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چکیده:
با ورود به عصر فناوری اطالعات و ارتباطات، حوزه آموزش از نخس��تین نهاد هایی اس��ت که دستخوش تحوالت اساسی شده است. کاربرد فناوری 
اطالعات و ارتباطات در آموزش س��بب ش��ده اس��ت تا محیط های آموزشی به سوی مجازی شدن سوق داده شوند. این امر با وجود فرصت های  بی 
ش��ماری که به وجود می آورد، یك مش��کل عمده در آموزش به طور اعم و آموزش الکترونیکي به طور اخص ایجاد می کند و آن؛ عدم ارتباط و 
تعامل حضوری بین یاد دهنده و یاد گیرنده است. از آنجایی که  وجود تعامل حضوری در آموزش الکترونیکي به ویژه در بعضی دروس عملی که به 
طورجدی به آزمایشگاه ها و رسانه های مختلف متکی هستند، از ضروریات می باشد، این مشکل بیش از پیش جلوه گر می شود. راه حلي که آموزش 
الکترونیکي براي مواجه ه با این مشکل اتخاذ نموده است “رویکرد آموزش ترکیبي” است. آموزش ترکیبی به طور کلي به  معنای به کارگیری بیش 
از یك روش، راهبرد، تکنیك یا رسانه در امر آموزش، جهت ارائه محتوا و مطالب آموزشي است. این شیوه از آموزش به عنوان موج دوم آموزش های 
مجازی، توس��ط مارش  و دیگران درس��ال 2003 مطرح ش��ده است  و به عنوان رویکرد جدیدی در برنامه ریزی آموزشی مطرح می باشد که در آن 
برای آموزش، از ترکیبی از تجهیزات الکترونیکی و حضوری و نیز ترکیبی از ش��یوه های دانش��جو محور و اس��تاد محور استفاده می شود. به عبارتی 
این رویکرد قادر به ایجاد س��اختارهای چند وجهی مجزا با هماهنگی کلیه فاکتور های مجموعه آموزش��ی در کنار بکارگیری تئوری ها و تکنیك های 
نوین آموزش��ی، نرم افزار های آموزش��ی، وب و... درراستای خلق مجموعه های آموزش��ی- یادگیری مشارکتی از راه دور می باشد. این رویکرد سعی 
دارد اصول یادگیری ش��ناختی و س��اختن گرایی اجتماعی را با هم تلفیق نموده و عناصر س��ه نظام آموزشی آگاهی دهنده، توانایی دهنده و خالق را 
یك جا گرد هم آورد. بکارگیري این ش��یوه آموزش��ي درسیس��تم آموزش الکترونیکي مزایایي  همچون دستیابی به کیفیت باالی یادگیری با تلفیق 
تکنولوژیهای ارتباطی– اطالعاتی در درون مجموعه های یادگیری متنوع درجهت حمایت ازآموزش حضوری و مجازی، کاهش هزینه های دستیابی 
به اطالعات بنیادی و پر هزینه مورد نیاز در پژوهش های تخصصی، منعطف نمودن فرآیند س��ازماند هی و ارائه مواد آموزش��ی توس��ط اس��اتید، قرار 
دادن فراگیر به عنوان محور فرآیند یادگیری آن هم با ایجاد یك سری چالشهای ذهنی، دخالت دادن فراگیران در سازماندهی امور آموزشی، تشریح 
واضح محتوی دروس، ارزش��یابی و مالکهای آن، کوتاه تر ش��دن منحنی یادگیری برای کل فراگیران، تقویت فعالیت های فراگیران با بهره گیری از 
روش حل مس��ئله و پرس��ش گری با استفاده از تعامالت گروهی و رقابت سالم در ساختاری پویا و... را به همراه خواهد داشت. با عنایت به ضرورت 
مبحث عنوان ش��ده و لزوم بکارگیري این ش��یوه از آموزش درسیستم آموزش الکترونیکي، در این مقاله تالش شده است مفاهیم، مبانی، روش ها و 

نیز مزایای کاربرد آموزش ترکیبی در آموزش الکترونیکي مورد بحث قرار گیرد.
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مقدمه: 
ام��روزه یک��ی از انقالب های عرص��ه ی آم��وزش، تکنولوژیهای نوین 
اطالعاتی و ارتباطی اس��ت که  امکان تبادل اطالعات و برقراری ارتباط 
را برای نظام آموزش حضوری به صورت از راه دور فراهم س��اخته است 
و ب��ه گون��ه ای مداوم تدریس و یادگیری را دچ��ار تغییر و تحول نموده 
اس��ت به طوری که نظام های آموزش��ی را که تا به حال صرفا« از یك 
رویکرد مس��تقل ) اس��تفاده از آموزش حضوری، ویا نظام آموزش از راه 
دور ( اس��تفاده می نمود، تشویق به روی آوری به نظام آموزشی ترکیبی 
نموده اس��ت. امروزه یادگیری ترکیبی1 یکی از موضوعاتی اس��ت که با 
شور و حرارت بسیار بدان پرداخته می شود، اما همانند اصطالح یادگیری 
الکترونیک��ی2 اف��راد مختل��ف برداش��ت های متفاوت��ی از آن دارند. این 
اصط��الح عموما« به معنای کاربرد رس��انه های آن الین در یك  برنامه 
یا واحد درس��ی به همراه اس��تفاده از مزایای ارتباط چهره به چهره برای 
حمایت از یادگیرندگان است. البته الزم به ذکر است ما در هنگام کاربرد 
این نظام،  با دو مساله روبرو هستیم؛ از یك سو استفاده از آموزش های 
همزم��ان و غیر همزمان 3به عن��وان جایگزین هایی برای آموزش چهره 
به چهره که مش��کالت زمانی و جغرافیایی پی��ش روی یادگیرندگان را 
از س��ر راه برمی دارند و از س��وی دیگر کاربرد آم��وزش الکترونیکی در 
موسس��اتی که یادگیرندگان در آنجا حضور م��ی یابند و تأکید بر جبران 
کمبود زمان ارتباط کالس��ی و فراهم کردن فرصتهایی برای حمایت از 
نیاز ه��ای گوناگون یادگیرندگان دارند. اما آنچه که در اینجا حائز اهمیت 
اس��ت، کشف راه هایی برای تلفیق مناسب رس��انه ها می باشد تا طرحی 
برای حمایت مؤثر از یادگیرندگان به صورت انفرادی یا گروهی به شیوه 
رسمی و یا غیر رسمی فراهم شود. بنابراین امروزه حامیان اولیه یادگیری 
الکترونیکی دی��دگاه یادگیری آن الین4 علیه آموزش چهره به چهره5 را 
رد می کنند و معتقدند راه حل س��وم با عنوان آموزش ترکیبی  رضایت 
بخش ترین نتایج را به همراه دارد. لوریالد6   معتقد است که برای موثر 
ساختن فرایند یاددهی و یادگیری بایستی به یك تعادل رسانه ای دست 
یاف��ت تا عنصر ف��ن آوری اطالعات و ارتباطات بتوان��د در بیش از 50 
درص��د کل این فرایند نقش موثری را ایفا کند. در حقیقت نظام آموزش 
ترکیبی سبب می شود که دست اندرکاران آموزشی درباره ی کل شرایط 
یاددهی و یادگیری بیندیشند و از این طریق عنصر انسانی را در آموزش، 
به عنوان عنصری حیاتی در هر نوع مداخله مبتنی بر فناوری مورد توجه 
قرار دهند. یادگیری ترکیبی می تواند پاس��خگویی به نیازهای یادگیرنده 
را از طریق انتخاب آگاهانه راهبردهای مداخله ای ) به صورت آن الین 
و ی��ا چهره به چهره( افزایش دهد. ما با این طراحی های عملی  قادر به 
پیشرفت توانایی و خود هدایت گری یادگیرندگان منتقد و خالق خواهیم 
بود،  چراکه نظام آموزش حضوری از ظرفیت باالیی برای بهره گیری از 
ش��یوه های آموزش از راه دور  برخوردار است و این وضعیت را می توان 
در بسیاری از نظام های آموزشی کشورهای توسعه یافته و حتی در حال 
توس��عه  نیز مش��اهده کرد. در حال حاضر تالش کلیه دس��ت اندرکاران 
آموزشی باید این باشد که با توجه  به وضعیت های موجود از ظرفیت های 
نظ��ام آموزش ترکیبی در راه افزایش کیفیت تدریس و یادگیری به ویژه 
در س��طح آموزش عالی، س��رعت بخش��یدن به امر یادگیری در نتیجه 

1-Blended learning
2- E-learning
3- Asynchronuse or synchronuse instruction
4-Online learning
5- Face –to-face instruction
6- Lorilad

تغییر رسانه ها ی یادگیری، کنترل بر یادگیری خود توسط خود فراگیران 
حداکثر  بهره گیری را بعمل آورند )1(.

آموزش حضوری7:
آموزش حضوری به کلیه فعالیت هایی گفته می ش��ودکه ازسوی مدرس 
به منظور آس��ان نم��ودن یادگیری با نگاه فردی ب��ه آموزش ویادگیری 
طرح ریزی می شود و بین مدرس و یك یا چند فراگیر به صورت کنش 
متقابل جریان می یابد)2(. این رویکرد دارای پیشینه محکمی است و به 
روش های پیموده شده و اثبات شده، طرح ها و برنامه های درسی آزمون 
ش��ده خود اتکا می کند. در این رویکرد فرهنگ کتاب و قلم متمرکز بر 
سیستم آموزشی حاکم است. نظریه زیربنایی آموزشی آن رفتار گرایی8 و 
طراحی آموزش��ی9 نیز مبتنی برآن است. نیروی انسانی در نظام سازمان 
یافته و پایدار مدیریت آموزش��ی بر فعالیتهای آموزش��ی نظارت مستقیم 
دارد. در آموزش س��نتی )آموزش بس��ته( فراگیر بایس��تی حائز ش��رایط 
ورودی باش��د که این ش��رایط شامل محدودیت س��نی، جنسی، زمانی، 
مکانی)حضور اجباری(، اقتصادی، مالی و... اس��ت. دراینجا جایگاه اصلی 
آموزش، کالس درس با ظرفیتی محدود از فراگیران می باش��د. مفهوم 
دانش، انباشته سازی واقعیات و حقایق تعیین شده و اهداف آموزشی، به 
خاطر س��پردن آن حقایق، آن هم به خاطر پاداش های خارجی نه صرفا” 
به خاطر خود یادگیری با انگیزه درونی باالی یادگیری جهت پیش��رفت 
و مطالعات فردی–گروهی می باشد. مدرس، مهره فعال محیط آموزشی 
در تم��ام مراحل آموزش��ی ازطراحی و برنامه ریزی گرفته تا  ارزش��یابی 
اس��ت  که روشهای آموزش��ی را با در نظر گرفتن ش��رایط و مقتضیات 
زمانی و مکانی، نوع محتوا، هدف و روش تدریس مناس��ب انتخاب می 
کند. ضمنا” س��رعت و س��طح ارائه پیام های آموزشی را بر حسب تجربه 
ب��ا میانگین ذهنی از توان یادگیری دانش��جویان و با عنایت به اهداف و 
مدت کالس، تنظیم و اعمال می کند. روش ارزشیابی، بیرونی است که  
به صورت محلی، منطقه ای و یا ملی )هنجاری( با اس��تفاده از ابزارهای 

چند گانه و با هدف ارتقا به دوره های باالترصورت می گیرد )3(.
 از جمله فواید این روش آموزشی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 داش��تن کالسهای س��نتی، طراحی وتدارک آموزش وکنترل را آسان تر 
م��ی کند و م��درس زمان کمتری را صرف آماده س��ازی، به روز نمودن 
روش ها و منابع یادگی��ری می نماید. در این روش، مدرس می تواند در 
کل فرآیند یادگیری به طور توام، حواس پنجگانه فراگیران را جهت فهم 
بهتر مطالب به کارگیرد؛ ضمنا« با شناختی که از تك تك دانش آموزان 
در طی دوره کس��ب می نماید، قادر به بی��ان مطالب به زبان قابل فهم  
برای فراگیران می باش��د. در بیشتر موارد، مدرس به عنوان یك الگوی 
علمی و ش��خصیتی می تواند در جهت گیری سرنوش��ت فراگیران خود 
مؤثر افتد. تعامل در اینجا به اش��کال مختلف همراه با پیامدهای عاطفی 

در ارائه بازخورد صورت می گیرد.
 از معایب این روش آموزشی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

محتوای برنامه درسی در اکثر موارد محدود به منابع از قبل تعیین . 1
شده ای اس��ت که در صورت عدم تدوین صحیح، امکان پرداختن 
به تمام ریش��ه ها را از فراگیر سلب می نماید، یعنی کسب دانش را 
ازآموزش چراها به آموزش چیس��ت ها تنزل می دهد. به عبارتی در 
اکثر مواقع مناب��ع یادگیری )کتابهای چاپی با محدودیتهای خاص 

7- Face to Face instruction
8- Behaviorism
9- Instruction design

مرضیه سعیدپور و همکارانآموزش ترکیبی ، رهیافتی نوین
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که چی��زی بیش از متن و تصویر و طرح خطی نیس��ت و پیوندی 
ب��ا بافت زندگی و حل مس��أله ندارد(، از قبل توس��ط متخصصان 
آموزش��ی با طراحی برنامه خطی و عدم انعطاف فراگیر در انتخاب 
اهداف، محتوای آموزش��ی و روش های آموزش��ی ب��ا تاکید ِصرف 
برتکرار و تمرین در س��طوح پایین یادگی��ری از نقطه نظر بلوم10، 
آماده و در اختیار مدرس قرار می گیرند،که البته این رویکرد امکان 
حرکت از بخش مفهومی و دس��توری به عقاید و مس��ائل جدید را 
از یادگیرندگان س��لب و فراگیر را به دریاف��ت غیر فعال اطالعات 

محکوم می کند. 
در یادگی��ری حضوری که بر پای��ه ی فعالیتهای ذهنی محض،کار . 2

با عالئم انتزاعی و از هم گس��یخته اس��توار است، گاه حمایت های 
محیطی، اجتماعی و فیزیکی صورت می گیرند، اما هنگام ارزشیابی 
آنها مورد نفی قرار می گیرند و این جریان سبب مورد اغماض واقع 
ش��دن راه های خالقانه ای می ش��ود که فراگی��ران از طریق آنها 
محی��ط ش��ان را آماده می س��ازند و از ابزارهای موج��ود در ایجاد 

شناخت استفاده می کنند )4(.  
آم��وزش حضوری از آن جهت که برآمده از وس��ایل مکانیکی می . 3

باش��د ودر محیط های واقعی صورت می گیرد دارای محدودیتهای 
ای��ن محیط و این ابزار ها اس��ت. درمجموع آم��وزش حضوری به 
ش��یوه خطی، سیس��تماتیك، متمرکز، عدم تولی��د محتوا در فرایند 
یاددهی ویادگیری و براس��اس روش های مت��داول در کتب برنامه 
ریزی درسی دنبال می شود، و مهم تر از همه اینکه   این رویکرد 
الگوی یادگیری مادام العم��ر را در ذهن فراگیران دنبال نمی کند. 
پس با عنایت به موارد باال، این روش آموزشی تك بعدی،  نیازمند 

بازنگری دقیق  ازسوی دست اندرکاران آموزشی می باشد.

آموزش مجازی11
یکی از روش هاي آموزش��ی که در طی چند سال اخیر همزمان با توسعه 
فناوری اطالعات و ارتباطات درآموزش های رسمی و غیر رسمي عنوان 
گردیده و س��عی بر جایگزینی آموزش سنتی با آن است، آموزش مجازی 
می باشد.ش��عار ش��یوه آموزش مجازی این است: " می بایستی آموزش 
را ن��زد افراد ببری��م نه افراد را نزد آموزش، با نگاه اجتماعی به آموزش و 
یادگیری، س��ازماندهی شبکه ای و تأکید بر مشارکت”. آموزش مجازی، 
استعاره ای است برای محیط های آموزش و یادگیری، با محورقرار دادن 
فراگیران ) با توانایی ها و پیشینه های علمی و نیازهای آموزشی متفاوت( 
ب��ه جهت تحق��ق یادگی��ری موقعیت��ی12، یادگیری تجربی13 و مس��أله 
مدار14)به عنوان قلب آموزش مج��ازی( ازطریق ترکیب تکنولوژی های 
جدید )5(. در این سیس��تم یك کالس درس الکترونیکی مطرح اس��ت 
که مغز متفکر سیس��تم به حساب می آید و یك شبکه، که محل حضور 
مجازی فراگیران اس��ت و یك ماهواره که از طریق امواج کوتاه یا کابل، 
آنها را به هم مرتبط می س��ازد. فرهنگ حاک��م در این رویکرد فناورانه 
و دیجیتال با تمرکز کمتر می باش��د،که این فرهنگ به حال وآینده نظر 
دارد و ماجرا جویانه تر به مسائل می نگرد. نظام مدیریتی انعطاف پذیر و 
همگام با تغییرات و نیازهای جامعه توس��ط نرم افزاری صورت می گیرد 
که بر آموزش و یادگیری نظارت دارد و باعث سرعت و اثربخشی فرایند 
10- Bloom
11- Virtual instruction
12-Situated learning
13- Experimental learning
14- Problem- based

آموزش، ارتباط های بین یادگیرندگان، مدیریت، توس��عه منابع انسانی و 
بهینه سازی فرایندآموزشی میگردد،که از آن تحت عنوان نظام مدیریت 
یادگیری15 یاد می ش��ود. نظریه زیربنایی آموزش��ی آن نظریه س��اختن 
گرایی می باشد،که فرآیند طراحی آموزشی در آن خاص و انعطاف پذیر، 
آن هم با گروهی متش��کل از متخصصان گوناگون و با گذاشتن مراحلی 

چون تعریف، طراحی، اجرا و ارزشیابی صورت می گیرد )4(.
مفه��وم دانش در اینجا متحول س��ازی واقعیات و حقایق اس��ت. فراگیر 
بایستی به کشف روابط میان امور وحقایق، ابتکار و جستارگری و مهمتر 
از هم��ه یادگی��ری چگونگی یادگیری، آن هم ب��ه خاطرخود یادگیری و 
دس��تیابی به خطوط اطالعاتی عالوه بر خطوط ارتباطی بپردازد )6(. این 
رویکرد به گونه ای اس��ت، که در آن مدرسان به عنوان عناصری پویا و 
متحرک با آش��نایی کامل از فرهنگ و فلس��فه یادگیری در کنار کاربرد 
فناوری اطالع رس��انی جدید به زعم رمس��دن16 به عنوان تسهیل کننده 
17ب��ا تأکید و تمرکز بیش��تر روی جنبه های انس��انی تدریس و یادگیری 

ب��ه تعلیم می پردازند. به عبارتی با ترس��یم مرزهای ح��وزه مطالعاتی و 
انتخ��اب و به کارگیری دقیق داده ها آن هم در حد نیاز فراگیران از میان 
انب��وه اطالعات موجود، تکالی��ف و رفتارهای فراگیران را در حین ارتباط 
با س��ایت های یادگیری از راه دور، باکنترل از طریق ش��بکه بررسی می 
نمایند تا س��طح علمی آنها هر روزه مورد ارزیاب��ی قرار گیرد و بالعکس 
یادگیرن��دگان نیز این امکان را دارند که مدرس��ان خود را ارزیابی کرده 
تا اش��کاالت آنها را یادآوری و بدین صورت فاصله بین اس��تاد و شاگرد 
کاهش یابد، پس مشارکت فراگیران در جریان یادگیری موجب به وجود 

آمدن فلسفه شناخت آموزش ارتباطات می گردد )3(. 
 در این رویکرد روش های تدریس در بسته های یادگیری منبع محور18 با 
هدف ایجاد فضای استدالل و مذاکره و ارتباط به منظور افزایش اعتماد 
به نفس و خود کنترلی و دسترسی انعطاف پذیر به منابع مورد نیاز اتخاذ 
می گردد. در اینجا مدرس��ان نیاز به یادگیری مستمر و مهارتهای جدید 
برای بهِ روز نگهداری و توس��عه طرح دروس و منابع درس��ی خود دارند، 
ب��ه ویژه اینکه درس آنها در معرض قضاوت عمومی قرار خواهد گرفت. 
این شیوه از آموزش، امکان نوآوری در طرح ریزی ها وکاربرد روش های 
کارآم��د در زمینه های مختلف را در اختیار مدرس��ان ق��رار می دهد، به 
عبارتی س��بب ب��اال بردن کارآیی، ق��درت و منزلت م��درس می گردد. 
ارزیابی مالک مرجع 19براس��اس پرونده ها و عملکرده��ا، خودارزیابی20 

براساس کیفیت فهم و درک صورت می گیرد )5(.
 از فواید این روش آموزشی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

در آم��وزش مجازی ما با جهانی ش��دن دان��ش، یادگیری و برنامه . 1
درس��ی، امکان بقا وثبات جوامع آموزش��ی، تحقق عدالت در نظام 
آموزش��ی، افزایش س��طح علمی جامعه یادگیری، منعطف ش��دن 
فرآیند یادگیری دربرابر نیازها و سبك های فراگیران، پرورش کلیه 

استعدادهای فراگیران بجای نخبه گرایی روبرو هستیم.
آموزش م��ادام العم��ر21، یادگیری بی��ن المللی22، ادغ��ام مفاهیم . 2

انتزاع��ی23 ب��ا زندگی اف��راد، تأکید بر مهارتهای تش��خیصی و باز 

15- Learning management system
16-Ramsden
17- facilator
18- Resorce - based
19- Norm – referenced test
20- Self- assessment
21-Lifelong instruction 
22- International learning
23- Abstract conceptes
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ترکیبی، یادگیری شخصا« هدایت شده، دستیابی به اهداف سطوح 
باالی یادگیری ش��ناختی و فرا شناختی و پرورش مهارتهای تفکر 
جانبی از دیگر مزیتهای در خور توجه آن می باشد. این رویکرد در 
ص��ورت برنامه ریزی و اجرای صحیح ق��ادر به ارتقای افق فکری 
فراگیران، تغییر و تحول مستمر دیدگاه آنها ودر نهایت تالش برای 

پوشش دادن الزامات ناشی از آن است. 
پرورش ش��هروندانی مس��وولیت پذیرک��ه در جامع��ه اطالعاتی24 . 3

پیامده��ای اخالقی، فرهنگ��ی و اجتماعی فناوری و رس��انه های 
گروهی را به خوبی درک می کنند.

 از معایب این روش آموزشی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
وجود مطالب و روش های متنوع و عدم جهت دهی معین از سوی . 1

برنامه آموزش��ی، خطر اتالف وقت و انرژی زیاد را دارد و  به علت 
پراکندگی مطال��ب وتبعا«عدم نگهداری اطالعات حاصله در ذهن 
وارد نمودن فش��ار ذهنی بر فراگیر را، جهت نیل به اهداف س��بب 

می شود. 
عدم امنیت و دقت الزم جهت ارزشیابی یادگیرندگان به لحاظ عدم . 2

وجود یك تعریف دقیق و ارتباط مس��تقیم بین اهداف آموزش��ی و 
معیارهای سنجش.

اعط��ای مدرک گم��راه کننده الکترونیکی مطابق با خواس��ته های . 3
مدیران این آموزش و نه متناسب با نیازهای اجتماعی.

غیر علمی بودن طراحی س��اختار صفحات وب25 به علل اقتصادی . 4
و تج��اری با ه��دف ایجاد محتوای به ظاهر جالب و اس��تفاده غیر 
ضروری از کانالهای حس��ی گوناگون، به عبارتی طراحی سلیقه ای 
س��اختار آموزش مجازی بدون توجه به رسالت رسانه های آموزشی 

آن.
و مهم تر از همه عدم رشد بلوغ و مهارتهای اجتماعی فراگیران،کم . 5

رنگ ش��دن ارتباط انس��انی وعاطف��ی در محیط آموزش��ی، عدم 
یادگیری بس��یاری از دانش های تربیت��ی و زندگی، کم توجهی به 
رش��د جنبه های شخصیتی واخالقی فراگیر، فردگرایی فراگیران به 
لحاظ نبود ارتباطات رودرروی26 اجتماعی ازجمله مس��ائلی هستند 
که نیاز به تأمل از ناحیه دست اندرکاران آموزشی را می طلبند ) 7(.

 درکل برخی از پژوهشگران اعتقاد دارند که نگرش مجازی، حاصل یك 
س��اده نگری اجتماعی اس��ت، چون یادگیری عمیق27 از طریق فناوری 
اطالعات و ارتباطات به اندازه یادگیری س��نتی، س��ریع بدست نمی آید. 
پ��س با توجه به مطالب مذکور ای��ن روش هم نیاز به بازنگری مجدد از 
س��وی متخصصان آموزش��ی دارد. راه حل بهره گیري مناسب از هر دو 
ش��یوه آموزش حضوري و مج��ازي را می ت��وان در گرایش به آموزش 

ترکیبی دانست. حال آموزش ترکیبی به چه معناست؟       

آموزش ترکیبی 
تمایل کنوني به آموزش ترکیبی ش��اید همان گرایش 30 س��ال گذشته 
آم��وزش و مه��ارت آموزي دراس��تفاده از تکنولوژي باش��د )8(. آموزش 
ترکیبی برای اولین بار به عنوان موج دوم آموزش های مجازی، توس��ط 
مارش ودیگران 28درس��ال2003 مطرح شده اس��ت)9(. در تأیید مطلب 

24- Informational socity
25-Web page
26- Face to face communication
27- Deep-learning
28-marsh  

مذک��ور، ُرنی 29و جامعه آمریکایی نیز در س��ال 2003  جهت آموزش و 
توسعه یادگیری ترکیبی، آموزش ترکیبی را به عنوان یکی از 10 گرایش 
عالی جهت انتقال دانش مطرح نمودند ) 10 (. آموزش ترکیبی اگرچه تا 
حدودی به ش��عار روز تحت عنوان کار گروهی در مجموعه های آموزش 
عالی نزدیك اس��ت، اما هنوز هم ابهامات زیادي در خصوص معنی این 
اصط��الح )از جمله یادگی��ری توزیعی، یادگی��ری الکترونیکی، یادگیری 
منعطف و واحدهای درس��ی مختلط( حی��ن کاربرد، تفاوت آن در ادبیات 
بومی و فرضیات پش��ت آن  وج��ود دارد. آموزش ترکیبي را مي توان به 
صور مختلف تعریف کرد که ما در اینجا به مواردي چند اش��اره خواهیم 
نمود. آم��وزش ترکیبي، ترکیب متفکرانه تج��ارب یادگیري حضوري و 
مجازي اس��ت. اصل اساسي این رویکرد این است که ارتباطات شفاهي 
حضوري و ارتباطات نوش��تاري مجازي را به طرز مناس��بي تلفیق نماید، 
ب��ه طوریکه نق��اط قوت هریك از آنه��ا دردرون یك تجرب��ه یادگیري 
اکتش��افي مناس��ب با زمینه و اهداف مورد نظر آموزش��ي، ترکیب شوند. 
آم��وزش ترکیبي به کاربرد روش های جدی��د تفکر در خصوص طراحی 
دروس جهت س��ازگار نمودن ارزشها و فعالیتهای سنتی آن هم با جذب 
امکانات و انتظارات تکنولوژیکی مي پردازد. جوامع یادگیری ترکیبي قادر 
اس��ت ارتباطات جدید و  چند جانبه ای ) ش��خصی و علمی( را درحوزه 
یادگی��ری فرا روی فراگیران قرار دهد ب��ه طوریکه فراتر از زمان، مکان 
و دروس محدود قابل توس��عه باشد. کنراد )11( گزارش نموده که تلفیق 
ارتباطات مجازی و حضوری، انعطاف پذیری بیش��تری  را در رس��انه ها 
تس��هیل و روابط متقابلی را در بین دانش��جو- دانشجو، دانشجو–  معلم 
ودانشجو- محتوی در هردو محیط مجازی و حضوری به همراه فوایدی 
فراه��م می نماید. جوام��ع حضوری ) در کنار جوام��ع مجازی ( فرصت 
الزم برای ایجاد مفهوم جامعه و ارتباطات سریعتر فراهم می نماید، زیرا 
از ی��ك سوکالس��های پویای حضوری می توانن��د بهترین فرصت الزم 
را برای ش��روع و ایجاد این جوامع پژوهش��ی فراهم نمایند و از س��وی 
دیگ��ر جوامع مجازی قادرند ارتباطات گس��ترده، انعطاف پذیر و مقتضی 
را با س��ایر منابع با توجه محدودیت زمان��ي محیطهاي حضوري فراهم 
نمایند. پس در این راس��تا کاراکترها و ظرفیتهای ش��خصی و مشارکتی 
یادگیری حضوری- مجازی نیازمند توجه مجدد می باش��ند. گریسون و 
همکارانش، بی��ان نمودند که تجارب یادگیری حض��وری معلم محورتر 
هستند  حال آنکه تجارب یادگیری مجازی، شناخت محورتر ) یادگیرنده 
محورتر ( می باشند. آنها بیان نمودندکه تجارب آموزش حضوری )انتقال 
اطالعات  از س��وی معلم( می تواند درکنار یادگیری مجازی که به طور 
همزمان تکمیل کننده فرآیندهای یادگیری می باش��د، مفید واقع ش��ود. 
یادگی��ري ترکیبی، راه حل یادگیري اس��ت که تلفیق��ي از مولفه هاي رو 
در رو و برخ��ط را در کن��ار هم تدارک مي بیند. این ش��یوه از یادگیري 
شامل تلفیق روش هاي آموزشي، رسانه ها،تجارب، مولفه هاي اطالعاتي 
و آموزش��ي، یادگیري همزمان و غیر همزمان و یادگیري خود آهنگ و 
خود– محور اس��ت)12(. به عبارتی می توان گفت که یادگیري ترکیبی 
به اساتید این اجازه را مي دهد تا حضور متعادلي در کالسهاي حضوري 
و برخط داش��ته باش��ند، به گونه اي که مولفه هاي برخط به طور طبیعي 
سبب افزایش یادگیري کالس هاي سنتي گردندکه برطبق گفته مارتین، 
این امر س��بب دستیابي به تجربه یادگیري معنادار خواهد شد )13(. الزم 
به ذکر اس��ت که این مفهوم دامنه وسیعي از امکانات را به سمت بهبود 
فرات��ر طراحي مجدد مباحث کالس هاي س��نتي باز مي نماید از طراحي 
مج��دد واحدهای درس��ی تحت عنوان یادگیري ترکیب��ي  می توان  به 
29-Rooney

مرضیه سعیدپور و همکارانآموزش ترکیبی ، رهیافتی نوین
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عنوان کاتالیزور و وس��یله اي اساس��ي براي تصور و بازس��ازي سیستم 
انتق��ال تدری��س و یادگیري یادکرد. آموزش ترکیب��ي، تلفیق نقاط قوت 
ارتباطات ش��فاهي– نوش��تاري را مورد بازشناس��ي قرار مي دهد و یك 
ترکی��ب منحصر به فردی از ارتباط همزم��ان و غیرهمزمان  را در قالب 
مجموعه اي متنوع از فعالیتهاي یادگیري حضوري و مجازي فراهم مي 
نماید. آموزش ترکیبي، روش هاي طراحي محس��وس و چند کاربردي را 
فرات��ر ازگزینه هاي مقتضي کالس هاي س��نتي  ارائه مي نماید. در ادامه 
ما به سه تعریف که رایج ترین و مقبولترین تعاریف در خصوص آموزش 
ترکیبی می باش��ند و توسط گراهام، آلن و یور 30در سال 2003 مطرح و 

مستند گردیده اند، می پردازیم :
ترکیب رسانه های انتقال )برس��ین و همکاران،2003؛ اُِری،2002؛ . 1

سینگ و رید،2001 و تامسون،2002( 31
ترکی��ب ُمدله��ای آموزش��ی )دریس��کول،2002؛ ه��وس،2002؛ . 2

روِست،2002(32
ترکیب آم��وزش حض��وری و مج��ازی )ری،2001؛ رونی،2003؛ . 3

سندز،2002؛ وارد و البرانش،2003 و یانگ،2002(33
بررسی اجمالی تعاریف مذکور حاکی از آن است که دو تعریف اول و دوم 
مناظرات میان رس��انه ها را دربرابر تاثیرات روشهای مطرح در یادگیری 
انعکاس می دهند. تعریف یادگیری ترکیبی به دو صورت اول سبب عدم 
دسترسی به چیستی و ِچرایی یادگیری ترکیبی می شود. چراکه در حال 
حاضر به سختی می توان سیستم یادگیری ای را یافت که شامل روشهای 
چندگانه آموزشی و رسانه های چندگانه انتقال نباشد. درصورتیکه تعریف 
س��وم به شکل دقیق، سیر روند شکل گیری سیستم یادگیری ترکیبی را 
ارائه می نمای��د و مبنایی برای تعاریف عملی از این اصطالح می گردد. 
به عبارتی تعریف سوم ایده یادگیری ترکیبی را به عنوان ترکیب آموزش 
از دو ُمدل مجزا  و تاریخی تدریس و یادگیری یعنی سیس��تم یادگیری 
حض��وری F2F(34( و سیس��تم یادگیری توزیع��ی 35)CM( با تاکید بر 
نق��ش اصلی تکنولوژیهای کامپیوترمح��ور در یادگیری ترکیبی انعکاس 
می دهد. دریسکول36 )2002( معتقد است یادگیري ترکیبی شامل این 4  
مفهوم است: ترکیب یا تلفیق تکنولوژي هاي مبتني بر وب براي دستیابي 
به یك هدف آموزشي، تلفیق رویکردهاي آموزشي گوناگون براي تولید 
پیامد یادگیري مطلوب )با اس��تفاده از تکنولوژي یا بدون استفاده از آن(، 
تلفیق هر ش��کل تکنولوژي آموزش��ي با آموزش چهره به چهره  معلم – 
محور، و ترکیب یا تلفیق تکنولوژي آموزش��ي با تکالیف اصیل به منظور 

خلق یك اثر همسان یادگیري و فعالیت.
 اگ��ر چه از یادگی��ري ترکیبی تعاریف گوناگوني )براس��اس محیطي که 
درآن به کارگرفته مي ش��ود و چگونگي اس��تفاده از آن (ارائه شده است، 
اما بس��یاري از محققان بر این امر متفق القولند که آموزش ترکیبی یك 
تلفی��ق صحیح ازآموزش چهره به چهره وآموزش آنالین میباش��د )14(. 
بنابراین با اهمیت ترین مس��اله در این یادگیری ترکیبی این اس��ت که 
یك نوع طراحی مجدد و اساس��ی از ساختار انتقال تدریس و یادگیری را 
فراهم نماید. زیرا یادگیری ترکیبی یك رویکرد مضاعف یا س��اخته شده 

30-Graham, Allen and Ure
31- Bersin &Associates,2003;Orey,2002a,2002b; Singh &Reed, 
2001;Thomson, 2002 
32-Driscoll,2002; House, 2002; Rossett, 2002 
33- Reay , 2001; Rooney ,2003; Sands, 2002; Ward &LaBranche, 
2003; Young, 2002
34- Face- to- Face  Learning  system
35-Distributed   Learning  system
36- Driscoll

از الیه های ِگران آموزشی نمی باشد، بلکه با هدف بازسازی تماس های 
کالس��ی، بهبود مشارکت کالس��ی و دسترسی گس��ترده به فرصتهای 

یادگیری وب محور به ارائه مجدد فرصتهای آموزشی می پردازد. 
الزم به ذکر است که دالیل زیادی وجود دارد برای اینکه چرا یك مربی، 
آموزشگر، یادگیرنده و... یادگیری ترکیبی را از سایر گزینه های یادگیری 
انتخاب می نمایند. گراهام و اسگیوُس��رپ 37 ش��ش دلیل را برای توجیه 
این امر؛ یعنی طراحی و کاربرد سیس��تم یادگیری ترکیبی ارائه نموده اند 

که عبارتند از :
• اِستغنای آموزشی 	
• دسترسی به دانش روز 	
• تعامالت اجتماعی 	
• اداره شخصی 	
• اثر بخشی هزینه های آموزشی 	
• تخفیف باز بینی ها 	

 ع��الوه بر اظه��ارات مذکور متعاقبا« گراهام و همکارانش 38 س��ه دلیل 
مهم را که به طرز چش��م گیری بر انتخ��اب افراد تأثیر می گذارد مطرح 

نمودند که عبارتند از :
• بهبود آموزش 	
• افزایش میزان دسترسی، انعطاف پذیری 	
• افزایش کارآیی، اثر بخشی هزینه ها. 	

مفروضه های بنیادی آموزش ترکیبی:
دراینج��ا ما ش��اهد تالق��ی دو فرهنگ )فرهنگ کت��اب و قلم، فرهنگ 
فناورانه ودیجیتال( می باش��یم که ثمره اش فرهنگ مش��ارکت پذیر و 
فرهنگ جستجوی جهت یافته می باشد. تمامی محیطهای یادگیری، از 
پنج منبع اصلی ش��امل روان شناس��ی، آموزش، فناوری، فرهنگ وعمل 
نشأت می گیرند، درچنین محیطهایی سعی شده است که از منابع مذکور 
حداکثراس��تفاده به عمل آید. در این رویکرد سعی براین است که اصول 
یادگیری شناختی و ساختن گرایی اجتماعی با هم تلفیق شوند. ما در این 
رویکرد قادر به تلفیق عناصر س��ه نظام آموزش��ی آگاهی دهنده، توانایی 
دهنده و خالق می باشیم. ضمن آن که این رویکرد ما را قادر مي سازد با 
شناختی آگاهانه از کارکردهای فناوری آموزشی)کارکرد آموزشی؛ کارکرد 
اکتشافی،کارکردابزاری وکارکرد ارتباطی( درفرایند یاددهی ویادگیری با 
توج��ه به ش��رایط آموزش در جه��ت نیل به اهداف آموزش��ی بهره مند 
شویم. فناوریهایی که در این محیط آموزشی مطرح می باشند عبارتند از 
: فناوری توزیعی، فناوری تعاملی وفناوری اش��تراکی. ما در اینجا قادر به 
ادغام س��ازمان های یاددهنده با سازمانهای یادگیرنده موجود می باشیم، 
چرا که هر دو در پی یادگیری دانش ها ومهارتهای جدید و فراهم نمودن 
فرایند ساختن شبکه های عصبی از سه راه تجربه عینی، یادگیری نمادین 

و یادگیری نظری هستند)4(.
 فرضیه های اساس��ی طراح��ی یادگیری ترکیبی ش��امل موارد ذیل می 

باشند:
• تلفیق متفکرانه ی یادگیری مجازی و حضوری 	
• بازنگ��ری اساس��ی طراحی دروس جهت بهره گیری از مش��ارکت 	

دانش آموزان
• بازسازی و جانشین نمودن ارتباطات مجازی در کالسهای سنتی. 	

سیس��تم یادگیری ترکیب��ی از دو بخش 1- مدله��ای آموزش به کمك 
کامپیوتر 2- سیستم مدیریتی )برای حفظ گزارشات عملکرد دانش آموز 
37- Osguthorpe & Graham
38-Graham, Allen, & Ure
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به طور خودکار( تش��کیل شده اس��ت، درضمن این سیستم از واحدهای 
کوچك پش��تیبانی و حمایتی بهره می برد که می تواند با قادر س��اختن 
فراگی��ران و معلمان، معطوف کردن وقت و ان��رژی آنها به طور مؤثر بر 
فعالیتهای یادگیری، باز داش��تن آنها از اتالف منابع بر س��ر نوع رایانه ها 
ونرم افزارها وش��بکه ها مستقیما«سبب دستیابی آنها به اهداف آموزشی 

ویادگیری گردد )4(. 
گریس��ون و همکارانش��ان برای هدایت و تمرین های یادگیری مجازی، 
چارچوبی را مطرح نموده اند که ماهیت عمومی این چارچوب به انضمام 
تأثیرات آن در هدایت فهم و طراحی محیطهای یادگیری ترکیبی بسیار 
مؤثرتشخیص داده شده است. آرباق39 در سال 2006 عنوان نمود که این 
چارچوب با چش��م انداز در خور توجه خود قادر به ایجاد جوامع یادگیری 
مش��ارکتی و انتقادی در راس��تای ایده الهای آموزش��ی توانا می باشد و 
می تواند در روش��ن نمودن این مفهوم )قابلیت تجس��م آن در ذهن( و 
درک ماهی��ت اجتماعی آموزش وپرورش ) نقش تعامالت، مش��ارکتها و 
بازخوردها( که در ساختن دانش و درک انتخاب و مسوولیتهای شخصی 
موثر می باش��ند، عمل نماید. البته این چارچوب ترتیب و توالی عقالنی 
الزم را برای فه��م ماهیت، اهداف و اصول یادگیری ترکیبی فراهم می 
نماید. در این چارچوب بایستی مفاهیم اصلی تجارب یادگیری سازندگی 
– مشارکتی آن هم با اهداف معنی دار، مباحث منتقدانه اصولی و بازخورد 
ایجاد و جذب شوند. سه عنصر اساسی برای ایجاد چنین جوامعی حضور 
اجتماعی40، حضور ش��ناختی 41وحضور تدریس 42می باش��د که رویکرد 
ترکیبی )با وابس��تگی متقابل این عناصر در طول، عرض و تأثیرات قابل 
مالحظ��ه بر روی یکدیگ��ر( قادر به ترکیب و حمایت مقتضی این س��ه 
عنصر و فراهم نمودن وسیله ای برای هدایت طراحیهای عمیق و معنی 
دار تجارب آموزش��ی می باشد. ما در اینجا سعی کرده ایم به طوراجمالی 
به هریك ازآنها بپردازیم؛ حضور اجتماعی این چارچوب کمك می نماید 
که دانش آموزان در یك جامعه تحقیقی احساس آزادی نموده و به طور 
گسترده )باز( به روش ُمبرا از خطر خودشان را بیان نمایند. آن ها بایستی 
قادر باشند که ارتباطات شخصی ضروری برای ارائه، دنبال کردن اهداف 
ودستاوردهای علمی موردنظر و دستیابی به احساس تعلق به یك جامعه 
را در رویک��رد ترکیب��ی ایجاد نمایند. طبقات رس��می حض��ور اجتماعی 
عبارتس��ت از : ارتباطات باز و معنی دار، پاس��خهای منسجم و تعامالت 
فردی و شخصی تاثیر گذار که البته این طبقات در پیشبرد احساس اینکه 
آنها ایجاد کننده، مش��مول کننده وتوس��عه کننده یك جامعه تحقیقاتی 
باش��ند، مؤثر می باشند. بنابراین حضور اجتماعی باید یکپارچگی )اتحاد( 
الزم را برای شرکت و تمرکز الزم را فراهم نماید تا شرکت کنندگان در 
ضمن توجه به سایر هم کیشان خود احساس مسوولیت و تعهد به جامعه 
تحقیقاتی را داش��ته باش��ند، چراکه این ارتباطات ع��الوه بر اینکه یك 
جامعه تحقیقاتی منحصر به فردی را فراهم می نمایند،  س��بب تشکیل 
تشکیالت دوستی، پیوس��تگی اجتماعی، تعهدات احساسی، آزادی بیان، 
احساس تعلق داشتن می شود. پس از درک حضور اجتماعی در تشکیل 
جوامع تحقیقاتی منحصر به فرد رویکرد ترکیبی، حضورش��ناختی مطرح 
م��ی گردد که مبنا و اساس��ی برای فرایندهای تحقیقاتی می باش��د که 
فرایندهای تعاملی و تأملی را ادغام می نماید. نقشه های حضور شناختی 
ش��امل چرخه ی بررس��ی یادگیری از تجارب، آن هم از طریق تامالت 

39-social presence
40-recognize presence
41- tuition presence

و تجس��م عمل و تجارب افزون می باش��دکه الزمه ی پیشرفت در آنها 
حرکت از شناخت مسائل به کاربرد و حل و فصل آنها می باشد.  حضور 
ش��ناختی یك فرایند یکپارچه س��ازی مجددی )به عن��وان قلب عالیق 
یك جامعه یادگیری ( اس��ت که حوزه های ارائه مساله، تبادل اطالعات، 
تعام��ل ایده ها، ایجاد مفاهیم و ارزیابی اعتب��ار یافته ها را در برمی گیرد، 
به عبارتی قادر به ترکیب رویکردهای تجربی)اس��تقرایی جهت بررس��ی 
و کاوش افزون(  وتحلیلی)قیاس��ی جه��ت کاربرد ایده ها و راه حلها( می 
باشد. در کل حضورشناختی به حمایت جوامع یادگیری به عنوان توسعه 
دهنده ی شناخت افراد با درک نقص محیطهای متن محور غیرهمزمان 
و عدم کاربرد همیش��ه آنها در محیطهای حض��وری  می پردازد. عنصر 
بَعدی در ایجاد جامعه اکتشافی رویکرد ترکیبی، حضور تدریس می باشد 
که در فراهم نمودن ساختار، تسهیل، هدایت یکپارچگی ها و انسجامات، 
تع��ادل و پیش��برد فرایندهای تحقیقات��ی مؤثر می باش��د. در مجموعه 
آموزش ترکیبی، حضور تدریس برای فراهم نمودن کلیه عناصر گرد هم 
ضروری می باش��د. حضور تدریس قادر است طراحی و تسهیل و هدایت 
تجارب آموزش��ی ارزش��مندی را فراهم می نماید. حضور تدریس برنامه 
درسی، رویکردها و روشها به انضمام راهنماها، مباحث و تعدیالت را نیز 
فراهم می نماید و وس��یله ای می باش��د که به واسطه ی آن می توانیم 
حضور ش��ناختی و اجتماعی را ب��ه روش مؤثر وکارا به کار ببریم. حضور 
تدریس یك مس��وولیت ضروری و چال��ش آور خصوصا«در محیطهای 
یادگیری ترکیبی که دانش آموزان همیش��ه در تماس مس��تقیم نیستند، 
می باشد. حضور تدریس تعامالت الزم  در دروس منتقدانه و متفکرانه را 
فراهم می نمایند. اِس ِچریر 43) 2004( فهمید که حضور یك مربی فعال 
قادر است بحثهای مجازی را به مراحل پیشرفته تر اکتشافی در مقایسه 
با مباحثی که توس��ط فراگیران هدایت و رهبری می ش��ود تغییر س��وق 
دهد.گریس��ون44 ) 2006 ( نشان داد  که دانش آموزان در این چارچوب 
)جامعه اکتش��افی رویکرد ترکیبی ( انتظار حض��ور تدریس قوی تری را 
دارند. در نهایت دیکس��ون و همکاران��ش 45)2006 ( فهمیدند که میزان 
موفقی��ت دان��ش آموزان و به تبع آن تجارب یادگی��ری موفقیت آمیز به 
حضور تدریس نس��بت داده می شود. در کل نیروهای متحد و هماهنگ 
حض��ور تدریس برای ایجاد یك جامعه اکتش��افی در محیطهای ترکیبی 
زمانی که دانش آموزان به هدایت و ارتباط واس��طه ای تغییر جهت می 
دهند، ضروری می باش��د. الزم به ذکر اس��ت با توجه به این سه عنصر، 
مش��ارکت دانش آموزان آگاه نس��بت به فرایندهای اکتشافی در تجارب 
یادگیری ترکیبی س��طح باال ضروری می باشد و سبب می شود که آنها 
از فرایندهای ش��ناختی و فراش��ناختی در فرایندهای اکتشاف آن هم  در 
زمین��ه اینکه یاد بگیرند که چگونه یاد بگیرند، برخوردار باش��ند. به طور 
کلی برای جوامع مجازی این امر زمان بر می باش��د که حضور شناختی 
و اجتماعی را توس��عه دهند تا در نهایت بتوانند تشکالت و همکاریهای 
الزم را ایجاد و حمایت نمایند. اما رویکرد ترکیبی، از طریق کالس��های 
حضوری می تواند بهترین فرصت را برای ش��روع و تشکیل این جوامع 
یادگیری فراهم نماید درکل این چارچوب با این عناصر قادر به کشف و 
بررسی تضادهای یادگیری مجازی وحضوری می باشند. از نظر آموزش 
وپرورش این چارچوب عناصر اساسی را مشخص و راهکارهایی را برای 
طراحی صحیح و ایجاد تجارب یادگیری عالی فراهم می نمایند. بنابراین 
یادگیری ترکیبی این فرصت را فراهم می نماید که فراگیران هم به طور 

42-Schrire
43-Garrison
44-Dixson and associates

مرضیه سعیدپور و همکارانآموزش ترکیبی ، رهیافتی نوین
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ش��ناختی درگیر شوند و هم فرایند یادگیری را به طور مشارکتی ازطریق 
ش��رکت فعال با سایر هم کیش��ان خود، آن هم در یك جامعه یادگیری 
اکتش��افی نظام مند، گسترده و هدفمند برای دستیابی به نتایج یادگیری 
عالی طی نمایند. به طور تجربی ُروای و ُجردن 46) 2004 ( دریافتند که 
دروس ترکیبی قادرند یك مفهوم قوی از جامعه یادگیری را در بین دانش 
آموزان هم به روش س��نتی و هم به طور کام��ل مجازی فراهم نمایند. 
ایش��ان معتقدند که این جوامع تنها با حضور فیزیکی تعریف نمی شوند 
بلکه حمایتهای ش��بکه ای و جوامع تس��هیل کننده قادرند امتیاز درخور 
توجه ای را برای قابل دسترس بودن در هر زمان و مکان فراهم نمایند.

ُکنراد47 در س��ال 2005 دریافت زمانی که یادگیرندگان مجازی فرصتی 
را ب��رای دیدار حضوری کس��ب می نمایند، آنها جری��ان قابل توجهی را 
در برقراری ارتباط و رضایت چش��م گیری را از برنامه های طراحی شده 
گزارش می نمایند. ضمنا« ایشان دریافتند که ارتباط مجازی و حضوری 
در این رویکرد انعطاف پذیری و دسترس��ی بهتری را به سایر رسانه ها را 
برای فراگیران فراهم می نمایند)گریسون و وان،2008(. در این آموزش 
فراگیران مس��ئولیت انتخاب اهداف و مس��یر خود را با توجه به محتوا بر 
عهده می گیرند و می توانند از هر نوع حمایت یادگیری بهره مند شوند. 
هدف در این محیط پرورش جستجوی الکترونیکی، نگارش الکترونیکی 

و ارتباط الکترونیکی در فراگیران می باشد )1(.
 چه��ار محور مهم در آموزش ترکیبی که بایس��تی توس��ط طراحان این 
دوره ها مدنظر قرار بگیرد،  عبارتند از : مس��ایل فنی و ساختاری، مسایل 
مربوط به یادگیرنده، مس��ایل مربوط به طرح درس و محتوا، و مس��ایل 

مربوط به حمایت یادگیرنده )15(. 
حال با توجه به مطالبی که از نظر تان گذشت می توان این چنین نتیجه 

گیری کرد که : 
ماهیت ترکیب بایستي بواسطه ی همکاري طراح، یادگیرنده، مربی . 1

مش��خص شود و ترکیب در س��طوح برنامه و آموزش، اغلب بنا بر 
صالح یادگیرنده  مورداس��تفاده قرار می گیرد، در حالیکه مربیان و 
طراحان نقش مهمی را در ترکیب در س��طوح واحدهای درس��ی و 

یا فعالیت دارند.
 ایجاد آموزش مساله محور، ایجاد شبیه سازیهایی به روش ساختن 2. 

گ��را آن هم به ص��ورت مجازی و زنده، اس��تفاده فزاینده از دانش 
مدیریت، سیس��تمهای حمایت��ی الکترونیکی مواردي هس��تند که 

بایستي مورد توجه طراحان این دوره هاي آموزش قرار بگیرد.
در راس��تای این ترکیبها در محیطهای آموزش عالی الزاماتی چون . 3

مدت زمان کالس درس، اندازه، محل و تکنولوژیهای در دسترس 
می توانند موانع جدی برای ایجاد تغییرات باشند.

داشتن الگوهایي مناسب و ذکر نمونه هایي موفقیت آمیز براي تغییر . 4
و تحوالت گسترده اعضاي هیات علمي، منتقدان و طراحان حرفه 

اي امري ضروري مي باشد )11(.

مدلهای مطرح در خصوص یادگیری ترکیبی :
مدلهای مختلفی از ترکیب در س��طوح مختلف س��ازمانی اجرا می شوند 
که عبارتند از : س��طح فعالیت، س��طح واحدهای درس��ی، سطح برنامه، 
س��طح آموزشی، دوره هاي کوچك کالسي، دوره هاي  ثبت نامي بزرگ، 

و دوره هاي پروژه محور.

45-Rovai and Jordan
46- Conrad 

رسانه های رایج در آموزش ترکیبی : 
رس��انه های رای��ج یادگیری ترکیبی ک��ه به منظور انطب��اق با الگوهای 
متنوع فراگیران و یا فش��ارهای ناش��ی از جمعیت روبه رشد آنان و دیگر 
محدودیته��ا  با جابجایی زمان ارتباط به صور مختلف برای ارائه محتوا، 
حمای��ت  معلم محور، حمایت همتایان و یا حمایت خودکار به کارگرفته 
می شوند، عبارتند از : تعامل چهره به چهره در آموزش ها و سمینارها در 
جهت حمای��ت معلم محور،  ارائه محتوا، بحث و گفتگو، تمرین مهارتها 
و یا ارتباط غیر رس��می به صورت گروهی و انفرادی، همایش��های غیر 
همزمان رایانه ای، همایش همزمان، وب سایت درسی، آزمون / سنجش 
آنالی��ن جهت حمایت خودکار، پس��ت الکترونیک��ی، منابع مبتنی بروب  
مانند اس��الیدهای پاورپوینت یا چند رس��انه ای های دیجیتالی، حمایت 
تلفن��ی، صوت و تصویر دیجیتال، مواد چاپی، ارائه س��خنرانی به صورت 
دیجیتال، همایش ویدئویی جهت ارائه محتوا به طور س��خنرانی و سایر 
راهبردهای تس��هیل کننده )حمایت(، تخته س��فید دیجیتالی و همایش 

تلفنی )1(.  

مزایاي یادگیري ترکیبي:
آموزش ترکیبی داراي مزایاي متعددي اس��ت که ما دراینجا به مواردی 

از آنها اشاره مي کنیم:
یادگیري به شکل هاي خاص،  غناي برنامه هاي یادگیري و میزان . 1

انتقال دانش را محدود مي کند در حالي که یادگیري ترکیبي ازاین 
امر مبراست.

یادگی��ري ترکیبي نه تنها توانایي انتق��ال کارآمد تر مواد یادگیري . 2
را دارد، بلکه یك روش اثر بخش تر آموزشي نیز مي باشد)16(.

یادگیري ترکیبي به طور بالقوه باعث صرفه جویي درهزینه و بهبود . 3
برنامه یادگیري افراد مي شود.

امکان پیش��رفت فراگیر را در مسیرش��خصی آن هم متناس��ب با . 4
توانایی های فراگیر فراهم می نماید.

فرصت ایجاد بسته های آموزشی استاندارد تعاملی خالق و متناسب . 5
با نیازهای خاص هر فراگیر را در راس��تای برنامه درس��ی ملی به 
انضمام مددافزون از سوی مدرس برای دانشجویان ضعیف فراهم 

می آورد. 
امکان ارتباط همزمان و غی��ر همزمان تعاملی- تاملی را از طریق . 6

طراحي یادگیري ترکیبي فراهم می نماید.
واس��طه اي براي تجدید نظر در زمینه رویکردهاي سنتي و کشف . 7

مجدد جامعه یادگیري می باشد.
ارائ��ه دهنده پرس��ش هایي قانونمند از طری��ق برنامه هاي تاملي و . 8

همکاري مشترک می باشد.
س��کویي یکپارچه جهت مرتب��ط نمودن دنی��اي واقعي و مجازي . 9

آموزشي را به یکدیگرمی باشد. به عبارتی ارائه برنامه ها را به شکل 
تجربیات برخط و رو در رو با توجه به نیاز، عملی می سازد )11(.

انعطاف پذیری در پروس��ه یاددهی -  یادگیری و سهولت استفاده . 10
از موادآموزش��ی ب��ه عبارتی انعط��اف پذیری در کارب��رد و ادغام 
تکنولوژیه��ای همزمان و غیر همزم��ان در فرایند انتقال یادگیری 

وآموزش را افزایش می دهد.
نقش معلم  را در حضور تدریس به عنوان یك تس��هیلگر، پررنگ . 11

می نماید.
سیس��تم تصمیم گی��ری ومدیریت مبتنی براطالع��ات را از طریق . 12
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نظارت متمرکز واجرای غیر متمرکز تقویت می نماید.
کاه��ش هزینه های دس��تیابی ب��ه اطالعات ن��ادر م��ورد نیاز در . 13

پژوهش��های تخصص��ی، جلب توج��ه فراگیران، والدین، س��رمایه 
گذاران ومسئوالن آموزشی را در پی دارد.

اکثرمتخصصان آموزش��ی اش��اره می کنند که در چنین چارچوبی . 14
در خدمت گرفتن فناوری آموزش��ی در روش��های تدریس منجر به 
تغییردی��دگاه نق��ش آموزش فناوری– محور  ب��ه آموزش فرگیر– 

محور در فرایند یاددهی ویادگیری می شود.  
زمان آموزش  را به یك سوم کاهش می دهد )11(. . 15
در این رویکرد س��عی می ش��ود، ظرفیتهای مشارکتی و شخصی . 16

یادگیری حضوری)معلم محور( و مجازی) فراگیر محور( مورد توجه 
قرار بگیرد، چراکه کالس درس حضوری قبل از اینکه تاملی باشد، 
مش��ارکتي اس��ت و نقطه قوتش در خود انگیختگی می باش��د 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 بازخورد 

و دقت فراهم می نماید )11(.
افزایش س��طح یادگیری به علت بازخورد س��ریع، امکان دسترسی . 17

به منابع و نکات کلیدی و مهم درس، امکان دسترس��ی به اس��تاد 
درس، امکان پیگیری درس توسط خود دانشجو و صرفه جویی در 
وقت دانش��جو و مفید بودن امتحان��ات از فواید قابل توجه آن می 

باشد )15(.
حال این س��وال مطرح می باش��د ک��ه زمانی که ما یادگی��ری ترکیبی 
را بکارم��ی بریم با چه چالش��ها و مس��ائلی روبه رو می ش��ویم. در این 
بخش ش��ش موضوع اصلی که مرتبط با طراحی سیس��تم های یادگیری 
ترکیبی می باش��د،مطرح می ش��ود که عبارتند از : نقش تعامالت زنده، 
نق��ش انتخاب یادگیرنده و خود تنظیمی، موضوع س��وم؛ مدلهای موجود 
برای حمایت آموزش، کس��ب تعادل الزم بین نوآوریها و تولیدات جدید، 

سازگازیهای فرهنگی و سرو کار داشتن با موضوعات دیجیتالی )17(. 
البته نبایس��تی فراموش کرد جهت دسترسی به آموزش ترکیبی بایستی 
مراح��ل انتقال ذیل توس��ط کلی��ه ی افراد دخیل در ح��وزه ی آموزش 
گذرانیده ش��ود که عبارتند از: 1( آمادگی فراگیران، 2( آمادگی مؤسسات 
آموزش��ی و 3( آمادگی مدرسان. دستیابی آغازین به رویکرد ترکیبی می 
تواند به معنی جانشین نمودن جنبه هایی از یادگیری حضوری با تجارب 
یادگیری مقتضی مجازی باشد مثل آزمایشگاه ها، شبیه سازیها، آموزش 
خصوص��ی و ارزیاب��ی و... در صورتیک��ه یك رویک��رد ترکیبی قادر می 
باش��د رویکردی  با اهداف، دروس و برنامه های خاص آن هم با تلفیق 
فعالیتهای حضوری و مجازی ارائه دهد. البته س��هم فعالیتها و بخشهای 
یادگیری مجازی و حضوری بنا به فهم این مفهوم توس��ط برنامه ریزان 
ب��ه طرز قاب��ل توجهی متفاوت می باش��د )11(.  به عقی��ده ژانت مك 
دونالد، مقبولیت و امکان اس��تفاده از استراتژیهای خاص آموزش ترکیبی 
به ش��رایط کلی محیط تدریس، طراحی برنامه درس��ی و دسترس��ی به 

جایگزین ها بستگی خواهد داشت )1(. 

 جایگاه آموزش ترکیبی در امر آموزش رشته های پزشکی
امروزه در دانشگاه های سنتی دنیا رویکرد آموزش ترکیبی جایگاه خاصی 
پیدا کرده اس��ت.  به طوري که دانش��گاه ها مي توانند با بهره گیری از 
اصول این رویکرد به باال بردن کیفیت آموزش خود بپردازند که این خود 
س��بب ارتقاء، اثربخش��ی و اعتبار محیط آموزش مي گردد. در این میان 
آموزش پزش��کی نیز  بنا به دالیل مختلف، احساس نیاز بیشتری به این 
رویکرد جهت دس��تیابی به موفقیت، کارآیی و رضایت مندی می نماید. 
ک��ه از جمله این دالی��ل می توان به موارد زیر اش��اره کرد؛ زمان کمتر 
نس��بت به گذش��ته برای تدریس، اهمیت ارتباطات میان فردی )تعامل 
حضوری( در یك س��ری دروس، گرایش به سمت مباحث جدیدی چون 
طب س��المندان،  طب تسکینی و ژنتیك، یادگیری مهارتهای مختلف از 
نظر گس��تردگی دانش و مهم تر از همه آموزش مستمر دانشجویان این 
رش��ته به منظور ایجاد توانمندی در آنها. البته الزم بذکر اس��ت آنچه که 
س��بب دس��تیابی موفقیت آمیز به اهداف آموزشی در آموزش ترکیبی در 
رشته های پزشکی می گردد، نحوه ی چیدمان منطقی دو جزء حضوری و 
برخط می باشد )18(. بنا به پژوهش صورت گرفته )15( سیستم آموزش 
ترکیب��ی به لحاظ اعم��ال انعطاف پذیری در فرآین��د یادگیری و قابلیت 
به��ره گیری از مزایای ه��ر دو روش آموزش حض��وری  و الکترونیکی 
توانس��ته رضایت مدرس��ین و دانشجویان را نس��بت به خود جلب نماید. 
جهت موفقیت بیش��تر در این حوزه بایستی  به جنبه های افزایش تعامل 
و روش��های ایجاد انگیزه دربخش آم��وزش الکترونیکی آموزش ترکیبی  

توجه بیشتری مبذول شود )15(.

نتیجه گیری :
در نهای��ت می توان چنین نتیجه گرفت که به کارگیری ش��یوه ترکیبی 
در آم��وزش، آزادی عمل و بینش وس��یعتری را در به��ره مندی از ابزار 
ومحیطهای آموزش��ی در اختیار کارشناسان آموزش��ی قرار می دهد. در 
ح��ال حاضرم��ا در آموزش وپرورش به جهت امتناع و ترجیح روش��های 
آموزشی پیش��ین نیازمند ایدئولوژی هستیم که لزوم تحوالت را حمایت 
و قابلیت تطبیق با تحوالت جامعه را داش��ته باش��د وب��ا ایجاد تحوالت 
اطالعاتی- ارتباطی درسیس��تم خود بتواند فرصته��ای فراوانی را برای 
تدری��س وآموزش درهمه زمینه ها و همه س��طوح فراهم نماید. تأکید ما 
برآن اس��ت که از تکنولوژیها به طور صحیح استفاده گردد که مسئولیت 
این امر بر عهده ی سیاس��تگذاران آموزشی وکارکنان اجرایی این نظام 

می باشد.   

مرضیه سعیدپور و همکارانآموزش ترکیبی ، رهیافتی نوین
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