتبه

ــق  راه آمــوزش از  ــی، تلفی ــشگاه ابوریحــان بیرون دور در دان
دور راه  زش حـضوري و آمـوزش از        اي از ابزار آمو     مجموعه

اي را تشکیل     بود و کتاب و مواد چاپی اساس آموزش مکاتبه        
 ش1359 این دانـشگاه در سـال        .)1382افضلی،    ملک(داد    می

بابـایی،  ( داد پایـان دور راه به کار خود در زمینـه آمـوزش از     
1389 .(  

ــال    ــات و  ش  1366در س ــام دادن مطالع ــس از انج و پ
کــار کــرد   دانــشگاه پیــام نــور آغــاز بــههــاي اولیــه، بررســی

 توسـعه   بـراي ایـن دانـشگاه     ). 1386زاده و حـسینی،       طالب(
هـاي آمـوزش بـاز و بـه           هاي آموزشی در قالـب نظـام        برنامه
ــوزش نیمــه  روش ــاي آم ــق راه حــضوري و از  ه دور و تحق

وقت،  جا و همه   ، در همه  آموزش براي همه  بخشیدن به هدف    
ــر ــاس ب ــسا اس ــصوب جل ــنامه م ــورخ 100 و 99ت  اساس  م

شـــــوراي مـــــشترك شمـــــسی  8/9/1367 و 1/9/1367
    تأسـیس شوراي عالی انقالب فرهنگـی  ،2 و 1هاي    کمیسیون

رسـماً اقـدام بـه      ش   1367و در سـال     ) 1388مجیدي،  (شد  
، مـسئولیت اصـلی   بـه ایـن ترتیـب     و   کـرد پذیرش دانـشجو    

 این   را، حضوري در کشور    نیمهآموزش  دور و   راه  آموزش از   
هاي آموزش دانشگاه پیام نـور        روش. عهده گرفت  براه  دانشگ

هـاي    دوره: از  ندا   عبارت ، شده اشارهیابی به هدف     براي دست 
. هـاي آمـوزش غیرحـضوري    حـضوري و دوره     آموزش نیمـه  

حــضوري بــه دو نــوع آمــوزش بــا  هــاي آمــوزش نیمــه دوره
هـاي    حضوري عادي و دوره     هاي فراگیر نیمه    هاي دوره   عنوان

شـوند    تقـسیم مـی   ) تابـان (حضوري چندبخـشی      هفراگیر نیم 
  ). 1388مجیدي، (

حضوري در نظام آموزش و پرورش،         آموزش نیمه  بارهدر  
ــال  ــی،   ش1373در سـ ــالب فرهنگـ ــالی انقـ ــوراي عـ  شـ
 عرضهاي براي     مؤسسه   پرورش را موظف به تأسیس     و آموزش
در سـال  . حـضوري و غیرحـضوري کـرد        هـاي نیمـه     آموزش

شـوراي عـالی    ن مؤسسه بـه تـصویب       اساسنامه ای ش   1375
کـارگیري     بـا بـه    ش،1382 رسید و در سـال       انقالب فرهنگی 

ایـن  . اندازي شـد     و راه    اساسنامه مذکور، این مؤسسه تأسیس    
منزله نخستین نهاد رسمی سیاستگذاري و اجرایـی         مؤسسه به 
اندازي   راهش   83-84پرورش، در سال تحصیلی      و در آموزش 

شــرایط کــرد  آمــوزان واجــد ششــد و اقــدام بــه جــذب دانــ
  ).1386زاده و حسینی،  طالب(

مجموع، آموزش از دور، چهـار مرحلـه را پـشت سـر              در  
اي بـوده و در      در مرحله اول، آمـوزش مکاتبـه      . گذاشته است 

مقایسه با آموزش رسمی سنتی، ایـن شـیوه نـوین آموزشـی،             
 و در مرحلـه دوم، آمـوزش   شـد   مـی  درجـه دو تلقـی     ینظام

اي و     کـه مکمـل آمـوزش مکاتبـه        شـد آن اضافه   رادیویی به   
کـارگیري    بـا بـه   . آمـد   شـمار مـی      کمک آموزشـی بـه     اي شیوه

دور وارد مرحلـه سـوم شـد و در          راه  تلویزیون، آمـوزش از     
 ،انگیـز خـود توانـست    مرحله چهارم، رایانه با توانایی شگفت 

ــوزش از  ــادور را راه آم ــام محــدودیتب ــانی و   تم ــاي زم ه
   ).1381 استادزاده،( دهد گسترشآموزش مکانی 

  
  حضوري  گیري آموزش نیمه مبانی شکل

ها بر    گذاري  ترین سرمایه   در جهان پیچیده امروز، یکی از مهم      
آموزش، . گیرد  آموزش صورت می  از راه روي نیروي انسانی،    

 تولیـد   ،بدیل و اساسـی در تربیـت نیـروي انـسانی            بی ینقش
 و تعـالی کـشور       در فرایند رشد   ،سرمایه اجتماعی و فرهنگی   

گـذاري    سـرمایه این اساس بر). 1391نوید ادهم،  (کند    ایفا می 
 امکانـات و     کردن  مهم در ایجاد   ی نقش ،اصولی در این بخش   
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 توسـعه   براي درستیهاي آینده و اقدام        براي نسل  ،تسهیالت
از سـوي   ). 1394ثابتی و همکاران،    (کند    علمی کشور ایفا می   

میالدي یکم   و  در سده بیست   هاي سراسر جهان    دیگر، دانشگاه 
 براي افزایش کیفیت و هزینـه اثربخـشی         افزون روز ي فشار با

 پرداختی که براي آموزش عالی      ءدانشجویان در ازا  . اند مواجه
دارند، انتظار دارند تا تجارب اثـربخش آمـوزش و یـادگیري            

آموزشـگران نیـز   . )Fraser & Deane, 1997 (داشـته باشـند  
تــر از  جویان امــروزه بــسیار متفــاوتانــد کــه دانــش دریافتــه

 ، براي ایجاد ارتباط   بنابراین. پیش هستند  هاي  دانشجویان سال 
هـاي    راهبـرد   با دانشجویان، الزم اسـت تـا       شایستهدرست و   

. )Joan, 2013(د مناسبی براي این نسل دانشجویان اتخاذ شو
گونـاگونی ماننـد دالیـل اجتمـاعی،         از سوي دیگر، به دالیل    

پـذیري در    براي افزایش انعطـاف    گرایشتصادي،  سیاسی و اق  
 ,Collis & Moonen (آمـوزش عـالی وجـود داشـته اسـت     

چنین آموزشی، مزایاي بسیاري بـراي دانـشجویان و         . )2011
روي آنها قرار    هاي بیشتري را پیش      انتخاب زیرا ،استادان دارد 

هاي آموزش و      بهترین شیوه  به گزینش دهد و آنان را قادر        می
 ,.Cassidy et al(کنـد   میا متناسب با شرایط خودر یادگیري

ــزار)2016 ــادر   ي و اب ــشجویان را ق ــه دان ــدي اســت ک  کلی
کـار،  جملـه   از( گوناگون زندگی خـود  هاي   تا حوزه  ،سازد  می

اي که براي آنها بهتـرین        را به شیوه   )تحصیل و اوقات فراغت   
 ,The Higher Education Academy(اسـت، ترکیـب کننـد    

2015( .  
اي هــ  جمعیــت در دهــهپرشـتاب از سـوي دیگــر، رشــد    

گذشته که پیامد آن افزایش تقاضاي عمـومی بـراي آمـوزش            
بوده است؛ نظام آموزش سـنتی را در بـسیاري از کـشورهاي       

ـ        نظـام رسـمی     . اسـت  کـرده رو   هجهان با چـالش جـدي روب
جوابگوي نیازهاي آموزشی   در جوامع پیشرفته، دیگر   آموزش  

هاي   نظام اسخگویی به این نیازها ناگزیر    افراد نیست و براي پ    
). 1389نیا و همکاران،     افضل(شوند کار گرفته می    به غیررسمی

نظــام آمــوزش رســمی یــا آمــوزش ســنتی، برنامــه آمــوزش 
منسجمی است که بر دستورالعمل مدرس و برنامـه حضوري       

ــوع ). 1393مقــامی و همکــاران،  (اســتمتمرکــز  در ایــن ن
روش مناسب و غالـب     ) ضوري ح عرضه(آموزش، سخنرانی   

هـاي تـدریس     روش همـه در تدریس دانشگاهی و بخشی از       
و از آن به آموزش حـضوري       ) 1388مهدي و مهدي،    (است  
به بیان دیگر، آموزش حضوري آموزشـی اسـت         . شود  یاد می 

چهـره    به  که دانشجو در آن، تحصیل خود را به صورت چهره         
دهـد    ام مـی  هاي آموزشـی مرکـز انجـ        وقت در فعالیت   و تمام 

  ). 1396 کاربردي، -دانشگاه جامع علمی (
راه هاي اطالعاتی و ارتباطی، آموزش از         با تکامل فناوري    

 مناسـب بـراي     یحلـ    راه ،دور در بسیاري از کشورهاي جهان     
 مشکالت موجود بـر سـر راه آمـوزش سـنتی            کردنبرطرف  

در بسیاري از کشورهاي    ). 1383کاظمی،  (شناخته شده است    
اي   هـاي پیچیـده     دور فناوري راه   نظام آموزش از     ،فتهیا توسعه
را در فـاکس   کنفرانس، رفع اشکال از راه دور و تلـه      تله ،مانند
 در  .اسـت  کـار گرفتـه    بـه  ارتقاء سطح کیفی آموزش      راستاي

هــایی ماننــد المپــوس، دلتــا، پــیس، کورنــت،  اروپــا، پــروژه
اي در کـشوره  . اسـت هاي پیشرفته     هایی از این فناوري     نمونه
 نظـامی اسـت کـه       منزلـه   بـه  دورراه  نیافته، آموزش از     توسعه

دهد  آموزش را مردمی کرده و در دسترس توده مردم قرار می          
  ).1381 استادزاده،(

دور را  راه   پیـدایش آمـوزش از       دلیـل  تـرین  سادهگرچه  ا  
توان در ناتوانی نظام آموزش سنتی بـراي پاسـخگویی بـه           می

 کرد؛ اما   وجو  جسته این نظام     داوطلبان ورود ب   زیادتقاضاي  
: ، ماننـد  هـستند عوامل دیگري نیز در ایـن مـسیر تأثیرگـذار           

هـاي    هل و معلولیـت   أافتاده، ت  اشتغال، سکونت در مناطق دور    
). 1383کـاظمی، (جسمی داوطلبان ورود بـه نظـام آموزشـی          

داده اسـت تـا در کنـار     هـم   همه این عوامل دست به دسـت        
ــضوري،  ــنتی و ح ــوزش س ــهآم ــو ب ــه راه زش از  آم دور ک

، اسـت حضوري    حضوري و نیمه   هاي غیر    آموزش بردارنده در
  .شودتوجه 

اي از آمـوزش اشـاره دارد    حضوري به شـیوه     رآموزش غی   
 طــول تحـصیل الزامـی    همـه که حضور فیزیکی دانشجو در    

و آمـوزش   ) 1396 کـاربردي،    -دانشگاه جامع علمی    (نیست  
ـــد ا فرحــضوري، آموزشــی اســت کـــه بخــشـی از  نیمــه ین

 - هـاي نوشـتاري، صـوتی       کـارگیري رسـانه     یـادگیري، بـا به  
هــاي   شود و فقـط کــالس    تصویري و الکترونیکی انجام می    
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دانشگاه (شود    چهره برگزار می    به  صورت چهره   رفـع اشکال به  
حـضوري،    ، آمـوزش نیمـه     دیگـر  به سـخن  ). 1391پیام نور،   

خـشی  صورت حضوري و ب آموزشی است که بخشی از آن به  
دانشگاه جامع  (شود    از آن بـه صورت غیرحضوري انجام می      

واقـع   حـضوري در    آمـوزش نیمـه   ). 1396 کاربردي،   -علمی  
رود کـه   شکل جدیدي از آموزش عالی درجهان به شمار مـی    

 کـشورهاي   بیـشتر  خـود در     ویـژه هاي    دلیل ویژگی   امروزه به 
گیـري از   پیشرفته جهـان بـه اجـرا درآمـده اسـت و بـا بهـره           

عـالی   رسانی آموزش    خدمت دامنه ،هاي جدید آموزشی    روش
کـارگیري فنـاوري       بـا بـه    ؛را از محدوده کـالس فراتـر بـرده        

 در داخـل کـشور       و  را درنوردیـده   هاپیشرفته مرزهاي کشور  
 دورترین نقاط حتی شهرهاي کوچک را زیر پوشش قرار         ،نیز

؛ بــه نقــل از مهــري و 1371صــدیقی و همــت، (داده اســت 
  ).1393زاده،  محرم

  
 حضوري  کاربرد و الزامات آموزش نیمه

 حـول دو    بـر دور  راه   آمـوزش از     گسترشهاي اخیر     در دهه 
 :ها متمرکز بوده است  از مؤسسات یا سازمانگونه
دور، مؤسـساتی   راه  هاي باز یـا از         اولین نمونه دانشگاه   )الف

. یادگیري فعالیت دارنـد    - یاددهی اساس الگوي  هستند که بر  
هاي آموزش از      نمونه دانشگاه  نخستین ، انگلستان زبا دانشگاه

 ماننـد   ،اي   نظام چند رسـانه    راهاین دانشگاه از     .استدور  راه  
هــاي رادیــو و تلویزیــونی، تــدریس تلفنــی و مراکــز  برنامــه

 .دهد آموزشی به دانشجویان خدماتی ارائه می
راه  آموزشی دوگانـه کـه در آنهـا آمـوزش از             مؤسسات )ب

در . هاي آموزشـی سـنتی حـضوري اسـت        مهدور، مکمل برنا  
ــالس   ــوزش در ک ــنتی، آم ــیوه س ــه   ش ــاي درس ب ــیوهه  ش

گونـه    در ایـن  . اسـت چهـره اسـاس برنامـه آموزشـی           به  چهره
 و یـا از     ویژهها از طریق دانشکده یا مدارس         مؤسسات برنامه 

دور در مؤسـسه    راه  طریق مرکز یا گروه مـستقل آمـوزش از          
 دانـشگاه از راه دور       و  اترلـو ماننـد دانـشگاه و    . شـود   اجرا می 
 ). 1381زاده،  استاد ( کبک
نظـام آمـوزش   ،  ها و مؤسسات    در هر دو نوع این سازمان       
ایـن  .  رشد کـرده اسـت     ی شرایط بسیار متفاوت   در دور،    راه از

 ي و بنـابراین، هـر کـشور       داردپـذیري زیـادي       نظام انعطـاف  
متناسب با اوضاع و شرایط اجتماعی و فرهنگـی خـود و بـر              

آمـوزش  . کنـد   اساس نیازهاي آموزشی از آن بهره برداري می       
 مرســومهــاي  دور در ایـن مؤســسات، بــرخالف نظـام  راه از 

یعنـی در   . محور اسـت    فراگیر ،محور هستند  آموزشی که معلم  
هــاي  دور، فراگیــران در مرکــز فعالیــتراه نظــام آمــوزش از 

هـاي آنـان     هـا و توانـایی      آموزشی قرار دارند و به شایـستگی      
مستلزم این اسـت    محوري   این فراگیر . شود  توجه بیشتري می  

تنهـایی و بـدون دسترسـی      در بیشتر اوقـات، دانـشجو بـه       که
، بـه     هاي درسـی    لفان کتاب ؤمحتی  مستقیم به استاد راهنما یا      

ویـژه انگیـزه    هاي فـردي، بـه   عوامل و ویژگی  . مطالعه بپردازد 
. عهـده دارد  یادگیرنده، نقش اساسی را در این نوع آموزش بر        

پـذیري و   دور خطرراه دو ویژگی مهم دانشجویان آموزش از  
 نبـود دلیـل    چنین دانـشجویی بـه    . تحمل وضعیت مبهم است   

 ،امکان دسترسی فوري به استادان راهنما و افـراد متخـصص          
هـاي منطقـی و هوشـمندانه         باید در مطالعات خود از حدس     

نـور از      پیـام  در ایران، دانـشگاه   ). 1383،    کاظمی(استفاده کند   
هاي باز است که دانشجویان یک یا دو روز           نوع دوم دانشگاه  

هـاي درس حاضـر       صورت حضوري در کالس     به  را در هفته 
د و بعــضی واحــدهاي درســی را غیرحــضوري بــا نشــو مــی
شده و اسـتاندارد آن دانـشگاه         مشخص هاي کتابکارگیري    به
 نظـام  ی ازئبا این تفاوت که دانشگاه پیام نور جز       . گذرانند  می

ــران   ــالی ای ــوزش ع ــتآم ــصل دروس و اس ــیوه و سرف  ش
اسـتادزاده،   (اسـت ییـد وزارت علـوم      أ مـورد ت    آن، امتحانات

1381 .(  
حـضوري، در رابطـه بـا         از دیگر کاربردهاي آموزش نیمه      

هـاي   ، بـه آمـوزش  ویژههاي    آموزش.  است ویژههاي    آموزش
ـــی ـــاربردي - علم ــی ک ــه م ــود گفت ـــهش ـــه ب صـــورت   ک

رحضوري و یـا ترکیبـی از حـضوري و غیرحـضوري، در             غی
هــاي نــوین آموزشـی،        کارگیري فنــاوري     کار، بـا به   هنگام

سـازها و    هـا، شـبیه      نمونـه  گیـري از   بهرهامکانات محیط کار،    
 -دانـشگاه جـامع علمـی       (شود    امکانات کارگاهی برگزار می   

پـذیري نـسبتاً      این نـوع آمـوزش انعطـاف      ). 1396کاربردي،  
 و دانشجویان در ایـن نـوع از آمـوزش، فرصـت             دارد زیادي

را   شغل، تحصیل و زندگی     براي ریزي  مدیریت زمان و برنامه   
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صورت کارامـدتري بـه مباحـث درسـی          توانند به   دارند و می  
کـاربردي  -هـاي علمـی     نتیجـه، در آمـوزش     در. شـوند مسلط  
حـضوري کـه شـکلی از         توان از آموزش و یادگیري نیمـه        می

 تـا بتـوان   بهـره بـرد،   ،پذیر اسـت  ري انعطافآموزش و یادگی 
هـاي چنـین روشـی،     هـا و ویژگـی      مندي از مزیت    ضمن بهره 

 کارهــاي  دادننیــروي کــار متخــصص و مــاهر بــراي انجــام
 . (Fozdar & Kumar, 2006) کردتولیدي تربیت 

حـضوري    آمـوزش نیمـه   ،  اي  در آموزش به شیوه مکاتبـه       
 ارسـال  ،اي مکاتبـه  آمـوزش در دانـشکده     شـیوه . کاربرد دارد 
هـاي    کـالس برگـزاري    ی شنیداري و گـاه    هاي نوار ها، کتاب

  ).1381استادزاده،  (است رفع اشکال  برايحضوري
 این است ،حضوري  کاربرد آموزش نیمه  بارهنکته دیگر در    

سـه رکـن   به  یادگیري  -که در آموزش و نظام سنتی یاددهی        
، )اســتاد( مــدرس ، یعنــی)سیــستم کــالس(اصــلی آمــوزش 
در صورتی کـه بـا پیـشرفت        . شود توجه می دانشجو و محتوا    

صـورت کنـشی متقابـل بـا          به ،هاي مدرس   ها، فعالیت   فناوري
 آموزش سنتی کالسی با     گر یادگیري، تداعی براي  دانشجویان  

آمـوزش بایـد    . رو و حضوري اسـت     در کارگیري ارتباط رو    به
د بـا خـو    ، براي یادگیري دانشجو    را هاي هدفمند    فعالیت همه
هـاي آموزشـی      رو، فعالیـت   در  ارتباط رو  بر افزون.  باشد داشته

ــد از  ــوزش از هــاي روشبای ــوزش مجــازي، راه  آم دور، آم
به و  اي    ارتباط تلفنی، اینترنتی، رادیویی، تلویزیونی و ماهواره      

در آمـوزش و    .  گیرنـد  انجـام ، ترکیبی یا مکمل     مجزاصورت  
ـــادگیري   ـــاددهی ـ ی  ام دادن، انجــ اصـــل مهـــم،فراینــد ی

هاي آموزشی با هدف ایجاد تغییـر در رفتـار و عمـل               فعالیت
 ابزارهـا و امکانـات روز      کارگیري  به  بـا ،)یادگیرنده(دانشجو  
 در ادامه سـیر تحـول   بنابراین). 1388مهدي و مهدي،     (است

 فناوري اطالعات همزمان بـا توسـعه         در در آموزش، انقالب  
ردهایی نیز بـه همـراه      هاي علوم و فناوري، دستاو      سایر حوزه 
طور قابل تـوجهی در نظـام آموزشـی           فناوري به . داشته است 

تـرین    یکـی از مهـم   منزلـه   نفوذ کرده است و آموزش عالی به      
 بـراي تحقـق    ،متصدیان امر آموزش رسمی و یادگیري مداوم      

رشد و شکوفایی استعدادهاي انسان و رشد و توسعه جوامع          
منـد شـده اسـت        بهـره انسانی از دسـتاوردهاي ایـن انقـالب         

آبـادي؛ وثـوقی نیـري و قرونـه و مهـري،             محجوب عشرت (
1393 .(  

هـاي یـاددهی و یــادگیري بـه ســوي     امـروزه، کـه شــیوه    
مشارکت فراگیر در یادگیري تغییر جهـت داده اسـت، آنچـه            

نیاز است؛ یادگیري چگونه یاد گرفتن و یـادگیري          بسیار مورد 
هـاي    گـر، مهـارت    دی بـه بیـان   . اسـت  مستقل   یا يراهبر  خود

 کـسب   ،رهیـاب  یادگیري مستقل، یادگیري خودانگیخته، خود    
گیـري اهمیـت      ریزي و تـصمیم      برنامه ،لهأمس هاي حل   مهارت
 هدفمنـد   يراهبر فرایند   یادگیري خود ). 1391سراجی،   (دارد

هاي رفتاري درگیر در شناسـایی و          فعالیت بااست که معموالً    
شود و یادگیرنده، آگاهانـه        اطالعات مشخص می   وجو  جست
هـا   ولیت را براي تصمیمات مربوط به اهـداف و فعالیـت        ئمس
یــادگیري انفــرادي ). 1394ســعید و همکــاران، (پــذیرد  مــی
 و بهبــود بخــشد ءراهبــر را ارتقــا توانــد یــادگیري خــود مــی

(Andersen & Brink, 2013) .با توجـه بـه مزایـاي    بنابراین ،
 ی مهـارت  منزله  دراهبر، ارزش این نوع یادگیري به     یادگیري خو 

 مـورد   م مـیالدي  یک  و الزم براي آموزش و کار در سده بیست       
  ).1389یوسفی و گردان شکن، (توجه است 

  
ــوزش   ــات و آمـ ــات و ارتباطـ ــاوري اطالعـ فنـ

  حضوري نیمه
 نـوین، در نقـش مکمـل        ي رویکرد منزله   هفناوري اطالعات ب  

هـاي تـدریس، بهبـود        ه شـیوه  نظام آموزشی، تنوع بخشیدن ب    
کیفیت تدریس، انفرادي کردن آموزش، مقابلـه بـا مـشکالت           

صادقی و همکاران،   (کند     عمل می  مانند آن آموزش جمعی و    
فناوري اطالعات و ارتباطات، آمـوزش سـنتی را تـا           ). 1395
 تحت تأثیر قرار داده و دنیاي جدیـدي در عرصـه      زیاديحد  

اسـی کـسانی و شـمس       عب(وجـود آورده اسـت        یادگیري بـه  
هاي نوین آموزش که     رو، در شیوه   همین از). 1397مورکانی،  

 بـه نـام   ، رکن چهـارمی     بر دارد  در نیز    را آموزش الکترونیکی 
فناوري اطالعات، به ارکان سنتی نظام آموزشی اضـافه شـده           

حـضوري در آمـوزش        کاربرد آموزش نیمـه    ،است و در ادامه   
رهاي یادگیري الکترونیکـی    ابزا. الکترونیکی را رقم زده است    
 هم به صـورت فـردي و   دارد کهاین مزیت را براي فراگیران      
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صالحی عمران و سـاالري،      (بپردازند گیريیادبه  هم گروهی   
ــشجویان در دوره). 1391 ــی، دان ــاي الکترونیک ــب ازه   مطال
 ، و یا تولید محتوا شـده      )آفالین(برون خط صورت     به بسیاري
هاي خاصی بـراي رفـع اشـکال          ن در زما  فقطو  برند   بهره می 

البتـه ناگفتـه    . کننـد    مراجعـه مـی    )آنالیـن (برخطحضوري یا   
 ها و یـا مقـاطع     که در آموزش الکترونیکی برخی رشته      ،نماند

 شـود و    ارائـه  بـرخط شیوه   بهآموزش   تحصیلی ممکن است،  
 کالس براي دانشجو نیـز بـه        ةشد هاي ضبط   دسترسی به فایل  

هـا و    آزمونپایان براي دری  ولشود؛ فراهم برون خطصورت  
امـروزه  . حضور دانشجو الزامـی اسـت     ... مالقات با استاد و     
کـار    این شـیوه آموزشـی را بـه   هاي کشور   بسیاري از دانشگاه  

  .گیرند می
 فنـاوري کـامپیوتر و      پرشـتاب  گـسترش اما از یک سـو،        

هـاي     دهـه  در طـول  کارگیري اینترنـت       به  رشد ویژه شبکه، به 
 شـبکه جهـانی وب در       پیـدایش و  میالدي  م   سده بیست  پایانی

 ،هـا   تنها انگیـزه مؤسـسات و دولـت        ، نه م1990 میانه سالهاي 
پذیر مشارکت در آموزش عـالی         انعطاف هاي شکل ارائهبراي  

هاي آموزشی جدیـد و       را تشدید کرد، بلکه به آزمودن روش      
منـابع یـادگیري    کـارگیري از     بـه  نـوین تعامـل و       هـاي  شکل

 و از سـوي  (Collis & Moonen, 2011) دیجیتالی منجر شد
دلیـل    بـه ،هاي الکترونیکی   نواقصی که در آموزش    برايدیگر،  
تعامل انسانی مناسب وجود داشت و همچنین برخـی از   نبود

 دریافت  مانند(پوشی آموزش حضوري      قابل چشم  مزایاي غیر 
 یــادگیري دانــشجو، ایجــاد اشــتیاق شــیوهعینــی مــدرس از 

 پیـدایش  ۀ زمینـ ) فراگیـري و غیـره  تحصیلی در دانـشجو بـه     
، امروزه در بستر فنـاوري      بنابراین .فراهم شد آموزش ترکیبی   

  یـادگیري ترکیبـی     شاهد آموزشی با نام    اطالعات و ارتباطات  
 یکپارچـه کـردن   مثابـه  به آموزش و یادگیري ترکیبی. هستیم

. شـود  چهره تعریف می به و آموزش چهره الکترونیکی آموزش
ی یادگیري ترکیبی این است که همـه افـراد بـه       فلسفه زیربنای 

هاي گونـاگون     کارگیري روش   گیرند؛ لذا به    یک شیوه یاد نمی   
؛ بـه نقـل از   carman, 2002 (اسـت براي آمـوزش ضـروري   

هـم   با مکمـل     ،این نوع آموزش  در). 1393ساالري و کرمی،    
چهـره   بـه  هاي چهـره    نقاط قوت و ضعف آموزش     گرفتنقرار  

ــضوري( ــل و الکترو) ح ــی، تعام ــرنیک ــیط بهت ــاي   در مح ه

 و را به همراه دارد پذیري و اثربخشی بیشتر       آموزشی، انعطاف 
سـواري  ( کیفیت آموزشی اسـت    افزایشحل مناسبی براي      راه

آموزش ترکیبی، به تلفیق آموزش مستقیم،      ). 1396و فالحی،   
ــادگیري     ــشارکتی، یـ ــدریس مـ ــستقیم، تـ ــوزش غیرمـ آمـ

 & Lalima (ردازدپــ  بــا کمــک رایانــه مــی،شــده شخــصی

Dangwal, 2017( .ایـن آمـوزش سـعی دارد     دیگربه سخن ،
هـاي    هاي حضوري و مجازي و نیز، شـیوه         با ترکیب آموزش  

محور و فراگیرمحـور موجبـات یـادگیري بـادوام را در             معلم
عباسـی کـسانی و      (کنـد فرایند یـاددهی و یـادگیري فـراهم         

 هــاي اصــلی آمــوزش از ویژگــی). 1397شــمس مورکــانی، 
  :اند از عبارتتلفیقی 

هاي آموزش سنتی    فراگیران نسبت به انتخاب از میان گزینه       -
 بـا شـده     و یا آمـوزش پـشتیبانی      )از طریق کالس درس   (

 .فناوري اطالعات و ارتباطات حق انتخاب دارند
تواننـد    آموزشگران با هر دو شیوه آموزش آشنا بوده و مـی           -

 را پـشتیبانی   یهر دو نوع کالس درس سنتی و الکترونیک       
 .کنند

 و  چهـره  بـه  چهرهفراگیران با یکدیگر و با آموزشگر تعامل         -
 .تعامل در فضاي مجازي دارند

را کـارگیري فنـاوري جدیـد         فراگیران تجربه کامـل در بـه       -
 .دارند

 از محتـواي  اي گستردهفراگیران در معرض گستره جدید و   -
 .گیرند دوره قرار می

بعـدي بـراي فراینـد یـادگیري     فرهنگی و چند رویکرد چند  -
 .شود فراهم می

 مانند نقش مدرس،    ،هاي گوناگونی   آموزشگران دوره نقش   -
دهنده محتـوا و    دهنده، توسعه  بخش، مرجع، سازمان   انگیزه

 .دارندفضاي یادگیري 
کـه  پـردازد، تـا این       به سـاخت دانـش مـی        معموالً فراگیران -

 & Lalima (دریافت کننـده منفعـل محتـوا باشـند    صرفاً 

Dangwal, 2017(.  
گیري از آمـوزش ترکیبـی        سرانجام، دالیلی که براي بهره      

 دسترسی بـه  .2 غناي آموزشی،  .1: از  ندا  شود، عبارت   ذکر می 
 .5پـذیري فـردي،        مـسئولیت  .4 تعامـل اجتمـاعی،      .3دانش،  
 ,Graham ( سهولت بـازبینی و اصـالح  .6اثربخشی، -هزینه 
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2006(.  
هـاي    شـبکه   کشورهاي پیشرفته، از   امروزه، در بسیاري از     

کار  به تلفن همراه براي فرایند آموزش و یادگیري         اجتماعی و 
هایی را براي آمـوزش       طراحان آموزشی برنامه  . شود گرفته می 

: جملـه   از دارد،نـد کـه مزایـایی       ا ه طراحی کـرد   تلفن همراه با  
 گـوي و گفـت اي آموزشـی، کانـال     هاي چند رسانه    ارسال پیام 

یت حمل با خود، تقویـت انگیـزه، ابـزار حـضور و             آزاد، قابل 
نتیجـه،   در. گیري و قابلیـت دریافـت بـازخورد         غیاب، آزمون 

 در پیـشرفت آمـوزش بـرخط        ،توانـد   فناوري تلفن همراه می   
  ).1393الهی،  حقیقی و فرج(ثر باشد ؤم
 

  حضوري هاي آموزش نیمه محاسن و دشواري
بـسیاري از    تـا    ، شده سببحضوري    کارگیري آموزش نیمه    به

هـاي نـوین      و یا آموزش  ) حضوري(هاي سنتی     موانع آموزش 
همچون آموزش الکترونیکی، از بین برود یا تأثیر ایـن موانـع         

برخی از مزایاي این نـوع آمـوزش        . هش یابد ها کا   و دشواري 
  :اند از عبارت

همزمـان   تـا    کنـد  مـی هایی را براي افـراد فـراهم          صت فر  
 حفـظ شـغل     همگـام بـا    را   هاي خـویش    ها و توانایی    مهارت

هـایی همـواره    افزایش دهند و معلومات خـود را بـا فنـاوري        
 افزایش داده و موقعیـت اجتمـاعی خـویش را           ،حال تغییر  در

 ).1381استادزاده، (بهبود بخشند 
حضوري در مقایـسه بـا آمـوزش حـضوري           آموزش نیمه   

 و موانـع آمـوزش حـضوري از         داردپذیري بیـشتري      انعطاف
به ارتباط حـضوري و مالقـات اسـتاد و دانـشجو،             نیاز   ؛قبیل
از سـر  را ... هاي درسی، کتابخانه و سلف سـرویس و           کالس

 مجیـدي،  (توانـد موقعیـت زمـانی      دانشجو می . دارد راه بر می  
ــدون محــدودیت روز کــالس  ()1388 ــدون (و مکــانی ) ب ب

نیـاز از    بـی (و سرعت یادگیري    ) چارچوب و محدوده کالس   
؛ به 1393مقامی و همکاران ،   () مدرس میزان و روش یاددهی   

 خـود را متناسـب بـا شـرایط     )2012نقل از استیکر و هورن،  
 .  هاي فردي خود تطبیق دهد شغلی، زندگی و توانایی

حضوري، وابستگی دانشجو به استاد       هاي نیمه   در آموزش   
بـار   و کالس کمتر است و دانشجو را در یادگیري مستقل بـه           

  .آورد می
پـذیري از نظـر       حـضوري، انعطـاف     وزش نیمه در نظام آم    
 و همچنین شغل    )1386زاده و حسینی،      طالب( جنسیت   ،سن

 دانشجویانی کـه شـاغل      بیشتر.  است بیشتردانشجویان بسیار   
هــاي   قــادر بــه شــرکت در دوره،دلیــل اشــتغال  و بــههــستند

ــضوري  ــا ح ــستند، ب ــوزش نی ــه  آم ــاي نیم ــضوري و  ه ح
اي دانـشگاه را پیـدا      ه  آموزش غیرحضوري امکان شرکت در   

هـاي   از نظر سـنی نیـز، دانـشجویانی کـه وارد دوره           . کنند می
 معموالً سـن بـاالتري      ،دنشو  حضوري می  حضوري و غیر    نیمه
اي شدن آموزش و تقاضاي       دلیل توده  اگرچه امروزه به   .دارند

دیده زیاد براي تحصیالت دانشگاهی، تغییراتی در این رابطه         
 مشکالت بـانوان    ،توانند  ها می     زشهمچنین، این آمو  . شود می
 و  کـرده حـل   را  وقت در دانـشگاه      دار براي حضور تمام    خانه
هاي غیرحـضوري     براي شرکت در دوره    در آنها  انگیزه   سبب

 .شوددانشگاهی 
جویی در منـابع و        صرفه سببحضوري    هاي نیمه   آموزش  
اي   هاي جاري و سـرمایه       هزینه جمله از ،هاي دانشگاهی   هزینه
 .هاي آموزش است ساز کاهش هزینه  و زمینهشود می

حضوري، مشکل تعامل و ارتباط انسانی        هاي نیمه   آموزش  
 .برد میاز میان وجود دارد، را  برخطهاي  در آموزشکه 
تواند جامعیت و گستردگی بـسیاري        این نوع آموزش می     

داشته باشد و براي جوامعی که با متقاضیان گسترده ورود بـه            
همچنــین، . رو هــستند، مناســب اســت هبــآمــوزش عــالی رو

هـاي    تر از شـیوه     هاي مناسب   هاي آموزشی را با هزینه      فرصت
 .سازد حضوري، فراهم می

هــاي   کــاهش در هزینــهســببحــضوري  آمــوزش نیمــه  
ــشجو ــدي،(دان ــرات  ) 1388 مجی ــاهش خط ــین، ک و همچن

 محل تحصیل تـا خانـه،       میانآمد دانشجویان،    و احتمالی رفت 
 .شود می

گیـري    ع آموزش زمینه همکاري، مشارکت و شکل      این نو   
 مهـدي و مهـدي،    (کند می دانشجویان را فراهم     میانتعامالت  

1388(. 
ها و معایبی نیز براي این       اما در کنار این مزایا، محدودیت       

توان به برخی از آنها به شرح          که می  وجود دارد، نوع آموزش   
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  .کردذیل اشاره 
سـازي دروس     معـادل هـاي آموزشـی،       نامـه   براساس آیین   

عرض به شرح زیـر صـورت        هاي آموزشی هم    صرفاً در شیوه  
  :گیرد می
هـاي    واحدهاي گذرانده دانشجوي حـضوري بـه دوره       ) لفا

  .حضوري یا غیرحضوري حضوري، نیمه
  حضوري یا غیرحضوري حضوري به نیمه نیمه) ب
 -دانـشگاه جـامع علمـی       (غیرحضوري به غیرحـضوري     ) ج

  تـا در   شـود  مـی  سـبب موضـوع   ایـن   ). 1396 کاربردي،
اي دولتـی و بـه روش    صورتی کـه دانـشجویی در رشـته    

ســازي دروس  حــضوري پذیرفتــه شــود، امکــان معــادل
  .حضوري را از دست بدهد گذرانده خود به صورت نیمه

هـاي کـاردانی و       نامـه آموزشـی دوره      آیـین  24برابر ماده     
 بـاالتر،  هاي هاي پایین به دوره کارشناسی، تغییر رشته از دوره  

حضوري بـه    دولتی به دولتی، از شبانه به روزانه، از غیر         از غیر 
 ولـی بـرعکس آن مجـاز        ،حضوري و حـضوري ممنـوع       نیمه

ــاوري،  (اســت  ــات و فن ــوم، تحقیق ــن ). 1393وزارت عل ای
 ضمن ایجاد محرومیـت بـراي تغییـر         ،شود  موضوع سبب می  

 در ها کوچـک و  هاي روزانه، به نوعی این دوره      رشته به دوره  
  .شمار آیند بهتري  سطوح پایین

حـضوري بـودن آمـوزش، امکـان عـدم            با توجه به نیمـه      
نتیجـه، سـردرگمی دانـشجو     موقع بـه اسـتاد و در   دسترسی به 

 .آمده براي وي وجود دارد االت پیشؤخصوص س در
حضوري، معموالً    هاي نیمه   کید اصلی ارزشیابی در دوره    أت  

کیـد الزم را بـر      أوجـه و ت   بر روي ارزشیابی پایانی اسـت و ت       
 .)1390احمدي و همکاران،( روي ارزشیابی تکوینی ندارد

 ازهاي حمایتی و پـشتیبانی        نبود و یا ضعف شدید برنامه       
 حل مشکالت اداري و ارتباط با کارکنان و         برايدانشجویان،  

 . حضوري است  از دیگر مشکالت آموزش نیمهاساتید
تانی بـراي ایـن   آمـد دانـشجویان شهرسـ    و مشکالت رفت   
 قیـد شـرکت در کـالس        ،شـود    مـی  سـبب ها، که گاهـاً       دوره

 . مالی بزنند مسائلآمد و و ل رفتئحضوري را به دلیل مسا
ه شده، و یـا ایـرادات       ئاالت با محتواي ارا   ؤعدم تطبیق س    

االت، مشکل دیگـري اسـت      ؤمحتوایی و اشکاالت ماهیتی س    
 رخي حـضور  هـاي نیمـه   االت دوره ؤ در طراحی سـ    گاهیکه  

 .دهد می
  

  شناسی کتاب
هاي درسی   مقایسۀ برنامه ). 1390. ( م ، رضایی ، و . ه ، فردانش ،. غ ،احمدي
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http:// pnu. ac.ir/ portal/file/ ?986448/ B.A. pdf  
مجموعـه قـوانین و مقـررات       ). 1396( کـاربردي    –ی  دانشگاه جامع علم  

 –اداره کــل خــدمات آموزشــی، دانــشگاه جــامع علمــی . آموزشــی
 / https: // www. uast. ac. ir/ fa/ page :، قابلیت دسترسیکاربردي

159  
مقایــسه تــأثیر ســه شــیوه آمــوزش ). 1393. (و کرمــی، م. ســاالري، ض

 یـادگیري در آمـوزش      الکترونیکی، ترکیبی و حضوري بر واکـنش و       
   .58-27، )2(9 ،رویکردهاي نوین آموزش. صنعتی
هاي یادگیري مجازي، امکـانی بـراي کمـک           محیط). 1391. (سراجی، ف 

  ).49-27، )18 و 17(5، راهبرد فرهنگ. به بهبود فرهنگ یادگیري
ــژاد، م.ســعید، ن اثربخــشی آمــوزش ). 1394. (، و گــودرزي، م.، علــی ن

اشـناختی بـر آمـادگی یـادگیري خـودراهبر          راهبردهاي شـناختی، فر   
  .47-39، )1(6، مجله دانشگاهی یادگیري الکترونیکی. دانشجویان

توسعه و بهبود آموزش و یـادگیري از      ). 1396. (و فالحی، م  . سواري، ك 
  . 26-20، )2(5، نمامجله مطالعات آموزشی . طریق یادگیري ترکیبی

بررسـی  ). 1395. (، س و نویـدبخش  . ، بختیاري فاینـدري، م    .صادقی، ت 
مطالعـات  . مزایا و معایب فناوري اطالعات در یـاددهی و یـادگیري           

  .15-26، )3(1، شناسی و علوم تربیتی روان
یادگیري ترکیبـی؛ رویکـردي     ). 1391. (و ساالري، ض  . صالحی عمران، ا  

فــصلنامه . یــادگیري / ینـد یــاددهی آنـوین در توســعه آمــوزش و فر 
   .69-75، )1(5 ،راهبردهاي آموزش

رهیــافتی : آمـوزش از راه دور ). 1386. (ع .و حـسینی، س . زاده، م طالـب 



 حضوري یمهن آموزش

  9

بررسی اثر بخشی مراکـز آمـوزش     . نوین در آموزش و پرورش ایران     
هـاي آموزشـی و درسی آنها در مقطع متوسـطه           از راه دور و برنامـه    

، هـاي آموزشـی    فـصلنامۀ نـوآوري   .  کل کشور  84-85سال تحصیلی   
6)19( ،73-92 .  
رشد فناوري، تغییـر  ). 1397 (. م .و شمس مورکانی، غ   . باسی کسانی، ح  ع

   .25-17، )54(14 ،فصلنامه رشد فناوري. یادگیري
  . راه رشد:  تهران.چاپ اول. فرهنگ فارسی عمید). 1389(عمید، ح 
آموزش از راه دور، رهیـافتی نـوین در         ). 1381. (و فردانش، ه  . فراهانی، ا 

سه عملکرد تحـصیلی دانـشجویان تربیـت        مقای. آموزش تربیت بدنی  
هــاي   فــصلنامه نــوآوري.بــدنی نظــام آمــوزش راه دور و حــضوري

  . 110-89، )1(1 ،آموزشی
 در نادرقلی قورچیـان، پریـوش       .آموزش از راه دور   ). 1383. (کاظمی، ف 

آمـوزش  المعـارف   دایـره ). ویراسـتاران (رضا آراسـته   جعفري و حمید  
  .بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی: انتهر). 33-20، صفحات 1جلد (عالی
هــا،  آمــوزش الکترونیکــی، تاریخچــه، ویژگــی   ). 1388. (مجیــدي، ا

  . 26-9، )2(20. 78 فصلنامه کتاب. ها و موانع زیرساخت
 و مهــري، د. ، قرونــه، د.، وثــوقی نیــري، ع.آبــادي، ح محجــوب عــشرت

 در  یکـی  الکترون یـادگیري  یفیت ک یابی ارز یارهاي مع یبررس). 1393(
 نـوع آمـوزش     یـن  ا یابی ارز ي برا ی و ارائه چارچوب   یوزش سازمان آم
 بـا   ی آمـوزش سـازمان    ی شناسـ  یب آسـ  ی ملـ  یش همـا  ینسومدر. ها
: تهـران .  در سـازمانها   یـی  اجرا تجربیـات  بـر    ی مبتن ي کاربرد یکردرو

   .آوران آفاق صنعت موسسه ره
ــامی، ح ــی، ا .ر .مق ــی زوارک ــوروزي، د. ، دالور، ع.، زارع ). 1393. (و ن
ایسه تأثیر سه روش آموزش حضوري، الکترونیکـی و تلفیقـی بـر          مق

یادگیري و یادداري دانشجویان رشته علـوم تربیتـی دانـشگاه عالمـه        
  .39-17، )24(8، پژوهش در نظامهاي آموزشیفصلنامه . طباطبائی

 فصلنامه .تاریخچه آموزش از راه دور در جهان     ). 1382.(ملک افضلی، ف  
  . 86-88، )1(1، )علوم انسانی(پیک نور 

ارتقاي کیفیت آمـوزش دروس مهندسـی       ). 1388. (و مهدي، م  . مهدي، ر 
فـصلنامه  . از طریق تقویت رکـن چهـارم نظـام یـاددهی ـ یـادگیري      

  . 35-17، )44(11، آموزش مهندسی ایران
مقایسه کیفیت آموزشی رشته تربیـت      ). 1393. (زاده، م  و محرم . مهري، ع 

. حضوري در استان اردبیل     و نیمه بدنی در دو نظام آموزش حضوري       
-91،)7(4،  دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتـی        

103 .  
الزامـات مـدیریتی تحـول بنیـادین در آمـوزش و       ). 1391. (نوید ادهم، م  
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