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توسعه و بهبود آموزش و یادگیری از طریق یادگیری ترکیبی
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چكیده
مقدمه: امروزه آموزش های الکترونیکی درحال جایگزینی با شیوه های سنتی است. از طرفی تحقیقات نشان داده که 
آموزش های الکترونیکی نیز دارای محدودیت های خاص خود هستند و نمی توانند کامال جایگزین آموزش سنتی شوند. 
بنابراین باوجود مزایا و معایب هر دو، متخصصان امور آموزشی سعی می کنند، روش های مختلف را باهم ترکیب کنند 
و معتقدند که یادگیری ترکیبی، یک رویکرد اثربخش برای حل این مشکالت است. هدف مقاله حاضر معرفی رویکرد 

یادگیری ترکیبی و بررسی میزان اثربخشی آن در فرآیند آموزش و یادگیری بود.
روش: این مقاله از نوع مروری است. جهت گردآوری اطالعات از موتورهای جستجوگر و پایگاه داده های معتبر از جمله 
Magiran, Noormags, Science Direct, Google Scholar و مطالعات کتابخانه ای و جستجو در کتب و مقاالت منتشره، 

استفاده شده است، که در طی این فرآیند 48 منبع مرتبط، در بازه زمانی 1993-2010 یافت شد و از 33 منبع استفاده گردید.
یافته ها: یادگیری ترکیبی با داشتن مزیت های هر دو رویکرد آموزش )سنتی و الکترونیکی( یک رویکرد موثر برای 
افزایش اثربخشی یادگیری، سهولت دسترسی به مواد آموزشی و افزایش اثربخشی هزینه ها می باشد. همچنین به دلیل 
ارایه فرصت های مختلف به منظور یادگیری، موجب آن می شود که درکنار افزایش جذابیت آموزش، به تفاوت های فردی 
فراگیران نیز به طور مناسبی توجه شود، زیرا همه افراد به یک شیوه یاد نمی گیرند و به همین دلیل استفاده از روش های 

مختلف برای آموزش ضروری به نظر می رسد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه، شیوه ترکیبی در آموزش، آزادی عمل وسیع تری را در بهره مندی از محیط های 
آموزشی در اختیار کارشناسان آموزشی قرار می دهد و از این طریق موجب توسعه و بهبود آموزش و یادگیری می گردد؛ 

لذا توصیه می گردد اساتید از این روش هم در آموزش خود استفاده نمایند.

کلمات کلیدی: یادگیری ترکیبی، یادگیری الکترونیکی، آموزش، یادگیری.
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مقدمه
امروزه فناوری اطالعات با همه تحوالت و تأثیراتش در تمام 
آموزش  ابزارها در صحنه  از ضروری ترین  عرصه ها، یکی 

محسوب می شود. نیازهای روزافزون مردم به آموزش، دسترسی 
نداشتن آنها به مراکز آموزشی، کمبود امکانات اقتصادی، کمبود 
آموزش گران مجرب و هزینه های زیادی که صرف آموزش 
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می شود، متخصصان را برآن داشت که با کمک فناوری های 
اطالعات، روش های جدیدی برای آموزش ابداع کنند که هم 
اقتصادی و باکیفیت باشد و هم بتوان با استفاده از آن به طور 
همزمان جمعیت کثیری از فراگیران را تحت آموزش قرار داد 
)1(. هزاره سوم میالدی، عصر تغییر و تحوالت شتابنده است 
و جهان امروز شدیداً تحت تاثیر تغییرات تکنولوژیک قرار 
دارد. یکی از حوزه هایی که به شدت تحت تاثیر این تغییرات 
قرار گرفته است، حوزه آموزش و یادگیری است. به طوری که 
امروزه، آموزش الکترونیکی یکی از پویاترین روش های مطرح 
برای ارایه خدمات آموزشی درآمده است. آموزش الکترونیکی 
فرصت های بی شماری را برای یادگیری افراد فراهم می کند 
که قباًل امکان پذیر نبود. از این طریق شانس یادگیری از یک 
دانشگاه مشهور و معتبر امکان پذیر می شود، نیازی به تغییر 
در شیوه زندگی فراگیر وجود ندارد و موجب ترک شغل 
دستیابی  امکان  و  نمی شود  یا خانواده اش  مهاجرت وی  یا 
نامحدود به اطالعات را فراهم می کند )2(. با تکنولوژی های 
آموزش الکترونیکی، آنها می توانند هر کاری را در هر زمان 
و مکان که مناسب باشد انجام دهند. تکنولوژی این امکان را 
به وجود می آورد که بتوان آموزش را در مکان های مختلف 
برای کارکنان فراهم کرد و از دسترسی پیداکردن همه آنان به 
مطالب آموزشی اطمینان حاصل کرد و همچنین از هزینه های 
اضافی آوردن مربی یا فرستادن فراگیران به بیرون از شهر برای 
فراگیری برنامه های آموزشی جلوگیری می کند )3(. با وجود 
تمامی مزایایی که برای آموزش الکترونیکی برشمرده شد، اما 
امروزه نتایج تحقیقات نشان دادند که این نوع آموزش ها نیز 
محدودیت های خاص خود را دارد. تاینرمن معتقد است که 
بیان این سخن که آموزش سنتی و کالسی کاماًل قدیمی شده 
و هیچ ارزشی ندارد، کاری ساده است؛ اما همه نشانه ها حاکی 
از این است که اگرچه یادگیری الکترونیکی محاسن زیادی 
دارد اما این به این معنا نیست که یادگیری کالسی به پایان 
راه خودش رسیده است. یادگیری الکترونیکی نیز ضعف ها و 

محدودیت های خاص خود را دارد )4(. درواقع امروزه معلوم 
گشته است که جایگاه استفاده از یادگیری الکترونیکی در 
آموزش آنگونه که سروصدا به پا کرده است در مقام عمل و 
تاثیر، فعاًل چندان قابل توجه نیست و آموزش های الکترونیکی 
نیز از نبود تعامل انسانی مناسب، تاخیر در بازخورد، تعویق 
در یادگیری غیرهمزمان و کمبود انگیزش برای خواندن مواد 

الکترونیکی آنالین، رنج می برد )5، 6، 7(.
بسیاری از متخصصان آموزش سعی می کنند تا روش های 
مختلف را با هم ترکیب کنند و معتقدند که یادگیری ترکیبی 
یک رویکرد امیدبخش برای حل این مشکالت است )8( 
آموزش  نوع  دو  هر  مزیت های  می توان  رویکرد  این  با  و 
الکترونیکی و آموزش سنتی را داشت )9(. تمایل کنونی به 
آموزش ترکیبی شاید همان گرایش30سال گذشته آموزش و 
مهارت آموزی در استفاده از تکنولوژی باشد )10(. آموزش 
ترکیبی برای اولین بار به عنوان موج دوم آموزش های مجازی، 
توسط مارش (Marsh) و دیگران در سال2003مطرح شده 
است )11(. یادگیری تلفیقی، اصطالح مناسبی است که برای 
توصیف دامنه وسیعی از استراتژی های یادگیری و تدریس به 
کار می رود. با وجود این، توافق اندکی در تعریف آن وجود 
این  در  انجام شده  پژوهش های  در  دارد، یک جست وجو 
زمینه تنوع و گستردگی تفسیرها از آموزش تلفیقی را روشن 
می سازد. هینزه و پراکتر (Hienze & Practer)، یادگیری که 
با ترکیب اثربخش الگوهای مختلف انتقال، الگوهای متنوع 
تدریس و سبک های یادگیری تسهیل می شود را آموزش تلفیقی 
می دانند. آنها معتقدند برای اثربخشی دوره های تلفیقی رعایت 
این نکات الزم است: ایجاد تعادل بین فعالیت های کالسی 
و فعالیت هایی که قرار است دانش آموزان بیرون از کالس 
درس انجام دهند، تاکید بر مسایل عملی مثل یادگیری مبتنی 
بر پروژه و درنظر گرفتن یک سیستم حمایتی، مخصوصًا برای 
معلمانی که برای اولین بار یادگیری تلفیقی را تجربه می کنند 
)12(. یادگیری ترکیبی با مکمل قرار دادن نقاط قوت  و ضعف 
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آموزش الکترونیکی و چهره به چهره، موجب بهتر شدن تعامل در 
محیط های آموزشی، انعطاف پذیری و اثربخشی بیشتر می شود 
و فاصله یادگیری و عمل را کم می کند و راه حلی مناسب برای 
باال بردن کیفیت آموزشی است )13، 14(. یادگیری ترکیبی 
یک اصطالح نسبتًا جدید است اما مفهوم آن برای چندین 
مجازی وجود  آموزش  مانند  در حوزه هایی  که  است  دهه 
داشته است )15(. به طور کلی، اصطالح یادگیری ترکیبی به 
نسل سوم از سیستم های آموزش از دور اطالق می شود )16(. 
بنابراین، یادگیری ترکیبی هم در زمینه آموزش های صنعتی 
و سازمانی و هم در زمینه آموزش و پرورش به طور سریعی 
در حال رشد است و بیشتر موسسات آموزشی و سازمان ها 
برای ارایه خدمات بهتر به فراگیران شان، از رویکرد یادگیری 
همچنین  ترکیبی،  یادگیری   .)17( می کنند  استفاده  ترکیبی 
تحت عنوان یادگیری هایبرید یا آمیخته نیز نامیده می شود 
و به طور کلی تعاریف متعددی از این اصطالح وجود دارد 
)18(. گاریسون و وازن (Garrison & Vaughan)، یادگیری 
ترکیبی را به عنوان ادغام اندیشمندانه یادگیری الکترونیکی و 
یادگیری چهره به چهره تعریف کرده اند )19(. دایره المعارف 
علوم و تکنولوژی نیز یادگیری ترکیبی را به عنوان رویکردی که 
روش های مختلف آموزشی از قبیل یادگیری آنالین و یادگیری 

سنتی )رو در رو( را با هم ترکیب می کند )20(.
برنامه های  در  بسیاری  مزایای  دارای  ترکیبی،  یادگیری 
آموزشی و کارآموزی است. برسین (Barsine)، بیان می کند 
که یادگیری ترکیبی، یک ابزار کسب وکار قدرتمندی است که 
تاثیر چشمگیری روی سازمان ها دارد )21(. یک بررسی انجام 
شده در موسسات آموزش عالی انگلستان نشان داد که%94 
از اساتید دانشگاه معتقدند که یک ترکیب از تدریس آنالین 
و تدریس مبتنی بر کالس درس، موثرتر از تدریس صرف 
کالسی است و همچنین 85% از آنها، تکنولوژی های یادگیری 
را به عنوان ابزاری برای بهبود دستیابی به آموزش می دانند 
)22(. یکی دیگر از مزیت های یادگیری ترکیبی این است که 

استفاده از تکنولوژی مرزهای فیزیکی کالس درس را گسترش 
می دهد؛ دسترسی به محتوی و منابع یادگیری را فراهم می کند و 
توانایی مربیان برای دریافت بازخورد از پیشرفت یادگیرندگان 
را بهبود می بخشد و همچنین یادگیری ترکیبی فرصت های 
چندگانه ای را برای ارتباطات، همکاری، تعامالت و کنترل 
یادگیری ارایه می کنند )23(. بنابراین، یادگیری ترکیبی این امکان 
را فراهم می آورد که با استفاده از این روش های چندگانه بتوان به 
اهداف دوره های آموزشی دست یافت. یادگیرندگان می توانند به 
صورت خودآموز پیشرفت کنند و حتی بخش هایی از برنامه های 
دوره آموزشی را دوباره تکرار کنند )8، 24، 25(. مزایای دیگر 
یادگیری ترکیبی عبارتنداز: هزینه های پایین تر، بهبود آموزش 

و پرورش و افزایش تعامالت )17، 26، 27، 28، 29(.
ترکیبی، طراحان  یادگیری  دوره  بودن یک  اثربخش  جهت 
آموزشی و برنامه ریزان آموزشی و درسی هنگام طراحی این 

دوره ها، باید اصول و قوانینی را مدنظر قرار دهند:
از  خوب  طراحی شده  ترکیبی  دوره  یک  ترکیب:  طراحی 
روش های تدریس می تواند تجارب یادگیری درخور را برای 
اکثر فراگیران فراهم آورد. در طراحی یک دوره یادگیری ترکیبی، 
مشخصات فراگیران باید به درستی مورد توجه قرار گیرند 
که این امر شامل مقدار زمانی که آنها نیاز دارند تا به آموزش 

دسترسی پیدا کنند و موارد مرتبط دیگر می شود.
برای  زمانی  برنامه  انعطاف  قابلیت  زمان:  انعطاف پذیری 
دستیابی به موفقیت، یک امر حیاتی است. در دسترس بودن 
سیستم، افراد را قادر می سازد تا افراد هر زمانی که آماده هستند 

و زمان الزم را دارند مطالعه کنند.
انعطاف پذیری  یادگیری:  سبک های  و  رسانه ها  ترکیب 
در فرمت های رسانه ها، تجارب یادگیری بهینه را براساس 
اولویت های فردی فراهم می کند. برای انتخاب صحیح روش ها 
و قالب ها، سبک های یادگیری و سطح آموزش مخاطبان و 

همچنین انگیزش فراگیران باید به درستی مطرح شده باشد.
حمایت از فراگیران: بازخورد از جانب مربیان، کارشناسان 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

am
a.

aj
au

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

25
 ]

 

                               3 / 7

http://nama.ajaums.ac.ir/article-1-255-fa.html


کریم سواری و مریم فالحی 23توسعه و بهبود آموزش و یادگیری از طریق یادگیری ترکیبی

موضوع مهارت و همچنین حمایت های فنی و استداللی از 
فراگیران نیاز است ساعت برای آنها ارسال شود و این پاسخ 
به 24 تا ظرف مدت موقع می تواند این حس را برای فراگیران 
فراهم آورد که در پشت محیط آنالین، شخصی وجود دارد 

که می تواند به آنها بازخورد دهد و کمک کند.
پشتیبانی اجرایی: یادگیری ترکیبی نیز مانند هر تغییر مهم دیگر 
در محیط کسب وکار و محیط های آموزشی نیاز به پشتیبانی 

اجرایی دارد.
موفقیت  برای  یادگیری،  محتوی  کیفیت  و  نوع  محتوی: 
یک امر ضروری است. یک بخش مهم از انتخاب محتوی 
مناسب تصمیم گیری درباره این امر است که آیا فعالیت های 
یادگیری توانایی آگاه کردن فراگیران، توسعه مهارت ها و ایجاد 

شایستگی ها را دارد )30، 31، 32(.
آموزش  سیستم  گرفته،  صورت  پژوهش های  به  توجه  با 
ترکیبی به لحاظ اعمال انعطاف پذیری در فرآیند یادگیری و 
قابلیت بهره گیری از مزایای هر دو روش آموزش حضوری و 
الکترونیکی توانسته رضایت مدرسین و دانشجویان را نسبت 
به خود جلب نماید. بنابراین هدف این پژوهش به دین گونه 
تنظیم گشته است: گذری بر یادگیری ترکیبی از آن جهت که 
باعث توسعه و بهبود آموزش و یادگیری می شود. هدف کلی 
مطالعه حاضر، مروری گذرا بر یادگیری ترکیبی، به منظور 

توسعه و بهبود دادن آموزش و یادگیری است.

روشپژوهش
این مقاله از نوع مروری تشریحی و کتابخانه ای است. جهت 
گردآوری اطالعات متناسب با هدف پژوهش، از موتورهای 
 Magiran, جمله  از  معتبر  داده های  پایگاه  و  جستجوگر 
 Noormags, Scientific Information Database, Science

Direct, Google Scholar و مطالعات کتابخانه ای و جستجو در 

کتاب ها، پایان نامه ها و مقاالت علمی منتشره، با کلیدواژه های 
تلفیقی  یادگیری  الکترونیکی،  یادگیری  ترکیبی،  یادگیری 

استفاده شده است، که در طی این فرآیند 48 منبع مرتبط با 
موضوع یادگیری ترکیبی و مفاهیم مرتبط با آن، در بازه زمانی 
1993تا 2010 یافت شد ولی بنا به هم پوشی بسیار زیاد منابع 

با یکدیگر از 33 منبع استفاده گردید.

یافتهها
کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش سبب شده 
است تا محیط های آموزشی به سوی مجازی شدن سوق داده 
شوند. این امر با وجود فرصت های بی شماری که به وجود 
می آورد، یک مشکل عمده در آموزش به طور اعم و آموزش 
الکترونیکی به طور اخص ایجاد می کند و آن؛ عدم ارتباط و 
تعامل حضوری بین یاددهنده و یادگیرنده است. از آنجایی 
که وجود تعامل حضوری در یادگیری الکترونیکی به ویژه 
در بعضی دروس عملی که به طور جدی به آزمایشگاه ها و 
رسانه های مختلف متکی هستند، از ضروریات می باشد، این 
مشکل بیش از پیش جلوه گر می شود. راه حلی که آموزش 
است  نموده  اتخاذ  مشکل  این  با  مواجه  برای  الکترونیکی 
"رویکرد یادگیری ترکیبی" است. آموزش ترکیبی به طور کلی 

به معنای به کارگیری بیش از یک روش، راهبرد، تکنیک یا 
رسانه در امر آموزش، جهت ارائه محتوا و مطالب آموزشی 
است. به کارگیری شیوه ترکیبی در آموزش، آزادی عمل و بینش 
وسیع تری را در بهره مندی از ابزار و محیط های آموزشی در 
اختیار کارشناسان آموزشی قرار می دهد. یادگیری ترکیبی به 
اساتید این اجازه را می دهد تا حضور متعادلی در کالس های 
حضوری و برخط داشته باشند، به گونه ای که مولفه های برخط 
به طور طبیعی سبب افزایش یادگیری کالس های سنتی گردند 
که بر طبق گفته مارتین (Martin)، این امر سبب دستیابی به 

تجربه یادگیری معنادار خواهد شد )33(.

نتیجهگیری
اهمیت موضوع یاددهی- یادگیری و تقاضای روزافزون برای 
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دسترسی به امر آموزش از یک طرف و از طرف دیگر تاکید 
بر اثربخش بودن آموزش، ضمن کاهش هزینه های آن، یکی 
از چالش های پیشروی همه سازمان های آموزشی است. بدون 
تردید، ظهور فناوری های نوین آموزشی و پیدایش آموزش 
الکترونیکی، نوید فراهم کردن این فرصت ها را به ما داده است 
اما این به تنهایی باعث ایجاد یادگیری عمیق و موثر نمی شود 
و آموزش الکترونیکی نیز با وجود تمامی مزایایی که دارد، 
دارای محدودیت های خاص خود از قبیل: افزایش هزینه های 
اولیه نسبتًا باال، محدودیت دسترسی همگان در بهره برداری 
و دسترسی به رایانه و خدمات جانبی آن، محدودیت اعمال 
مدیریت و نظارت بر منابع آموزشی و هدایت نظام یافته آنها، 
و  اخالقی  روابط  از  بهره مندی  در  فراگیران  ماندن  محروم 
تربیتی بین معلمان و فراگیران و کم بودن پهنای باند در ارسال 
چندرسانه مطالب آموزشی است. از طرف دیگر، آموزش های 
سنتی )رودررو( نیز در کنار محدودیت هایی که دارند، دارای 
مزایایی از قبیل کمک مربی برای فراگیری محتوی و تشویق 
یادگیری، برقراری ارتباط بین تجارب گذشته و حال فراگیران، 
سرعت بخشیدن تسهیل گر در فرآیند کسب معلومات و دریافت 
بازخورد از طریق دیگران هستند و نمی توان به طور کامل آنها 
را کنار گذاشت و از رویکرد آموزش الکترونیکی صرف استفاده 
کرد. بنابراین، باتوجه به مزایا و محدودیت های هر دو نوع 
آموزش سنتی و الکترونیکی، پدیده یادگیری ترکیبی به وجود 
آمده است که در مقاله حاضر به طور مختصر به آن پرداخته 
شد. با توجه به ادبیات بحث شده در این مقاله و از آنجایی که 
با رویکرد یادگیری ترکیبی مزیت های هر دو رویکرد آموزشی 

را می توان داشت، این رویکرد به ُطرق مختلف می تواند در 
فرآیند آموزش و یادگیری موثر واقع شود که برخی از این عوامل 
شامل بازخورد سریع از جانب مربی به دانش آموز، افزایش 
تعامالت انسانی و انعطاف پذیری در آموزش است. عالوه 
براین، رویکرد یادگیری ترکیبی از لحاظ مسایل مالی و هزینه ها 
نیز در تمامی سازمان های آموزشی دارای اولویت است؛ مثاًل 
برخی از فعالیت های عملی از پیچیدگی زیادی برخوردارند و 
نمی توان آنها را به صورت حضوری و رودررو در کالس درس 
به فراگیران آموزش داد؛ بنابراین یادگیری ترکیبی این امکان 
را فراهم می آورد که اینگونه فعالیت ها را در محیط کامپیوتری 
شبیه سازی نمود تا با هزینه، زمان و ریسک کمتری موضوع را 
به فراگیران آموزش داد. لذا می توان نتیجه گرفت که استفاده 
از این رویکرد درحال ظهور در آموزش، صرفًا یک مد نبوده، 
بلکه ضرورتی است که از سویی موجب افزایش اثربخشی 
دوره های آموزشی و از طرفی کاهش هزینه های مستقیم و 
غیرمستقیم آموزش می شود. درحال حاضر ما در آموزش و 
پرورش به جهت امتناع و ترجیح روش های آموزشی پیشین 
نیازمند ایدئولوژی هستیم که لزوم تحوالت را حمایت و قابلیت 
تطبیق با تحوالت جامعه را داشته باشد و با ایجاد تحوالت 
اطالعاتی- ارتباطی در سیستم خود بتواند فرصت های فراوانی 
را برای تدریس و آموزش در همه زمینه ها و همه سطوح فراهم 
نماید. تاکید ما بر آن است که از تکنولوژی ها به طور صحیح 
استفاده گردد که مسئولیت این امر بر عهده سیاست گذاران 

آموزشی و کارکنان اجرایی این نظام می باشد.
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Develop and improve teaching and learning through 
blended learning Teaching Development and 

Improvement through Blended Learning
Karim Sevari1, Maryam Falahi2

Abstract

Introduction: E-learning is being replaced with traditional methods. The e-learning also has its own 

limitations and cannot be replaced by traditional education, completely. The educational experts try to mix 

e-learning and traditional learning in different ways, despite the advantages and disadvantages of the both 

methods. This article aims to introduce and evaluate blended learning approach in the both teaching and 

learning process.

Methods: This article is a descriptive overview. This is a review article that is based on collecting data 

from electronic resources (Magiran, Scientific Information Database, Science Direct and, Google Scholar). 

The relative books and article were reviewed. In the period of time from 1993 to 2010, 33 from 48 related 

sources were used.

Result: Blended learning is an effective approach to enhance the learning effectiveness, easy access 

to educational materials, and increasing the cost-effectiveness. This method increases the learning 

attractiveness and gives educational opportunities to learners. Also, all learners do not educate in the same 

method and student difference consider in the process of learning.

Conclusion: The combined practices in education, gives greater freedom to educational experts to use 

the educational environment. So teaching development and improvement will be accrued. Applying this 

method is recommended to educators.

Keywords: Blended Learning, e-learning, Learning
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