
 

 

  یادگیري ترکیبی
Blended Learning 

  
هاي مطـرح بـراي      پویاترین روش  آموزش الکترونیکی یکی از   امروزه،  

 نـشان داده اسـت کـه      هـا   پـژوهش  امـا  .است  خدمات آموزشی  عرضه
 و را داردهاي خاص خود   محدودیتتنهایی  بهآموزش هاي الکترونیکی

 . شـود )چهـره  بـه  چهره(طور کامل جایگزین آموزش سنتی       تواند به   نمی
گیـري از    بنابراین متخصصان امور آموزشی تالش کردند که بـا بهـره          

آمـوزش  ( کارگیري هر دو روش آموزشی   رویکرد یادگیري ترکیبی و به    
با رویکردي اثربخش به رفـع مـشکالت        ) سنتی و آموزش الکترونیکی   

هاي هـر    روش یادگیري ترکیبی با داشتن مزیت     . هر دو روش بپردازند   
هاي فردي فراگیران،    ب اثربخشی یادگیري، دیدن تفاوت    دو روش، سب  

جــذابیت آمــوزش، ســهولت دسترســی بــه مــواد آموزشــی و افــزایش 
  . شود هاي آموزش می اثربخشی و کاهش هزینه

  
هاي حضوري مرسـوم، بـا       هاي طوالنی است که آموزش     سال

صـالحی عمـران و     (ها و انتقـاداتی مواجـه اسـت          ناکارآمدي
ریـزان آموزشـی     ابراین طراحـان و برنامـه     بن). 1391ساالري،  

 زیـر  هـایی بـراي سـؤاالت    جـوي پاسـخ    و همواره در جـست   
  :هستند

تــوان کیفیــت تــدریس و یــادگیري را بهبــود  چگونــه مــی -
 ؟بخشید

توانند به بهترین      و فراگیران می   آموزشگراندر چه شرایطی     -
 ؟ استفاده کنندهاي نوین فناوريشکل از 

اي   لوژي را با نظام آموزشی بـه گونـه        توان تکنو   گونه می  چ -
ینـد تـدریس و     اکمیـت و کیفیـت فر      یکپارچه کرد تا بـه    
  ؟یادگیري کمک کند

هـاي   هـاي اخیـر بـا گـسترش فنـاوري و محـیط            در سال   
ویژه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات      یادگیري الکترونیکی، به 

الکترونیکــی بــراي پاســخ بــه نیازهــاي  و اینترنــت، آمــوزش 
رسمی در کـشورهاي     هاي رسمی و غیر    ه آموزش روزافزون ب 

هـدف از طـرح ایـن روش یـادگیري          . گوناگون، مطرح شـد   
یابی به روشی است که در آن بتـوان از هرجـا و              نوین، دست 

در هر زمان با هزینه مالی کمتري بـه تعلـیم تعـداد بیـشتري               
ولی شیوه آمـوزش صـرفاً الکترونیکـی هـم          . فراگیر پرداخت 

جمله این نقاط  از. عف خود را نشان دادپس از مدتی نقاط ض  
زارعی زوارکی  (تر فراگیران    ضعف می توان به عملکرد پایین     

ــانی ــژاد،  و طوف ــل  ، )1390ن ــتن تعام ــدن و نداش ــزوي ش من
هاي    مهارت ، گسترش نیافتن  چهره به اجتماعی مستقیم و چهره   

نیـاز بـه داشـتن انگیـزه قـوي و           ،   یادگیرنـدگان  میانگفتمان  
هــاي کالمــی و   نـشانه ، فقــدانیریت زمــانهــاي مـد  مهـارت 

امکان مـشارکت اشـخاص دیگـر بـه جـاي فـرد             ،  غیرکالمی
ارزیـابی و تقلـب      هاي  یادگیرنده در محیط یادگیري و آزمون     

  ). Al-Qahtani & Higgins, 2013( را یادآوري کردبیشتر 
  

  مفهوم یادگیري ترکیبی
 لتـا یجی د ي فنـاور  پیـدایش  از   شی پ یبی ترک يریادگی سرآغاز
تـوان در آمـوزش از راه دور از          هـاي آن را مـی       نـشانه  .است

تولیــد و افــزایش تعــداد . نگــاري مــشاهده کــرد طریــق نامــه
م و برپایی وب جهانی در قرن       18هاي شخصی در قرن      رایانه

 را در سـطوح     يریادگیـ  نوین يها   مدل  میالدي، گسترش  19
ــاگون تحــص ــوین پتاســیل . کــردقی تــشویلیگون ــاوري ن  فن

زي یادگیري را از طریق دادن توانایی کنترل مکان،       سا شخصی
و مـواد و سـرعت یـادگیري      ) از طریق ضبط اطالعات   (زمان  
فریـسن اصـطالح   ). Bryan & Volchenkova, 2016( دارد

 & Heinze( بیـان کـرد   1999یادگیري ترکیبـی را در اوایـل   

Procter, 2004 .(طور   بار بهرا نخستین یبی ترکيریادگولی ی
زاده و  قاســم( عرضــه کــرد 2003 در ســال مــارش ی،رســم
  ). 1395، انیحضرت

ــر   ــ پروکت ــی ترکيریادگی ــهرا  یب ــه ب ــترک «مثاب ــؤثر بی  م
 يهـا   آمـوزش و سـبک     هاي  مدل گوناگون عرضه  يها حالت

گراهام آنکه  حال). Procter, 2003(کند  می فی تعر»يریادگی
آمـوزش  ي بـا ترکیبـی از       ریادگیـ  نظـام «یادگیري ترکیبـی را     

کنـد   ، تعریـف مـی    » وتری کـامپ  پایه بر آموزش   وچهره   به هرهچ
)Graham, 2006 .(عرضـه  را فیـ  تعرنی گراهام اکه هنگامی 

زمـان و     به صـورت نـاهم     عمدتاً انهی را بر پایه ، ارتباطات   کرد
هاي ویدئو کنفرانس رایـج    در حال حاضر که برنامه. بود یمتن

چهـره   بـه  هتعریف اصطالح آمـوزش چهـر    باز اند، فریسن  شده
)F2F (     ارائـه  «کـارگیري از اصـطالح       در تعریف گراهام و بـه

یادگیري ترکیبی   بنابراین فریسن . کند را پیشنهاد می  »  مشترك
هـاي   را ارائه دوره آموزشی از راه ترکیـب اینترنـت و رسـانه            

هـایی از کـالس درس کـه نیازمنـد حـضور             دیجیتال با شکل  
کنــد  ریــف مــیآمــوزان اســت، تع فیزیکــی معلمــان و دانــش
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)Friesen, 2012(. حداقل بخشی از محتوا و آموزش به شیوه 
آمـوزان بـر زمـان، مکـان و          و با کنترل دانـش    ) آنالین(برخط

 ,Staker & Horn(شـود   مسیر یادگیري در خانه عرضـه مـی  

 به  دی با آموزشکند که محتوا و      ی م تأکید فی تعر نیا). 2013
 یوره سـنت   کـه د   ی معنـ  نیـ  شـود، بـه ا     عرضـه  بـرخط  شیوه
 نترنتی از ا  ،کند  یمن قیتشورا   انی که دانشجو  اي چهره به چهره
بـه شـمار     یبـ ی ترک يریادگی مثابه به بهره ببرند،  پژوهش يبرا
سرانجام مفاهیم و تعاریف گوناگون ). Hew, 2014 (.آید نمی

 ،یبـ ی ترک يریادگیـ اصـطالح   . به سوي همگرایی پیش رفتنـد     
هـا   ها، آمـوزش  يورا از فنیبیک هر ترباًی تقر يتواند به معنا    یم

 ممکن است هر فناوري     فیتعار . باشد ی شغل فی وظا یو حت 
 بـر پایـه    ي خودشان را به فنـاور     ای ، را پوشش دهند   یآموزش

طـور خـاص بـه     ممکن است آنها بـه   حتی   .وب محدود کنند  
ـ      يفناور  ي نظـر  رویکردهـاي  بیـ  ترک ر اشاره نکنند، بلکـه ب
 در پایـان و بـا توجـه    .)Friesen, 2012(کنند  تمرکز یمتفاوت

 يریادگکند کـه یـ     به تعاریف ارائه شده در باال بهنک بیان می        
 بـه   ی دسترس شیفزا ا  با آموزش با هدف    ي فناور ترکیبفقط  

 اساسـاً مربـوط بـه       یبـ ی ترک يریادگیـ  بلکـه    ست؛ی ن يریادگی
 يریادگیــ –یادده یــنــدی رابطــه فرای و بــازطراحیشیـ بازاند

 بـراي  رنـدگان یادگی يریادگی يها  و سبک  يمتناسب با فناور  
ــ ــوع ). Behnke, 2012 ( بهتــر اســتيریادگی شــرط ایــن ن

هاي یادگیري هر یک از فراگیـران        یادگیري آن است که شیوه    
اي را شـکل     در یک دوره سرانجام تجربه یادگیري یکپارچـه       

بنـــابراین ترکیـــب ). Watson & Murin, 2014(دهـــد 
تشکیل دهـد  هاي برخط و حضوري باید سیستمی را    آموزش

نتیجه ارتباط پایدار از نظر ارکان، کلیتی واحد را بـراي            که در 
 ,Krasnova( یـادگیري ایجـاد نمایـد    -بهبود فرایند یـاددهی 

2015 .(  
  

  اهداف و پیامدهاي یادگیري ترکیبی
  : تحقق اهداف زیر استيوجو جستدر  ترکیبییادگیري 

 شیافـزا چهـره و     به  چهره يریادگی بهتر از    يریادگی لیتسه -
 ؛ دانشیاثربخش

اسـاس    و بـر   يالعمـر، خودآمـوز     مادام يریادگی کننده نیتأم -

 اکتشاف؛
و کــارگیري ابزارهــاي گونــاگون  بــا بــهترغیــب یــادگیري  -

هاي   قسمت  مقاطع دبیرستان و دانشگاهی در      در مشارکتی
 گوناگون دنیا و کاهش شکاف جهانی دیجیتالی؛

زارعــی زوارکــی و ( ثرکردن یــادگیريؤتــر و مــ هزینــه کــم -
  ).1390نژاد،  طوفانی

نظرهـایی   هاي ترکیبی اختالف   در زمینه اثربخشی آموزش     
انــد کــه در  برخــی از پژوهــشگران بیــان کــرده. وجــود دارد

داري میـان یـادگیري ترکیبـی و روش          مدت تفاوت معنی   بلند
انـد، در    سنتی وجود نـدارد، امـا برخـی دیگـر اذعـان داشـته             

حتواي آموزشی صـورت گیـرد و آن        صورتی که تحولی در م    
تواند از تـأثیر     را با روش برخط متناسب نماید، این روش می        

  ).Bryan & Volchenkova, 2016(بیشتري برخورد باشد 
گراهام شش دلیل براي انتخاب یادگیري ترکیبـی مطـرح            
تعامـل  . 3دسترسـی بـه دانـش       . 2غناي آموزشی   . 1: کند می

سـهولت  . 6وري هزینـه     بهره. 5 خصوصی    بنگاه. 4اجتماعی  
 2، 1از میان این دالیل مـوارد  ). Graham, 2006(نظر  تجدید

  .  محبوبیت بیشتري دارند5و 
 & Heinze(و هینـز و پروکتـر   ) Procter, 2003(پروکتر   

Procter, 2004  (تواند میزان  معتقدند که یادگیري ترکیبی می
.  افزایش دهد  وقت دسترسی به یادگیري را براي فراگیران پاره      

توانـد سـبب افـزایش       در این زمینه که یادگیري ترکیبـی مـی        
دسترسی به یـادگیري و آمـوزش شـود، بیـشتر پژوهـشگران           

القــول هــستند و یگانــه مــشکل ســر راه دسترســی بــه  متفــق
طریق یادگیري ترکیبی را، فقدان سواد دیجیتال در         یادگیري از 

  . دانند برخی از اعضاء جامعه می
وري هزینه  به شواهدي از بهره) Graham, 2006(گراهام   

کند، بـر خـالف او، لیـونر ایـن           در یادگیري ترکیبی اشاره می    
. کنـد  تر است را انکـار مـی     موضوع که یادگیري ترکیبی ارزان    

کند که یـادگیري ترکیبـی نیازمنـد هزینـه           زیرا او استدالل می   
هـاي فنـاوري اطالعـات و        اولیه زیادي در زمینه زیرسـاخت     

گراهام ). Launer, 2010(هاي فنی است  تباطات و پشتیبانیار
تـرین   جویی در هزینه کارکنان را مهـم       صرفه) 2008(و دزبن   

براي کسی که   . دانند عامل در هزینه کمتر یادگیري ترکیبی می      
هـا توجـه دارد، مطالعـه خودآمـوز          جویی در هزینـه    به صرفه 
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ــی  ــی م ــد    اینترنت ــذابی باش ــه ج ــد گزین  & Bryan(توان

Volchenkova, 2016.(  
گرایـی و    همچنین بـراي کـسی کـه بـر دیـدگاه سـاخت              

ي گروهی برخط   وگو  گفتهمکاري در آموزش تمرکز دارد،      
هاي عرضه دوره آموزشی     ترین خصیصه  تواند یکی از مهم    می

به صورت ترکیبی باشد، زیرا یکی دیگر از مزایـاي یـادگیري     
ه مـشارکت   ي گروهی است که زمینـ     وگو  گفتترکیبی امکان   

ولـی برخـی شـواهد،      . کند فراگیران خجالتی را نیز فراهم می     
کننـد کـه از      دهد که برخی از فراگیران احساس مـی        نشان می 

ماننـد و مهـارت کـافی بـراي          هاي گروهی جا مـی    وگو  گفت
 ,Heinze & Procter(ها را ندارنـد   وگو گفتشرکت در این 

2004 (.  
ترکیبی را یـادگیري    ترین مزیت یادگیري     توان مهم  اما می   

 ,Procter(متناسب با سبک هاي یادگیري فراگیـران دانـست   

روش سخنرانی در آموزش عالی همیشه مورد انتقـاد         ). 2003
اما در یـادگیري ترکیبـی فراگیـران    ). Ellis, 2008(بوده است 

ها را در زمان و مکان دلخـواه         این امکان را دارند تا سخنرانی     
بار آن را تکرار کنند، که ایـن امـر          خودشان ببینند و هر چند      

دهـد   بخشی این روش آموزشـی را افـزایش مـی          کیفیت و اثر  
)Bryan & Volchenkova, 2016.(  
  

  اصول یادگیري ترکیبی 
 ی آموزشـ  ی طراحـ  ی چهار اصل اساس   ،ها پژوهشبا توجه به    

  :  استریز  شده که به شرحیی شناساترکیبی يریادگی يبرا
چهره و کامالً    به اجزاي آموزش چهره  ،  کپارچگی متفکرانه ی. 1

هـاي    هـاي محـیط     به حـداکثر رسـاندن مزیـت       و   ؛برخط
ــه مناســبپاســخو یــادگیري  هــاي   نیازهــا و اولویــت ب

 ).Carman, 2006(ان  فراگیر
 معنـی کـه     بدین گیري خالقانه و ابتکاري از فناوري؛      کار به. 2

 کار گرفتـه   هتربیتی ب  هر فناوري باید در اقتضائات مناسب     
 و حمایت از یادگیري اجتمـاعی و بـا          آفرینششود و در    
 ).Vaughan, 2007. (به کار رودتعامل باال 

 که این امر مـوارد      سازي دوباره از الگوهاي یادگیري؛     مفهو. 3
 :بر دارد زیر را در

هـاي یـادگیري      هاي نوین تربیتـی و نظریـه        مشارکت روش  -
 ؛)اجتماعی گرایی محوري، ساخت -مانند فراگیر(

 معانی و دانش نوین دربـاره تعـامالت اجتمـاعی            گسترش -
ماننـد  ( فراگیـر  فراگیر با اجتماع همساالن و نقش جدیـد       

 ؛)یادگیرندگان خود راهبر
 ؛)گر  و تسهیلمانند راهنما، مربی(معلمین  -
اطمینـان   بـا هـدف   سنجش و ارزشیابی دائمـی یـادگیري؛    . 4

  ).Graham, 2006 (کیفیت تربیت بخشی از
  

  هاي یادگیري ترکیبی مدل
طوري که در باال تعاریف عرضه شده، گراهام و فریـزن            همان

ــشارکت روش    ــا م ــوزش ب ــی را عرضــه آم ــادگیري ترکیب ی
با . دانند هاي کامپیوتري می   چهره یا حضوري و رسانه     به چهره

 اهـداف گونـاگون     ي عناصر بـرا   نی که ا  هایی روش حال،   نیا
ـ  عامـل  و ت   و تعادل  برند کار می  به يریادگی ایـن   عناصـر،    نی ب

 نیـ  مدل سـازگار بـا ا      کی از   شی تا ب  آورد امکان را فراهم می   
   .باشدوجود داشته  فیتعار
دو اصـل   اسـاس    هاي آموزش ترکیبی بر     مدل به طور کلی    

  :اند یافته و گسترش  شدهرسانی روز زیر به
 ایـن تعـارف    کـه    ي بـه طـور    :منعطف فی تعار عرضه. الف

 دهـد،  یمـ   ادامـه ي حوزه به نوآورنی ازمانی که ی حت ،بتوانند
 بـاز و    اي ویـژه طـور     بـه  فی تعار نیا. دن باش سودمندهمچنان  

 از ولـی  کننـد ی  م انی را ب  ی اصل يآنها الگوها . گسترده هستند 
  .کنند یاجتناب مدقیق عناصر یک مدل  میتنظ
 يهـا    از برنامه  ی برخ :ی و اصول  ي هنجار نبود معیارهاي . ب

 در  تیـ فی از لحـاظ ک    یبرخـ   و قـوي  یفـ ی از لحاظ ک   ترکیبی
 هـاي ترکیبـی    ی برنامـه  برخـ . رنـد یگ ی قـرار مـ    فیدرجه ضع 

 کـه ی   در حـال   ،گیرنـد  کـار مـی    را بـه   ایـ  و مطالب پو   نیمضام
 از  یبرخـ .  هستند يتر   و مطالب ثابت   نی مضام ي دارا نیریسا
 تـر  نهیهز  پرو تر  گرانیها نسبت به مدل آموزش سنت   مدل نیا

 نیـ  در ا  فیتعـار . ر هـستند  تـ  ن ارزا هیـ  بق کـه  ی درحال ،هستند
 Staker (کننـد  یم نظر  صرفيها یابی ارزنی از چنيبند طبقه

& Horn, 2013.(  
هـاي   هـاي اولیـه، کـه بـراي آمـوزش      بندي یکی از تقسیم   
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اي مناسـب اسـت، را والیتـان         حرفـه  و علمی و کاربري و فنی    
هاي یادگیري ترکیبی را به سه نوع        او مدل . عرضه کرده است  

محـور هـستند، کـه در آن          آنهایی کـه مهـارت    : کند یتقسیم م 
یـابی بـه     هایی را با هدف دسـت       ها و بازخورد   مربی پشتیبانی 

کنـد،   هاي خاصـی بـه فراگیـران عرضـه مـی           دانش و مهارت  
هـا و    آنهایی که نگرش محورند و هدف آنها توسـعه نگـرش          

رفتارهاي جدید است، که در آن تعامل همکـار بـا همکـار و       
محور هستند،    همیت دارد و نوع سوم، صالحیت     کار گروهی ا  

کــه در آن فراگیــران بــا هــدف کــسب دانــش ضــمنی، بایــد 
 ,Valiathan(متخصـصانی را در محــل کــار مـشاهده کننــد   

اساس هـر    اش بر  بندي براي ماهیت ترکیبی    این تقسیم ). 2002
 هـاي پـداگوژیکی مـورد انتقـاد اسـت        هدف آموزشی و مدل   

)Oliver & Trigwell, 2005.(  
تـر را اسـتکیر و هـارن         ثیرگذاردر این راستا رویکردي تأ      

ــد   ــه کردن ــوعی  ). Staker & Horn, 2013(عرض ــا ن آنه
کننـد کـه در واقــع    بنـدي از چهـار مـدل عرضـه مـی      تقـسیم 
این شش مـدل اصـلی      . یافته از شش مدل اصلی است      کاهش
چهــره محــوري؛ کــه درآن  بــه مــدل چهــره) 1: از نــدا  عبــارت

مـدل  ) 2. شـود    با یادگیري برخط تکمیل می     یادگیري کالس 
چرخشی؛ که در آن فراگیران بین کار کردن به صورت برخط           

مدل انعطافی؛  ) 3. محور در نوسانند   هاي کالس  و سایر روش  
اي  که در آن فراگیران عمدتاً به صورت برخط براساس برنامه         

کننــد و در صــورت نیــاز،  شــده مطالعــه مــی ســازي شخــصی
مـدل  ) 4. چهره از سوي آموزشگر مهیاسـت      به پشتیبانی چهره 

آزمایشگاه برخط؛ که در آن فراگیران تحصیالت سنتی خـود          
را با گـرفتن یـک دوره آنالیـن اضـافی در دانـشگاه تکمیـل             

ترکیبی؛ که در آن فراگیـران بـا گـرفتن           مدل خود ) 5. کنند می
اي برخط از خارج دانشگاه تحـصیالت سـنتی خـود را             دوره

شده؛ که در آن یادگیري      مدل مجازي غنی  ) 6. کنند تکمیل می 
شـود، ولـی گـاهی بـراي         عمدتاً به صورت برخط انجام مـی      

اي نیز صـورت     چهره به هاي چهره  بهبود فرایند آموزش تماس   
استکیر و هارن تصمیم گرفتند، مدل اول را به دلیـل        . گیرد می

هـاي دوم و سـوم حـذف و          نبود تفاوت محـسوس بـا مـدل       
ایـن کـار آنهـا      .  پنج را با هم ادغـام کردنـد        هاي چهار و   مدل
شـده   ترکیبی و مجازي غنی    هاي چرخشی، انعطافی، خود    مدل

این دو پژوهشگر به انواع گوناگونی از مدل        . را باقی گذاشت  
کنند، براسـاس ایـن کـه آیـا فراگیـران در            چرخشی اشاره می  

داخل کـالس یـا در بـین کالسـی دیگـر و یـا در خـارج از                   
تـرین نـوع    جالـب . ه در حال چرخش هـستند  محوطه دانشگا 
در اینجـا فراگیـر، در      . است» کالس معکوس «مدل چرخشی   

مکانی که خـودش انتخـاب کـرده، بـراي دریافـت محتـوا و               
از کـالس   . پـردازد  آموزش، به صورت برخط به مطالعـه مـی        

 و ارزیـابی  وگـو  گفـت هاي سـطح بـاالتر ماننـد         براي فعالیت 
 کالس براي انتقـال اطالعـات و        ترتیب بدین. شود استفاده می 

کـار   تکالیف و ارزیابی مرتبه باالتر از آنچه آموخته است، بـه          
شناسـی اسـتاکر و هـارن بـه روشـنی            مـدل . شـود  گرفته مـی  

  .دهنده تعریف دوگانه آنها از یادگیري ترکیبی است نشان
هاي یـادگیري ترکیبـی را       بندي مدل  طبقه) 2006(گراهام    

عد، چه     ار سطح و سـه نـوع، پیـشنهاد کـرد          بر اساس چهار ب .
عد او شامل مکـان        زمـان  )مجـازي / چهـره  بـه  چهـره (چهار ب ،

/ بـاال، تمـام حـواس      (، غناي نفسانی    )زمان هم غیر/ زمان   هم(
انسان کم،  / انسان زیاد، بدون ماشین     (و انسانیت   ) پایین، متن 
بنـدي در   عنصر کامالً متفاوت ایـن طبقـه      . بودند) ماشین زیاد 

. فتن سطوح فعالیـت، دوره، برنامـه و مؤسـسه اسـت           نظر گر 
هـاي یـادگیري     هاي ترکیبـی بـراي فعالیـت       کارگیري روش  به

مثابـه رویکـردي    فردي، کامالً با شـکل یـادگیري ترکیبـی بـه      
سـرانجم گراهـام    . گسترده بـراي مؤسـسات متفـاوت اسـت        

اساس هدف یـادگیري ترکیبـی بـه سـه گونـه متفـاوت از                بر
: ؛ کــه بــا هــدف در ارتبــاط هــستندکنــد ترکیــب اشــاره مــی

پـذیري   هاي توانمندساز کـه بـر دسترسـی و انعطـاف           ترکیب
کننـده کـه در پـی تکمیـل          هـاي غنـی    ترکیب. کنند تمرکز می 

کننده که هدفش    هاي دگرگون  آموزش سنتی هستند و ترکیب    
مراتـب   در اینجـا سلـسله    . تربیت اسـت   و تغییر در فنون تعلیم   

ن دگرگونی، هـدفی ارزشـمندتر      تلویحی وجود دارد که در آ     
  . است
چهار مـدل گونـاگون یـادگیري    ) 2008(چاو و همکاران     

سـاز مبنـاي نظـري       ترکیبی را بررسی کردند و همچنین زمینه      
ها بر پایه نظرهاي مازلو و ویگوتـسکی در          براي نقد این مدل   

اولـین مـدلی کـه آنهـا     ). Chew et al, 2008(یادگیري بودنـد 
گر الکترونیکـی سـاختارمند گیـل        عدیلبررسی کردند، مدل ت   
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اي از مراحل را  کننده، مجموعه  سالمون است که در آن تعدیل     
کند تا فراگیران در محیط برخط احساسی خوشـایند     دنبال می 

چــاو و همکــارانش ایــن مــدل را مطــابق بــا . داشــته باشــند
تـوان   با این حال، نمـی    . دانند مراتب نیازهاي مازلو می    سلسله

از یادگیري ترکیبی آن را الگویی از        عاریف فریسن بر مبناي ت  
مـدل دوم یـادگیري سیـستم       . یادگیري ترکیبی در نظر گرفت    

اسـت کـه وینگـر و       ) اکولوژي یـادگیري  (مایکروسافت سان   
دارنـده ابعـاد    این مـدل دربـر    . اند فیرگوسن آن را مطرح کرده    

هـدایت   تمرین، یـادگیري خـود    / هاي محتوا    چهارگانه یا ربع  
شـده   محتواي مطالعه خـود هـدایت     . شده است  هدایت/ شده  
معناي خواندن کتاب یـا محتـوایی بـرخط وغیـر            تواند، به  می
هـدایتی ممکـن اسـت بحـث و          تمـرین خـود   . زمان باشد  هم

محتـواي مطالعـه    . شیوه متقابـل باشـد     ي اینترنتی به  وگو  گفت
شده ممکن اسـت، کنفرانـسی کالسـی یـا کنفرانـسی             هدایت

شده ممکن اسـت مـشاوره یـا          تمرین هدایت  .ویدیویی باشد 
مزیت ایـن مـدل     . کارگیري آزمایشگاهی براي تمرین باشد     به

هـاي گونـاگون    توان براي هر هدف از روش     این است که می   
ضعف این مدل این اسـت کـه   ). Singh, 2003(استفاده کرد 

  .کند الگویی روشن براي اجرا عرضه نمی
انـد،   ی کـرده  مدل سومی کـه چـاو و همکـارانش بررسـ            

زنجیره یادگیري ترکیبی جون بود که در دانـشگاه گالمـوران           
در حـالی کـه دانـشگاه گالمـوران رویکـرد           . اجرا شده است  
اي را براي یادگیري ترکیبـی در نظـر گرفـت،            نهادي گسترده 

هـاي   ولی آن را به شیوه یکسانی اجرا نکرد، بلکه بـه بخـش             
ا در طیفی از نفـوذ   هاي گوناگون ر   مختلف اجازه داد، تا طرح    

تا ارائه  ) مانند اسالیدهاي پاورپوینت  (الکترونیکی، از حداقل    
متوســط در ایــن مقیــاس،  حــد. کــامالً بــرخط اجــرا نماینــد

دهنــده دسترســی بــه منــابع آموزشــی و بــه دنبــال آن  نــشان
. ، ارزیابی و مطالب تعاملی بـرخط اسـت        وگو  گفتتاالرهاي  

یـن موضـوع کـه؛      پـذیر اسـت و ا      این مـدل بـسیار انعطـاف      
هـاي ترکیبـی را بـه        تواننـد، آمـوزش    هاي گوناگون مـی    رشته
چـاو و  . پـذیرد  هاي گوناگون اجرا کننـد، را کـامالً مـی      روش

 درصـدي بـرخط،     80 تـا  30هـاي    همکاران این ایده که دوره    
کنند و آن را     روند، را رد می    شمار می  فقط یادگیري ترکیبی به   

به هر حال این مـدل فقـط   . دانند انگارانه می  بیش از حد ساده   
هاي عرضه مطالـب سـر و کـار دارد و از نظرنظـري               با شیوه 

  ). Chew et al, 2008(بسیار ضعیف است 
جوي  و چهارمین مدل قابل اشاره، چارچوب بر پایه پرس         

است که چاو و همکـارانش آن را بررسـی           گریسون و واگن  
لـه  منز در این چـارچوب فراگیـران و آموزشـگران بـه          . کردند

این موضـوع بـر     . آیند شمار می  جو به  و اعضاء یک گروه پرس   
اسـت  » جوامع عملی «به نام   ) 2011(هاي ونگر    مبناي فعالیت 

)Wenger, 20011 .(  جوامع عملی دربردارنده افرادي هـستند
هاي مشترکی دارند و درجریان تعامل بـا هـم یـاد             که نگرانی 

جوامـع  . دهنـد ها را بهتـر انجـام        گیرند که چگونه فعالیت    می
اي از افراد است که دانش خـود را در           جو نیز مجموعه   و پرس

این مدل تمرکز خـود     . دهند نتیجه تعامل با یکدیگر شکل می     
. را از شیوه عرضه مطالب به یـادگیري متمرکـز کـرده اسـت             

وظیفه فناوري در این مدل آن است که سـه عنـصر شـناخت       
عرضـه  (مـوزش   ، آ )تبادل اطالعات، خلق و آزمایش مفاهیم     (

کـردن امکـان همکـاري       فـراهم (و اجتمـاع    ) ساختار و جهت  
چاو و همکاران این مدل را با بـسیاري         . را مهیا کند  ) گروهی

دانند  هاي مازلو و ویگوتسکی هماهنگ می      از مفاهیم و بینش   
)Moskal et al, 2013; Vaughan, 2009 .(  
  

 ترکیبیهاي یادگیري  طراحی و اجراي دوره
هـاي    کند تـا از روش       مخاطبان را تشویق می    یبیترکادگیري  ی

این شیوه یادگیري    ممکن است . متنوعی به یادگیري بپردازند   
براي یادگیرندگان تازگی داشته باشد، بنابراین باید چگـونگی       

آموزش و انتظاراتی که طـراح      یادگیري و فعالیت در این نوع     
  و مــشخص بــه اطــالعروشــن بــه طــور ،از مخاطبــان دارد

هـا،   تلفیـق فنـاوري   برسد، چگـونگی ترکیـب و     رندگان  یادگی
هاي متنوعی از یـادگیري   هاي گوناگون شکل ابزارها و دیدگاه 

ــه وجــود مــیترکیبــی ــابراین  را ب ــراي راه آورد، بن ــدازي  ب ان
 مراحـل طراحـی،     فراینـد  بایـد در     ترکیبییادگیري   هاي  دوره

 ترکیـب و  راستاي  در  مشخص یتدوین و اجراي آن تصمیمات    
در . ها اتخاذ شـود     ها و دیدگاه    ها، روش   یق مناسب فناوري  تلف

تـدوین دوره آموزشـی بایـد      در مرحله طراحـی و ،این شیوه 
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هاي سامانه مدیریت      شناسایی ویژگی  دربارههاي الزم     تصمیم
 محتـواي الکترونیکـی،     عرضـه اجزاء آن، تهیـه و       یادگیري و 

ــالس     ــی و ک ــادگیري الکترونیک ــیط ی ــم در مح ــش معل نق
 میان تعامل   ،هاي یادگیري    فعالیت  دادن انجام ، شیوه حضوري

 . عملیـاتی شـوند    گرفته و هاي ارزشیابی     یادگیرندگان و شیوه  
کـارگیري    اجراي آنها بـا بـه      شیوهسپس نقشه مورد نیاز براي      

و شـیوه   ؛  ماننـد امکانات دو محیط حـضوري و الکترونیکـی         
 میــانهــاي حــضوري، شــیوه تعامــل  زمــان تــشکیل کــالس

بـا    ارزشیابی مناسبشیوه تدریس معلم و   شیوهدگان،  یادگیرن
  ). 1390سراجی و عطاران،  ( دیده شودتداركآن تصمیمات 

ــ   ــا و  ب ــق و واقعــی ابزاره ــذیرش شــیوه ترکیــب عمی ا پ
 انـدازي   هاي آموزش حضوري و الکترونیکـی بـراي راه          شیوه
؛ چـه   ، ماننـد   مطرح است  ی سؤاالت ترکیبیهاي یادگیري     دوره

مـدنظر قـرار   ترکیبـی  هـاي   اندازي دوره  در راه عناصري باید   
 آن عناصـر برقـرار شـود؟ بـراي          میـان گیرد؟ و چه روابطـی      

تـوان بهـره      مـی  هایی   از چه شیوه   ترکیبیهاي    اندازي دوره   راه
  ). 2006مک دونالد،  (؟برد

بهتـرین مجموعـه اصـول مـرتبط بـا طراحـی و       یکـی از    
شـده خـان     عرضـه مبناي طرح     این روش یادگیري، بر    اجراي
کنـد کـه       راهنما عمـل مـی     ي ابزار مانندچارچوب  این  . است

 اي برنامـه  ریـزي     هنگـام برنامـه    ،سـازد   طراحان را قـادر مـی     
ینـدهاي تفکرشـان را،   اترکیبی، سـؤاالت دقیـق بپرسـند و فر        

ایـن چـارچوب بـراي یـادگیري      . کننـد  خوبی سـازماندهی   به
عد8 داراي، ترکیبی ی و  زیـر اسـت کـه در طراحـ     به شـرح  ب

اجراي یادگیري ترکیبی در هر نهادي باید مورد توجـه قـرار             
عد به    .گیرد آمده   زیر در جدول صورت مختصر     وظایف هر ب 
  . است

  
  ابعاد مورد توجه در یادگیري ترکیبی 

)Draffan & Raingerb, 2006(  
  فیوظا  ابعاد

عد سازمانی ب 
  

  یی اجرايکارها
  ی آموزشيکارها

  انیخدمات دانشجو
   هدفلیتحل و هیتجز  آموزشی

  نی مخاطبلیتحل و هیتجز

   محتوالیتحل و هیتجز
کـار   بـه  يها   رسانه لیتحل و هیتجز
  شده برده
  ها يها و استراتژ روش

  فناوري
  ي فراساختاريزیر برنامه
  افزار نرم

  افزار سخت

  طراحی

  تیطرح صفحه و سا
  طرح محتوا

  ی دسترسلتیقاب
  تی سايراهنما

  استفاده تیسنجش قابل

  یابیارز
  رندگانیادگی یابیارز
ــارز ــوزش و محـــ یابیـ  طی آمـ
  يریادگی

   اطالعاتعیتوز  کنترل
  يریادگی طیحفظ مح

  حمایت، منابع و امکانات

  برخط یبانیپشت
  ی فنیبانیپشت
  ی و مشاوره آموزشیبانیپشت

  يا  حرفهيخدمات مشاورها
  نیامکانات آنال
  نیامکانات آفال

  اخالقی

  یاسی و سی اجتماعریتأث
  یفرهنگتنوع 

  يداور شیپ
  ییایتنوع جغراف

  رندگانیادگیمتفاوت بودن 
  رسومآداب و 

  يانحصار مسائل قانون حق
گلوله که فرانک جی تروها طراحی کرده اسـت،       مدل ضد   

تمـامی عوامـل و     هاي جـامعی اسـت کـه         یکی دیگر از مدل   
 در ادامه به معرفی     .داردها   را براي طراحی این دوره     فاکتورها

  . پردازیم این مدل می
 آوري اطالعات استاندارد در زمینه نیازهاي آموزشی،        جمع. 1

 نظـر   توجه بـه در    ؛ کالسی اي که طراحی دوره   گونه  همان
عنوان، عملکرد مخاطبان، موقعیت مکـانی، تعـداد        ن  گرفت
 کـار،   دادنچـارچوب زمـانی بـراي انجـام     مخاطبان،  کل  

ــه ــزان عالق ــه می ــان ب ــدي مخاطب ــو من  آموزشــی، ايمحت
 هـاي آموزشـی مـشابه یـا غیرمـشابه در گذشـته،              لیتفعا

ثر ؤهاي مـ     و محدودیت  نیازسنجی براي رسیدن به هدف    
، )عرضه تا   طراحی از(هاي کالسی   در هر جنبه از آموزش    
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 ترکیبـی نیـز     آمـوزش  بـراي طراحـی دوره    . اهمیت دارد 
  . اجرا شودتمامی این مراحل باید 

 بـه ایـن     توجه به مقصود و هدف ما از آمـوزش و پاسـخ           . 2
 منزلـه  بـه هایی را باید  مخاطبان ما دقیقاً چه یافته   ال که ؤس

 کـه در  یلیـست باید   هدفبراي این    .نتیجه آموزش بدانند  
 دقـت نوشـته شـده، بـه        آن بروندادها یا اهداف یادگیري    

رفتن به   قبل از .  مخاطبان را جلب کرد    توجه و   شودتهیه  
ي ییــد لیــست اهــداف یــادگیرأ از ت بایــدمرحلــه بعــدي

ثیرگذاران و همه اعضاي تیم     أگیرندگان، ت   تصمیموسیله   به
چـون اگـر در یـک مرحلـه اهـداف      . شدطراحی مطمئن  

مرحلـه بعـد نیـز       نادرست وجود داشته باشـد، قطعـاً در       
  . اشتباه رخ خواهد داد

شـده، یـادگیري بایـد طـرح کلـی            ییـد أاساس اهـداف ت     رب. 3
موضوعات و زیرمجموعـه را مـشخص        )رئوس مطالب (

اساساً هر یک از اعـضاي   . نمودعرضهکرد و به مخاطبان  
 براي اینکه   ؛پاسخ دهد  الؤتیم باید قادر باشد تا به این س       

 دقیقاً  ،بخشند مخاطبان قادر باشند تا این اهداف را تحقق       
 نیاز است تا ما چه چیزي را پوشش دهیم؟ و خروجی از           
 این مرحله نیز باید دقیـق، جـامع و داراي تعیـین تـوالی             

  .منطقی باشد
در کنار هر یک از رئوس مطالب، نوع فعالیت یادگیري که         . 4

 را به مخاطبان در محیط کـالس        اقادر است تا محتو    بهتر
فـرض منطقـی بـراي      .  ذکر شـود   دهد، درس سنتی ارائه  

ینـد طراحـی   ا فر بـراي  هاي یادگیري در این مسیر      فعالیت
  . استبرخطهاي کالسی و  در هر دو فعالیت

کیـد بـر    أ بـا ت   ، استراتژي انتقال یـادگیري    گسترش و   ایجاد. 5
 ،توانــد  مــی»طــول و بعــد از آمــوزش قبــل، دراز«آنچــه 

ایـن مرحلـه،    .  اثرگـذار باشـد    صورت پذیرد تا آمـوزش    
. شـود   نادیده گرفته مـی     حساس است که اغلب    اي مرحله

پیـدا   اگر آموزش از مکان یادگیري به محـل کـار انتقـال           
آمــوزش بــازدهی نخواهــد گــذاري روي  نکنــد، ســرمایه

  .داشت
کیـد بـر اینکـه      أ استراتژي ارزشیابی بـا ت     گسترشایجاد و   . 6

. تواند تـشخیص داده شـود       اثربخشی آموزش، می   چگونه

 و يمحتــو(اي یـادگیري  هـ  فعالیـت  مـروري بـه گذشـته   
پاسـخ   در   مـا  بـه  توانـد   ، می )هاي یادگیري   رئوس فعالیت 

 )الـف  :کنـد االت ارزشیابی کمک    ؤدادن به این نوع از س     
چگونه درجـه هـدف مخاطبـان از یـادگیري و تغییـرات             

 باتوجـه بـه     )کنیـد؟ ب     مـی  گیـري  انـدازه  رفتاري آنها را  
هـا    آن را در سازمانثیرأت توان ماهیت آموزش، چگونه می 

 بایـد   آمـوزش عرضـه مقدار بعـد از     چه )تعیین کرد؟ پ  
  ها مشخص شود؟ صبر کرد تا اثرات آن روي سازمان

آوري هرگونه مدارکی کـه ممکـن اسـت           و جمع شناسایی  . 7
.  گسترش دوره در آینـده مـورد نیـاز باشـد           و  ایجاد يبرا

هـا     و زیرمجموعـه   موضوعات بر این، جزئیات همه    عالوه
ــوس فعالیــتامحتــو(  همچنــین  و)هــاي یــادگیري  و رئ

 لیست خرید از مـواد مربوطـه کـه ممکـن اسـت              تحویل
گـر وجـود     نیز در سـازمان یـا هرجـاي دی         حاضر درحال

بنابراین در این مرحلـه     .  شود داده داشته باشد، باید نشان   
 ویـدئوها،   هـا،  کتـاب   مربوط، مجالت و   هاي باید گزارش 

 بـالقوه  طـور   تواند به   هاي آموزشی که می     دي و برنامه   سی
جویی در زمان     صرفه منابع مالی و  تأمین  براي رفع نیازها،    

  . تعیین کنیدمفید باشد،
ینـد آمـوزش    ااز فر   برآمـده برونـدادهاي   سازماندهی همه   . 8

شـود     آموزشی مـی   ي منتهی به طراحی سند    که مورد نظر 
  . کار آید به اولیه، ی طرحعنوان به  در آینده،تواند که می

کارگیري از سند طراحـی آموزشـی، تـشخیص عناصـر            به. 9
هـاي یـادگیري       یا رئوس فعالیـت    امحتو موجود در داخل  

کـه هـدف،     بـه این   باتوجـه  .بـرخط صورت   براي ارائه به  
ارائـه   اسـت، بـرخط   ترکیب هر دو نوع آموزش سنتی و        

 بـا   بـرخط و   ترکیـب آمـوزش      باثر و کارآمد    ؤ م یآموزش
چهـره در کـالس درس فـراهم         بـه  تعامالت اساسی چهره  

  . شود می
نحـوي در ایـن نـوع          طرح به تمامی افرادي که به      عرضه. 10

و  آوري بـازخورد    دخیل هـستند و سـپس جمـع        آموزش
. پیشنهادات آنها بـراي ادامـه کـار         و هاکارگیري از نظر   به

گیرنـدگان،    تـصمیم  گرفتن ضمانت از حامیان مالی طرح،     
 ینـد افر  و دیگـران در ایـن مرحلـه از         امتخصصان محتـو  
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  .حیاتی است
 سیـستم آمـوزش ترکیبـی، بـا     کننـدگان  مشورت با فراهم  . 11

داخلـی،  کارگیري از منابع      آموزشی، به  امحتو کردن عنوان
دسترسی بـه آن در هـر زمـان          افزایش کارآیی آموزش و   

شده بـه    تخصیص داده  هاي  سازي کامل زمان    ممکن؛ بهینه 
یـابی بـه     دسـت   اطمینـان از   کسبهاي کالسی و      آموزش

  .بهترین نتیجه
 عرضـه مین سیـستم آمـوزش ترکیبـی،        أپس از انتخاب ت   . 12

انـدرکاران آمـوزش و      نهایی به تمامی دسـت     مجدد طرح 
 آنهـا و در پایـان     هـاي   دیدگاه کارگیري از پیشنهادات و    هب

براي همـه    این مرحله، مزایاي بالقوه آموزش ترکیبی باید      
  .)Troha, 2008 (آشکار شود

 
  یشناس کتاب

رویکـردي  : یادگیري تلفیقی ). 1390. (نژاد، ا  ، و طوفانی  .زارعی زوارکی، ا  
  .87-71، )14(4، نامه آموزش عالی، جدید در نظام آموزشی

مبـانی، طراحی، اجرا : یادگیري الکترونیکی). 1390. (معطاران،  .  ف، سراجی،
  .دانشگاه بوعلی سیناانتشارات : همدان ،یو ارزشیاب

اسـماعیل  . (راهنمـاي یـادگیري و تـدریس تلفیقـی    ). 2006. (، ژ دونالـد  مک
دانـشگاه  انتـشارات   : تهـران ) ، مترجم زارعی زوارکی، وحید صالحی   

  .یطباطبائ عالمه
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  )دانشگاه تهران( گروه ی افضلیرما
  

  ها معادل
 Co-present ارائه مشترك

 personal agency  خصوصی بنگاه

 Behnke بهنک

 Procter  پروکتر

گر الکترونیکی  تعدیل
 ساختارمند گیل سالمون

Gill Salmon’s structured e-
moderation 

 communities of practice جوامع عملی

 Jone جون

 Khan خان

 Glamorgan University دانشگاه گالموران

 Dziuban  دزبن

 Sun Microsoft Systems سیستم مایکروسافت سان

 competency-driven محور صالحیت

 Frank Je Troha فرانک جی تروها

 Friesen  فریسن

 Information and Communications  فناوري اطالعات و ارتباطات
Technology (ICT) 

 flipped classroom کالس معکوس

 Graham  گراهام

  Garrison  گریسون

 Launer لیونر

 skill-driven محور مهارت

 attitude-driven نگرش محور

 Vaughan  واگن

 Valiathan والیتان

 Wenger ونگر

  


