
 

 

  پذیر انعطافیادگیري باز و 
Open and Flexible Learning 

  
 به تجربیات یادگیري از طریق حـداقل یکـی از           پذیر  انعطافسترسی  د

و زمـان، مکـان، سـرعت، سـبک یـادگیري، محتـوا،           یعنی؛  موارد  این  
 پایـه  بـر  ایـن تعریـف     پـذیر گوینـد؛     را یادگیري بـاز و انعطـاف       ارزیابی
 مـستلزم مـشارکت فعـال        را پـذیر  عطاف است که یادگیري ان    یدیدگاه

 فراگیـر محـور     پذیر  انعطافدیگر، یادگیري   بیان   به. داند میدانشجویان  
تر بوده و مسئولیت بیشتري بـراي یـادگیري          است، دانشجویان مستقل  

پذیر مستلزم بررسی پیـشینه ایـن         شناخت یادگیري انعطاف   .خود دارند 
دي، شناخت رابطه یادگیري    بن هاي طبقه  نوع یادگیري، آشنایی با شیوه    

سـازي ایـن نـوع       کاربردي، چگـونگی پیـاده     - هاي علمی  باز با آموزش  
  .هاي آن است یادگیري در عمل و چگونگی مواجه با چالش

  

   پذیر انعطافیادگیري باز و  تعاریف و اصطالحات
دادن و یـا مـدیریت     به آسـانی وفـق    معنی  به »پذیر  انعطاف«واژه  
 استي  پذیر  انعطافبلیت تغییرپذیري و    قابا  ،  ی اصطالح ؛کردن

(Willems, 2005)کـار    توانـایی پاسـخ بـه تغییـر بـه     منزله  و به
، فرهنگ لغت آکـسفورد  اساس بر. (Magalhães, 2014)رود  می

قادر به تغییـر بـراي همـاهنگی بـا          «معنی    به »پذیر  انعطاف«واژه  
 Oxford Advanced( اسـت »هـاي جدیـد   شرایط یـا موقعیـت  

Learner’s Dictionary, 2000(.  
مختلف، تعـاریف متنـوعی از      نظران    صاحب و   پژوهشگران  

 دیـدگاه  از    بـراي نمونـه،    .ندا هکردعرضه   پذیر  انعطافیادگیري  
 ایـن  فراگیـر بـه  ، پـذیر  انعطـاف یادگیري «، )1993( دن براند ون

 بـه فراگیـري   ، تمایـل داشـت    دهد، هر زمانی کـه     می را   توانایی
 شیوه و)بندي، مدت زمان   تناوب، زمان  و همچون تکرار (بپردازد  

 » محتواي فراگیـري را انتخـاب کنـد       به همراه ) روش یادگیري (
 پـذیر   انعطافمعتقدند که یادگیري    لین    ویلموت و مک   ).2ص  (

تـدریس کـالس درس را      «کنـد کـه      ی اشـاره مـی    یها به فعالیت 
کنــد و فعاالنــه، دانــشجویان را درگیــر  تکمیــل و تقویــت مــی

هـاي سـازگار بـا       ریزي و تکمیل کار بـه شـیوه        امهمسئولیت برن 
کنـد؛ و در صـورت لـزوم، حمایـت       نیازهاي فـردي خـود مـی      

). Willmot and McLean,1994: 100 (»شود میعرضه مناسب 
، فراگیرمحور است،  پذیر  انعطاف، یادگیري   )2007 ( خان به باور 

هـاي اینترنتـی و      اما مستلزم محیط یـادگیري تعـاملی، فنـاوري        
معنی  پذیري به  انعطاف .تال و اصول طراحی آموزشی است     دیجی

 مکـان هاي یادگیري با کیفیت باال در هر زمان و در هـر            محیط«
 و گمان ،)Khan, 2007: 1 (»و با خدمات پشتیبانی خوب است

آموزشـی بیـشتري در سراسـر       مؤسـسات   رود که در آینده،      می
  .دهندعرضه  پذیر انعطافجهان به دانشجویان یادگیري 

یـادگیري  «) 2008 (گـرادي و مایـال      شـورویل، او   به بـاور    
هـاي آموزشـی     ها و سیـستم    اي از فلسفه    مجموعه ،پذیر انعطاف

 بـراي فراگیـران   راستاي سازگاري با شرایط فراگیر،    در است که 
 .بـه همـراه دارد  سـازي را   انتخـاب، راحتـی و شخـصی    قدرت  

انتخـاب  بـراي   ی  یهـا   گزینـه  پذیر  انعطاف، یادگیري   ویژهطور   به
ــان، زمــان و نحــوه یــادگیري      . »دهــد مــی بــه فراگیــر  مک

 Jones؛ به نقـل از 2011(دانشگاه کوئینزلند جنوبی  در استرالیا 

& Walters, 2015(صورت  پذیر را به ، تعریف یادگیري انعطاف
ــرده اســت  ــان ک ــر بی ــف(: زی ــی  ) ال ــه درس ــی برنام طراح

 کـه   پـذیر   افانعطـ هـاي ارزیـابی       فـرم  جملـه  از :پـذیر   انعطاف
گیـرد؛   یادگیري دانشجویان را در نظـر مـی       گوناگون  هاي   سبک

هـاي    مکانیسم جمله از: يپذیر  معیارهاي پذیرش انعطاف  ) ب(
یــابی و  ارـ اعتبــو (RPL) ادگیري پیــشینـــ شـناخت میــزان ی 

یـادگیري   جملهاز: پذیري عرضه انعطاف) ج(؛ (CAT) الــانتق
هـا و   ، ترکیبـی از شـیوه  از راه دور، برخط، در پردیس دانـشگاه  

 .تر اسـت   بیشتر یا آهسته   شتابهاي شتابان و با      همچنین، گزینه 
 از سـوي   پـذیر   انعطـاف هرچند تعریـف واحـدي از یـادگیري         

با توجه به تعاریف مطرح شده،       ، اما نشده است عرضه  محققان  
  . محوري است بیشترین تأکید بر فراگیر

ــون   ــسیاري از همچ ــوعات ب ــوزش موض ــرح در آم  و  مط
ـ  هاي متعـددي   مترادفیادگیري،    پـذیر   انعطـاف  یـادگیري    راي ب

 مثـال، یـادگیري پـروژه محـور،         بـراي . کار برده شـده اسـت      به
یــادگیري ترکیبــی، کــالس درس وارونــه، یــادگیري تجربــی و 

همچنــین، یــادگیري  . (Cassidy et al., 2016) مــشارکتی
ـ    مترادفی   اصطالحات   ا اغلب ب  پذیر  انعطاف از، مانند یـادگیري ب

یــادگیري از راه دور، یــادگیري شــغل محــور، و یــادگیري     
هـایی از یـادگیري      که همگی شـکل   ؛  رود به کار می   الکترونیکی

ي را بـراي دانـشجویان از       پـذیر   انعطـاف  هستند و    پذیر  انعطاف
 IGI (کننـد   مـی فـراهم   زمان، مکان، دسترسی، و محتوادیدگاه

Global, 2019( . ــاز «واژه ــادگیري بـ ــراي توصـــ »یـ یف  بـ
 که در آن فراگیـران بـراي        ،رود کار می  هب هاي یادگیري  موقعیت

 هـاي آمـوزش، دسترسـی و عوامـل         انتخاب زمان، مکان، روش   
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. (Caliskan, 2015) آزادنـد  به فرایندهاي یادگیري مربوط دیگر
 »یادگیري باز « و   »پذیر یادگیري انعطاف «دیگر، اصطالح   بیان  به  

  .(Lewis, 1993) ندرو کار می بهاغلب به جاي یکدیگر 
  

  پذیر انعطافتاریخچه یادگیري باز و 
 بـاور  بـه   .  نیـست  نـوینی  پذیر، رویکرد   انعطافمفهوم یادگیري   

 در انگلـستان بـه   پـذیر  انعطاف، تاریخ یادگیري   )1999(کالرك  
 متفـاوت بـا     اي شـیوه بـه    امـا    ،گـردد  مـی  بر م   1840اوایل دهه   

، بـه   رضـه عصـورت کـه شـیوه        بـدین . هاي امروزي بـود    شیوه
کـه از طریـق پـست معمـولی ارسـال           ( مواد چاپی    باطورکلی،  

اي در ایاالت متحده در      آموزش و یادگیري مکاتبه   .  بود )شد می
 شـروع   یالدي مـ  1922 م و در نیوزیلند در حدود        1880حدود  

 شیوه  پذیر  انعطافهاي آموزش    حتی امروزه برخی از دوره    . شد
  .برند کار می به  راتحویل پستی

ویـژه رشـد      فناوري کامپیوتر و شبکه، بـه      پرشتاب شگستر  
  مـیالدي هاي اخیر قرن بیـستم   دههدر طول اینترنت   کارگیري به
تنهـا    نـه  یالديمـ 1990 میانـه  شـبکه جهـانی وب در        پیدایشو  

پذیر   انعطاف هاي شکلعرضه  ها براي    و دولت مؤسسات  انگیزه  
، بلکـه بـه آزمـودن       بیـشتر کـرد   مشارکت در آموزش عـالی را       

 نوین تعـامالت و منـابع    هاي شکلهاي آموزشی جدید و      روش
. (Collis & Moonen, 2011)یـادگیري دیجیتـالی منجـر شـد     

هـاي گذشـته، فنـاوري اطالعـات و           سـال  در طول طورکلی،   به
ــات  ــت   ) ICT(ارتباط ــرده اس ــشرفت ک ــادي پی ــد زی ــا ح    ،ت

 بـسیاري   ،بر زندگی روزمره افراد تأثیر گذاشته است و امـروزه         
ــور ــاوري شــده اســت ام ــه فن ــسته ب ــدگی واب ــسیاري از .  زن ب

پــذیر، فنــاوري اطالعــات و   آمــوزش انعطــافکننــدگان عرضـه 
 سـبب  کـه    گیرنـد،  کار مـی   بههاي خود    ارتباطات را براي برنامه   

هـاي جدیـدي بـه نـام یـادگیري الکترونیکـی،             آمـوزش عرضه  
 یادگیري آنالین، آموزش سیار و یـادگیري شـبکه شـده اسـت            

)Georgiev, Georgieva & Smrikarov, 2006( . ،ــابراین بن
محـور اسـت و از        بیـشتر فنـاوري    پذیر  انعطافامروزه یادگیري   

هـاي قـدیمی نـام بـرده       شـیوه منزلـه  پستی بـه  عرضه  هاي   شیوه
  . (Sheriffdeen, 2007)شود  می

  
  پذیر انعطافهاي یادگیري  ها و ارزش ویژگی

، بیـشتر بـر     گـر   زشآموپذیر به جاي تمرکز بر       یادگیري انعطاف 

همکـاري دانـشجویان بـا    همچنـین  . محوري تمرکز دارد  فراگیر
ها، تدارك منابع فراوان، تجربـه یـادگیري         اي رشته دوستان و هم  

ماننـد  (هاي عمـومی     بیشتر بر مهارت  تأکید  حساس به بافت، و     
 از منبـع  گـر  آموزشو تغییر نقش    ) مسأله تفکر، فراشناخت، حل  

هـاي ایـن نـوع        از ویژگـی   ند یـادگیري  گر فرای  دانش به تسهیل  
هـاي   ارزش .(Bridgland & Blanchard, 2001) یادگیري است

  : اند از عبارت پذیر انعطافمطرح در یادگیري 
 تواننـد،   مـی  آموزش عالی در دسترس همه است، افراد      : شمول

 شـیوه بهتـرین    تحصیل، کار، خـانواده و اوقـات فراغـت را بـه           
  .، ترکیب کنندمناسب
 اسـت کـه   افـرادي    آمـوزش عـالی در دسـترس همـه           :تساوي
نظر از سن، جنسیت، نـژاد یـا شـرایط خـاص مایـل بـه                 صرف

  .تحصیل هستند
ــدت ــادگیري بلندم ــه : ی ــدگی ب ــراد در زن ــور اف  رســمی و ط

  .یابند آموزند و توسعه می  می،اي ، شخصی و حرفهرسمی غیر
کنند، که این امـر       به جامعه کمک می    افراد: مسئولیت اجتماعی 

  .شود  آموزش و توسعه مداوم تقویت میبا
 اجتماعی هستند که با یکـدیگر و    اتیها موجود  انسان: همکاري

بـه  یـابی     دسـت  تعامـل، بـراي      بـا گیرنـد و     از یکدیگر یاد مـی    
ــته ــی  خواس ــه م ــالی برانگیخت ــاي ع ــوند ه  The Higher (ش

Education Academy, 2015(.  
  

  رپذی انعطافدالیل توجه به یادگیري باز و 
بـه   يانگیز شگفتشتاب  ، دانش و فناوري با       اطالعات در عصر 
بـا ایـن     خواهـان همراهـی   رود و اگر افراد و جوامـع         پیش می 

 حرکـت سـنتی و آرام را کنـار گذاشـته و             بایـد ،  شتاب باشـند  
استادحـسنلو و   (آهنگی سریع براي گام برداشتن اختیـار کننـد          

 اسـت  دهکـر عصر اطالعات موقعیتی فـراهم   ). 1393همکاران،  
از . آورند که انبوهی از فراگیران به مؤسسات یاددهنده روي می        

ــهســوي دیگــر، امکانــات  ــار جامعــه فناوران  فراوانــی در اختی
فراگیران قرار دارد که آنها را به سوي خودآمـوزي و یـادگیري             

به   باید این راستا،  در). 1382زاده،   ابراهیم(خواند   مستقل فرا می  
نیازهـاي فراگیـران،    همـه   ادگیري بـا     آموزش و ی   کردنسازگار  

   .توجه شود
  منــدي از   بهــره دريپــذیر انعطــافتمایــل بــراي افــزایش   
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 به دالیل اجتماعی، آموزشی، فلسفی، سیاسـی و         ؛آموزش عالی 
یـادگیري  . (Collis & Moonen, 2011) دارداقتـصادي وجـود   

، فراگیرمحـور اسـت و اسـتقالل و خودمختـاري           پـذیر   انعطاف
چنــین یــادگیري، فراگیــران را . داردي فراگیــران بیــشتري بــرا

 و بـه آنهـا کنتـرل بیـشتري بـر یـادگیري خـود            کند توانمند می 
 پـذیر  انعطـاف یـادگیري  . (George & Luke, 1996)دهـد   مـی 
 بــاتوانــد پاســخگوي نیازهــاي متقاضــیان آمــوزش عــالی  مــی
 ویـژه هاي بدیل آموزش و یـادگیري متناسـب بـا شـرایط       شیوه

بر ایـن، ایجـاد انعطـاف و تنـوع در محتـوا،      افزون . افراد، باشد 
هاي زندگی روزمره و زندگی شغلی،       دلیل افزایش الزام   تنها به  نه

هـاي   دلیل ضرورت توجه به عالیق و تجارب و ویژگی         بلکه به 
فـرد هـر دانـشجو بـراي تقویـت انگیـزش یـادگیري               به منحصر

  ).1396کشاورزي، یارمحمدیان و نادي، (ضروري است 
 بـا توجـه بـه عوامـل         پذیر  انعطافالیل توجه به یادگیري     د  

  : (Deakin University, 2009) اند از عبارتاقتصادي 
آمـوزش  همچنـین    هـا،  کاهش بودجه دولتی در طول سـال       -

 اقتـصادي و    از دیـدگاه  گـویی     پاسخ ظرفیت   پذیر  انعطاف
 و (Morrison & Pitfield, 2006)اثربخــشی را دارد  
ــربــراي کنتــرل حــل  درنتیجــه، ایــن راه بخــش  هزینــه اث

 .(Bates, 2000)است
ها به بودجه دولتی، بـه       همزمان با کاهش وابستگی دانشگاه     -

پـرداز و     دانـشجویان شـهریه    نویـسی  نـام سمت پذیرش و  
 ,Bigum & Rowan(روند  المللی پیش می دانشجویان بین

2004(.  
وري در آمـوزش را      ، بهـره  پـذیر   عرضه انعطـاف  هاي   روش -

  .دهند  مییشافزا
اي بـراي     وسـیله  منزلـه   بـه  پذیر  انعطافآموزش و یادگیري     -

افزایـی افـراد      مهـارت  بـا به پیشرفت اقتصادي    یابی    دست
 .(Nicoll, 1998) استمورد توجه 

نیازهـاي   کـردن     به بـرآورد   پذیر  انعطافهمچنین، یادگیري     
  :شود ، در موارد زیر منجر میگوناگونهاي  یادگیري گروه

تـر و     بـراي بدنـه دانـشجویی گـسترده        پـذیر   انعطافگزینه   -
  .(Normand & Littlejohn, 2006)  استتر متنوع

 به نیازهاي صنعت و کارفرمایان و افـزایش عرضـه    یپاسخ -

هاي خاصی کـه داراي     موختگان به مشاغل و حرفه    آ دانش
  .(Morrison & Pitfield, 2006)کمبود نیروي ماهر است 

موقـع   یادگیري به عرضه  ال تغییر و     به شرایط در ح    یپاسخ -
  .)(Nunan, 1996  استبراي دانشجویان

دربـاره  پـذیري بیـشتر    درخواست دانشجویان براي انعطاف   -
  . استزمان، مکان و نحوه تحصیل

امکـان  کـه  هاي یادگیري براي متقاضـیانی   گسترش فرصت  -
  .(Casey & Wilson, 2005)ورود به دانشگاه را ندارند 

 
  پذیر انعطافیري باز و ابعاد یادگ

Collis and van der Wende) 2002( ،  ــا ــاط بـ در ارتبـ
 را شناسـایی و آنهـا را در پـنج دسـته              بعـد  19 پـذیري  انعطاف

ي در پـذیر   انعطـاف ) 1: (کلیدي بـه شـرح زیـر لیـست کردنـد          
) 3(بــا محتــوا،  ي در رابطــهپــذیر انعطــاف) 2(بــا زمــان،  رابطــه

ي پـذیر   انعطـاف ) 4(ات پذیرش   با الزام  ي در رابطه  پذیر  انعطاف
ي پـذیر   انعطاف) 5(با رویکردهاي آموزشی و منابع، و       رابطه    در

گانه و ابعـاد   بندي پنج ، دسته)1(جدول . ه و منطقئمربوط به ارا 
  .دهد  را نشان میپذیر انعطافگانه یادگیري  نوزده

، یادگیري  )HEA ( بریتانیا آکادمی تحصیالت عالی  از نظر   
عرضــه  بــاتوانمندســازي دانــشجویان اره دربــپــذیر  انعطــاف

چگونگی، چه، زمـان و مکـان اسـت       «درباره  هاي انتخابی    راه
  .شیوه ارائهدیگر، سرعت، مکان و بیان آموزند؛ به  که آنها می
، چهـره   بـه   چهـره هاي تحصیل    انتخاب از میان روش   : چگونگی

  .رویکرد ترکیبیبا برخط، و یا 
ازي شـده یـادگیري بـا       س کننده رویکردهاي شخصی   فراهم: چه

 تواننـد،  مـی کـه فراگیـران     ی  هاي تحصیل  طیف وسیعی از گزینه   
  .ها را با توجه به نیازها و به خواست خود طراحی کنند برنامه
اي که بـه انتخـاب زمـان آمـوزش و          ایجاد ساختار برنامه  : زمان

سازي یادگیري با توجه به کار       کند، هماهنگ  یادگیري کمک می  
این روش، از تحصیل تمام  . انوادگی فرد و زندگی شخصی و خ    

وقت و با سرعت کمتر،      وقت و با سرعت بیشتر تا تحصیل پاره       
  .کند می و فرصت انتخاب سرعت در طول تحصیل را ممکن

هـاي   دانشجویان در مکـان   تحصیل  تسهیل فرصت براي    : مکان
انتخابی خود؛ که ممکن است در خانه، محل کار یـا در خـارج           

  .(The Higher Education Academy, 2015)از کشور باشد 
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  پذیر انعطافمزایاي یادگیري باز و 

 انگر  آموزش  یاري عصر اطالعات مسیرهاي بسیاري را براي     

کنـد کـه      فضایی را ایجاد می     و  فراهم کرده است   در یادگیري 
بــا . پــذیر را درخواســت کننــد فراگیــران، یــادگیري انعطــاف

ردهاي متنـوع بـراي یـادگیري،     روزافزون از رویک  کارگیري به

 پذیر  ابعاد یادگیري انعطاف.1جدول 

   در رابطه با زمانيپذیر انعطاف
  پذیر انعطاف     زمان ثابت

  )ی و اتمام دوره آموزشآغاز يبرا( زمان -1
  )یف تکالعرضه يبرا( زمان -2
   سرعت مطالعه-3
  یابی ارزيها  زمان-4

   در رابطه با محتوايپذیر انعطاف
  پذیر انعطاف     محتواي ثابت

   دوره ي محتوا-5
   دورهگوناگون يها  بخشی توال-6
  )ی، عملينظر( دوره یريگ  جهت-7
   دروسیادگیري ی مواد اصل-8
  یل و الزامات تکمیابی ارزي استانداردها-9

  ي در رابطه با الزامات پذیرشپذیر انعطاف
  پذیر انعطاف     الزامات ثابت

   شرایط شرکت کنندگان-10
  ي در رابطه با رویکردهاي آموزشی و منابعپذیر انعطاف

  پذیر انعطاف     روش آموزش و منابع ثابت
  )چهره، گروهی، فردي به چهره( سازمان اجتماعی یادگیري -11
  گیرد  زبانی که در طول دوره مورد استفاده قرار می-12
  )استاد، فراگیران، کتابخانه، اینترنت(روش، منشا :  منابع یادگیري-13
    )تکالیف، نظارت( سازمان آموزشی یادگیري -14

  ي مربوط به ارایه و منطقپذیر انعطاف
  پذیر انعطاف     مکان و شیوه ثابت

  گیرد  زمان و مکانی که تعامل با استاد و سایر فراگیران صورت می-15
  برقراري ارتباطها و فناوري براي کسب پشتیبانی و   روش-16
   انواع کمک و یاري، ارتباطات موجود، فناوري مورد نیاز-17
   موقعیت مکانی، فناوري براي مشارکت در دوره-18
   کانال هاي دریافت اطالعات دوره، ارتباط محتوا-19
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ها و یا جلـسات      سخنرانیوسیله   بهآموختن  فراگیران از تمایل  
پـذیر تغییـر     انعطـاف یادگیري باز و   سويآموزش مستقیم، به    

فراگیران انتظار دارند که در هـر زمـان و مکـان و در        . کند می
محیط یادگیري با کیفیت باال و خدمات پشتیبانی خـوب، بـه            

ي بیـشتري را  پـذیر   انعطافدیگر،  بیان  ند و به    فراگیري بپرداز 
، دسترسـی بــه   دیگــربـه سـخن  ). Khan, 2007 (طلبنـد  مـی 

هـاي   منـدي از روش  ه اینترنت در سراسـر جهـان امکـان بهـر        
پذیر و در دسترس یادگیري را براي افرادي که پـیش            انعطاف

  )Chen, 2003 (پذیر  تحلیل شروط و مزایاي یادگیري انعطاف.2جدول 
  شروط  لئمسا  اي آموزشیمزای  پذیري جنبه انعطاف

، پذیر انعطافمکان 
  همزمان 

ایحاد حس 
 حضور در اجتماع

  سازي و نه آموزش عمدتاً براي اجتماعی
گفتگوهاي  عدم توانایی در ایجاد مناسب

 چندگانه
 مشکل در ارتباطات

 هاي کوچک پذیر در گروه امکان

   دانشجویان براي کار با رایانهمهارت
هاي  زیر ساختامکانات و 

 کنولوژیکی ت

  ،پذیر انعطافمکان 
 پذیر انعطافزمان 

  )غیرهمزمان(
  بدون تعامل با دیگران

فرصت یادگیري 
  خودتنظیمی

گونه تعامل استاد با دانشجویان وجود  هیچ
  ندارد

  دسترسی دانشجویان به منابع یادگیري
 محتوا و روشنیانگیزه دانشجویان به 

  کند ساختار دوره را تعریف می

، زمان پذیر انعطافمکان 
 پذیر انعطاف

 )غیرهمزمان(
  فرصت ایجاد تعامل

درگیر کردن 
دانشجویان در 

مل أ و تگفتگو
  عمیق

ترین زمان  اگر پرسش و پاسخ در سریع
 براي موضوعصورت نگیرد، ممکن است 

  دانشجویان به طورکامل روشن نشود

 هاي تکنولوژیکی  زیرساختامکانات و 
  یريدسترسی دانشجویان به منابع یادگ

 محتوا و روشنیانگیزه دانشجویان به 
  کند ساختار دوره را تعریف می

 پذیر انعطافسرعت 
  )نقطه شروع و اتمام(

هایی  تدارك بدیل
براي دانشجویان 

  با انگیزه

  همکاري محدود دانشجویان
  فقدان حس اجتماع

  پذیر با گروه هاي کوچک امکان
  حجم کار کارمندان

  انگیزه دانشجویی 
   کارکنانحمایت کافی

 پذیر انعطافسبک 
ارائه هاي  ره مانند دو(

هاي  شده به شیوه
  )گوناگون

 کردنبرآورده 
 نیازهاي فردي

  حمایت کافی کارکنان  حجم کار کارمندانافزایش 
  وجود تیم پشتیبان

 دوره پذیر انعطافمسیر 
  )مانند محتوا و ارزیابی(

 کردنبرآورده 
  نیازهاي فردي

  حجم کار کارمندان
   محدود دانشجویانهمکاري

  فقدان حس اجتماع
  هاي کوچک پذیر با گروه امکان

   دورهسازي پودمانی

 پذیر انعطافمسیر 
اجزاي مدرك (

  )تحصیلی

 کردنبرآورده 
 نیازهاي فردي

  حمایت اداري
  )مانند اعتباربخشی(ها  سیاست

 ترتیبات مالی

  تضمین کیفیت
  اعتبار

 مشاوران دانشگاهی
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 زمان، هزینه،   مانند، دالیلیهاي آموزشی به      از فرصت  ،از این 
ل اجتمـاعی ماننـد جنـسیت و        ئغرافیایی، و یا مسا   موقعیت ج 

 ,Winthrop & Smith (آورد قومیت محروم بودند؛ فراهم می

2012(.  
اي براي دانشجویان و      مزایاي بالقوه  پذیر  انعطافیادگیري    

روي آنها قرار    هاي بیشتري را پیش    انتخابزیرا   ،استادان دارد 
هـاي آمـوزش و       بهترین شـیوه   به انتخاب  و آنان را قادر      داده

 ,.Cassidy et al(کنـد  مـی یادگیري متناسب با شـرایط خـود   

 کلیدي که دانـشجویان     ي، ابزار پذیر  انعطاف یادگیري   ).2016
کـار،  ( زنـدگی خـود   گونـاگون هـاي     حوزه به ترکیب را قادر   

 هنگـامی   .کنـد  مـی  به بهترین شیوه   )تحصیل و اوقات فراغت   
ود، بـر جـذب و      خوبی پشتیبانی شـ    که این روش یادگیري به    

و  ؛ مـشارکت را گـسترش     کارسـاز اسـت   پیشرفت فراگیـران    
 سـنین، پیـشینه،     همـه  بـا هایی را در اختیار فراگیـران        فرصت

 The Higher Education (دهـد  قومیـت و ملیـت قـرار مـی    

Academy, 2015(.   
محور است و دانشجویان را      ، دانشجو پذیر  انعطافیادگیري    

هـاي    مـدیریت پیچیـدگی    بـراي  را   آنهـا مستقل و خودمختار و     
 The Higher (کنــد مــی مــیالدي توانمنــد 21زنــدگی قــرن 

Education Academy, 2015( . پـذیر  انعطافیادگیري همچنین 
هـاي    حمایت کمک و  یادگیري    و کسب   دانشجویان به استقالل 

 & Dorrian (کنـد  غنی و مناسب براي دانشجویان فـراهم مـی  
Wache, 2009; Wilkinson, Forbes, Bloomfield & Gee, 

بیـان داشـتند    ) 2008( چن، بنت و ماتون      ،با وجود این  . )2004
، پـذیر   انعطـاف ي زمانی و مکانی آموزش باز و        پذیر  انعطافکه  

وقـت و حاضـر در    مزایاي محدودي را براي دانـشجویان تمـام     
 پایـه  بـر بر این، ارتباطـات      افزون. کند پردیس دانشگاه فراهم می   

پذیر، مـشارکت یادگیرنـدگان را       از و انعطاف  متن در یادگیري ب   
، تعامل با کارفرمایـان را      پذیر  انعطافیادگیري  . دهد افزایش نمی 

ــه ــابراینکنــد و   مــیصــورت ســازنده و تعــاملی تــسهیل  ب ، بن
 حین تحصیل، پایداري مالی خود را حفظ        توانند میدانشجویان  

ــد   ــز کمــک کنن ــصاد ملــی نی ــه اقت  The Higher (کــرده و ب

Education Academy, 2015.(  
 را نـشان  پذیر انعطافشروط و مزایاي یادگیري   ) 2(جدول    
  .(Chen, 2003)دهد  می

  پذیر انعطافطرح طبقه بندي یادگیري 
پذیر  گیري درجه یادگیري انعطاف   بندي براي اندازه   طرح طبقه 

هاي زیر قرار    لفهؤدر محور عمودي م   .  سه در سه است    یمدل
ــد ــف: (دارن ــده) ال ــام   فراین ــت ن ــد ثب ) ب(اي اداري، مانن

فرایندهاي یادگیري، مانند شرکت در کـالس و حـل تمـرین            
محور افقی  . ها و نمرات   فرایندهاي ارزیابی، مانند آزمون   ) ج(

) الـف (ي مربوط به کدامیک از      پذیر  انعطافدهد که    نشان می 
طـرح  . (Roberts, 2002)روش اسـت  ) ج(زمـان  ) ب( مکان
  .نشان داده شده است) 3 (جدولبندي در  طبقه

  
  پذیر طبقه بندي سه در سه یادگیري انعطاف .3جدول 
  روش  زمان  مکان  فرایندها

        فرایندهاي اداري
        فرایندهاي یادگیري

        فرایندهاي ارزیابی
  

تغییر دادن فرایندهاي اداري اغلب دشـوار       : فرایندهاي اداري 
داري هـاي مختلفـی؛ همچـون کارکنـان ا          گـروه  بااست، زیرا   

تا نهادهـاي بیرونـی دولتـی؛ اجـرا و حمایـت            مؤسسه  درون  
پـذیري   هایی که براي بررسی انعطاف     سؤالجمله   از. شوند می

) 1: (انـد از    عبـارت توان مطرح کرد،     در فرایندهاي اداري می   
همچـون  (نیاز   توانند فرایندهاي اداري مورد     می آیا دانشجویان 

 را از موقعیـت مکـانی       )مانند آن نام، تغییر درس، و      امور ثبت 
تواننـد   آیا دانشجویان مـی   ) 2(انجام دهند؟   مؤسسه  بیرون از   

) 3( که بخواهند، انجام دهنـد؟  یچنین امور اداري را هر زمان   
توانند چنـین امـور اداري را در تنـوعی از            آیا دانشجویان می  

  ها به انجام برسانند؟ روش
سـخنرانی   باترین شیوه آموزش،     مرسوم: فرایندهاي یادگیري 

شبکه جهانی اینترنت دیگر اشکال تـدریس       . گیرد صورت می 
هایی که براي    سؤالجمله   از. و آموزش را ممکن ساخته است     

توان مطرح   پذیري در فرایندهاي یادگیري می     بررسی انعطاف 
آیـا دانـشجویان امکـان فراگیـري از         ) 4: (انـد از    عبارتکرد،  

ــرون از    ــانی بی ــت مک ــسه موقعی ــد؟ مؤس ــا ) 5(را دارن آی
دانشجویان امکـان فراگیـري در هـر زمـانی کـه بخواهنـد را             
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هاي متنوعی براي یـادگیري در دسـترس         آیا شیوه ) 6(دارند؟  
  دانشجویان قرار دارد؟

 بـراي   قابـل طـرح    هـاي  سـؤال جملـه    از: فرایندهاي ارزیابی 
آیـا  ) 7: (انـد از    عبارت،  ي در فرایندهاي ارزیابی   پذیر  انعطاف

توان میـزان یـادگیري دانـشجویان را از موقعیـت مکـانی              می
تــوان میــزان  آیــا مــی) 8(ارزیــابی کــرد؟ مؤســسه بیــرون از 

یادگیري دانشجویان را در هر زمان کـه خـود فراگیـر تمایـل      
آیا میزان یادگیري دانـشجویان   ) 9(داشته باشد، ارزیابی کرد؟     

  .(Roberts, 2002)ها قابل ارزیابی است؟   تنوعی از روشبا
  

-هـاي علمـی     و آمـوزش   پـذیر   انعطـاف یادگیري  
  کاربردي

 انسانی از   ههاي مهارتی نقش مهمی در تشکیل سرمای       آموزش
 تربیت نیروهاي ماهر مـورد نیـاز بازارکـار در کـشورهاي         راه

براین اسـاس،   ). 1394قاسمیان،   (کنند جهان ایفا می  گوناگون  
 هـاي  تمهار ایجاد هدف با که کاربردي، -هاي علمی  موزشآ

 و ریـزي  برنامه شاغلین، مهارت ءارتقا نیز و اي حرفه و شغلی
سعیدي رضوانی و بینقی،     (دارند زیاديشود؛ اهمیت    می اجرا

1382(.   
توان از آمـوزش و      کاربردي می -هاي علمی  براي آموزش   

 کـار مـاهر   يرویـ  تا بتوان ن   پذیر بهره جست   یادگیري انعطاف 
 ,Fozdar & Kumar (دکرتربیت  يدی تولي انجام کارهايبرا

شـکلی  جمله دستاوردهاي آموزش الکترونیکی که       از. )2008
عـدم نیـاز بـه    : انـد از   عبـارت است؛  پذیر   از یادگیري انعطاف  

حضور فیزیکی استاد و دانشجو در کالس، کاهش وابـستگی          
دروس، عرضـه   کالس درس به زمان خاص، کیفیـت بـاالتر          

 کالس، فراگیر کـردن     پشتیبانی از تعداد زیاد دانشجو در یک      
 بـه منـابع علمـی       فوريآموزش عالی در جامعه، و دسترسی       

  ). 1383جو،  اسکندري و حق(
  

  پذیر انعطافپیاده سازي یادگیري باز و 
، نیاز به توجـه بـه طیفـی از          پذیر  انعطافسازي یادگیري    پیاده

 ,Deakin University (ها بـه شـرح زیـر دارد    موارد و حوزه

2009(:  

 اي  برنامه گسترش: رضه مطالب درسی و تعامل    هاي ع  روش
گونـاگون  درسی، نیـاز بـه اسـتادانی دارد کـه از میـان منـابع           

ــران را   ــع و چگــونگی انتقــال مطالــب بــه فراگی بهتــرین منب
  .برگزینند

 شـیوه محتـواي برنامـه و      دربـاره   انتخـاب   : ساختار و محتوا  
  .ساختاربندي محتوا

  .ر گرفته شودسرعت مناسب یادگیري باید در نظ: سرعت
  فراگیر و استادان و میان فراگیـران       میانارتباط و تعامالت    

 براي برقراري تعامل میان فراگیران    کاربردي  هاي   گزینه: با هم 
 فراگیـران و اسـتادان وجـود دارد کـه بایـد             میانو همچنین،   

  .مدنظر قرار گیرد و در برنامه ساختاردهی شود
اسـتادان بایـد   : شده فتهکار گر بههاي  نوع و ترکیبی از رسانه    

اي متناسب با ساختار، محتوا،      هاي رسانه  اي از گزینه   مجموعه
  .را به کار ببرندتعامالت و نیازهاي فراگیران 
استادان باید تصمیم بگیرند کـه      : سطح خودراهبري فراگیران  

دهد کـه مـستقل باشـند و          می به چه میزان به فراگیران اجازه     
 .یادگیري خود را هدایت کنند

زمـان، فـضا،    دربـاره   هـایی    همیشه محدودیت : ها محدودیت
دسترسی به منـابع آموزشـی و تجربیـات وجـود دارد و ایـن        

  . کند پذیري را تعدیل می ها انتخاب و سطح انعطاف واقعیت
  

  پذیر انعطافهاي یادگیري  چالش
محتـوا و    بـا پذیر، یـادگیري دانـشجویان را        یادگیري انعطاف 

هـاي   ، اسـتراتژي پـذیر  ار و انعطـاف یادگیري سازگهاي   روش
 ,.Cassidy et al (دهد می ء فراگیران ارتقاهاي گروهارزیابی و 

هاي آموزش   حال، مانند بسیاري دیگر از روش      با این . )2016
هـایی   و چـالش مـسائل  پذیر نیز  و یادگیري، یادگیري انعطاف 

ــوي روش . دارد ــه س ــت ب ــادگیري   حرک ــوزش و ی ــاي آم ه
 از سـوي  نـوعی تهدیـد   منزلـه   به ،ن است تر ممک پذیر  انعطاف

 دربارههایی  اي که نگرانی   ؛ به گونه  قلمداد شود برخی کارکنان   
ــا کیفیــت برنامــخــود در آینــدهنقــش  هــاي یــادگیري  ه و ی
 Hammersley, Tallantyre & Le (کننـد پذیر مطرح  انعطاف

Cornu, 2013( .راســتاي تحقــق ، درتواننــد مؤســسات نمــی 
هاي نوظهور و    ییر دانشجویان تکنولوژي  انتظارات در حال تغ   
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در  از الگــوي ســنتی آمــوزش یــريگ  بــراي فاصــلهظـرفیتش 
دهـد   بر این، تجربه نشان می     افزون. نادیده بگیرند  را   یادگیري

صـورت پـشتیبانی،    هـایی در  کـه چنـین آمـوزش و یـادگیري    
ــیوه  از ــرین ش ــه بهت ــادگیري   جمل ــوزش و ی ــاي آم ــته  اس

(Hammersley et al., 2013).  
پذیري در سرعت یادگیري به فراگیران این امکان         انعطاف  

امـا ایـن   .  تا سرعت فرایند یادگیري را کنترل کنند     ،دهد  می را
  :جمله از. امر، معایبی نیز دارد

فراگیران ممکن است تجربـه کـافی بـراي تنظـیم مناسـب              -
  .سرعت یادگیري خود نداشته باشند

تجربـه   راگیران بـی  ممکن است براي ف   گویی    پاسخکنترل و    -
 .دشوار باشد

تواند به تعلـل و امـروز و فـردا           ی م ،مدیریت ضعیف زمان   -
 Deakin(کــردن منجــر و یــادگیري غیراثــربخش شــود 

University, 2009(. 
 خـاص خـود     مسائلي در ارزیابی نیز بدون      پذیر  انعطاف  

  :استمورد انتقاد  نیست و به دالیل زیر
 . داردکاربردهاي کوچک  تنها درگروه -
و نـه فراگیـران    بیشتر براي فراگیران پیـشرفته و بـا تجربـه      -

 .ناپذیر مناسب است تجربه و ریسک بی
 . بر است زمان -
 . ها وجود دارد اعتبار و اعتماد سنجهدرباره هایی  نگرانی -
 .ها مناسب نیست براي تمام دروس یا دوره-
 .کیفیت تغییرپذیر است -
 اســت همــراه داشــته باشــد مقاومــت فراگیــران را ممکــن -

(Deakin University, 2009).  
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